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Tavoite & menetelmät

• Tavoitteena oli selvittää, miten hiilihyvitys vaikuttaisi metsänkäsittelyvaihtoehtojen
kannattavuuteen – päämittarina nettonykyarvo / paljaan maan arvo

• Metsän kasvua simuloitiin käyttämällä Luken MOTTI 3.3 -simulaattoria
• MOTTI-simulaattorista saadut puun kasvun sekä hakkuukertymien tiedot vietiin Excel-

laskentapohjaan, jolla laskettiin eri käsittelyvaihtoehdoille nettonykyarvot kiertoajan yli
• Tarkasteltuja käsittelyvaihtoehtoja ei optimoitu, vaan tarkasteltiin pientä joukkoa ennalta

määrättyjä käsittelyvaihtoehtoja
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Tarkastellut metsänkäsittelyvaihtoehdot

• Simuloinneissa tutkittiin pääasiallisesti eri metsänhoidon toimenpiteiden väliin jättämistä sekä
päätehakkuun lykkäämistä – kannattaisiko metsää edelleen hoitaa ja hakata?

• Kaikki tarkastelut lähtivät liikkeelle uudistuksesta ja päättyivät päätehakkuuseen ja ne tehtiin sekä
keskisuomalaiselle kuusikolle että männikölle

• Lisätarkasteluna tapaukset, joissa harvennusten ja päätehakkuun ajankohtia muuteltiin 5-10v
suositusten mukaisista ajankohdista
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Vaihtoehto
Varhais-
perkaus

(VP)

Taimikon-
hoito
(TH)

Ensi-
harvennus

(EH)

Harvennus
(H)

Lannoitus
(L) Päätehakkuu (PTH)

1 - - - - -
Kuusikko:

80 / 100 / 150 / 200 v

Männikkö:
90 / 110 / 130 / 160 v

2 - - - x -
3 - - x x -
4 x x - x -
5 x x x - -
6 x x x x -
7 x x x x x

Metsänhoidon suositusten mukainen käsittely

7x4x2=56
simulointia



Pääoletukset

• Hiilihyvitys 100 €/tCO2 kaikesta ainespuun kasvusta viiden vuoden jaksoissa
– Ei siis lisäisyysvaadetta
– Hiilihyvitystä ei joudu maksamaan takaisin hakkuiden yhteydessä, vaan vasta hiilen vapauttaja maksaa
– Monitorointikustannuksia ei huomioitu

• Hiilihyvityksen vaikutusta puun myyntihintoihin ei mallinnettu – ei takaisinkytkentää markkinoihin!

• Puujakeiden (tukki, pikkutukki, kuitu, energia) myyntihinnat Keski-Suomen Q2/2022 taso. Esim:
– Kuusitukki: 61,6 €/m3 (H) ja 74,4 €/m3 (PTH)
– Mäntytukki: 60,2 €/m3 (H)  ja 71,7 €/m3 (PTH)

• Lannoituskustannus: 400 €/ha (syksy 2022)

• Diskonttokorko: kuusikko 3% ja männikkö 2,5%
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Tulokset
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Kumulatiiviset kassavirrat ilman diskonttausta

26.10.20226

• Hiilihyvitystä alkaa kertyä
melko tasaisesti 20 v jälkeen

• Päätehakkuusta suuri potti –
nostaa kokonaishakkuutulot
lähelle kokonaishiilihyvitystä

• Kustannukset painottuvat
alkupäähän ja ovat vain pieni
osa puutuloista

Kuusikon metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus



Kumulatiiviset kassavirrat diskontattuna

• Päätehakkuutulot kaukana
tulevaisuudessa säännöllisesti
tulevat hiilihyvitykset ~2.7x suurempi
tulo

• Pelkät puutulot vain hieman
suuremmat kuin kustannukset

 Rahan aika-arvolla todella suuri
merkitys (hiili)metsätaloudessa!
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Kuusikon metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus



Esimerkki nettonykyarvon muodostuminen eri kiertoajoilla
Kuusikko – Varhaisperkaus ja taimikonhoito jätetty tekemättä

• Varhaisperkaus ja taimikonhoito kannattaisi
edelleen tehdä

– Verrattuna suositusten mukaiseen
kasvatukseen puunmyyntitulojen lisäksi myös
hiilihyvitys on matalampi

• Hiilihyvitys on hyvin merkittävä –
suhteellisesti sitä suurempi, mitä
kauemmaksi päätehakkuuta lykätään

• Hoitamattoman metsän tapauksessa 100 v
kiertoaika on parempi kuin 80 v, mutta silti
selvästi suositusten mukaista kasvatusta
huonompi

26.10.20228

Suositusten
mukainen
kasvatus
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Käsittelyvaihtoehtojen vertailu - Kuusikko

• Hiilimetsätaloudessa 2. harvennuksen väliin
jättäminen johtaa aavistuksen parempaan
tulokseen kuin suositusten mukainen kasvatus

– Vielä parempi kannattavuus, jos harvennuksen ajankohta
vuonna 45 (1. ja 2. harvennus olivat vuosina 40 ja 55 v)

• Lannoitus on kannattavaa järkevillä kiertoajoilla

• Hoidetuissa metsiköissä 80 v kiertoaika paras,
mutta päätehakkuun lykkääminen 20 vuodella
ei heikennä kannattavuutta ”paljoa” ja
hoitamattomissa jopa parantaa

Suositusten
mukainen kasvatus
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Käsittelyvaihtoehtojen vertailu – Kuusikko
Hiilihyvityksen suuruuden vaikutus – 10040 €/t

• Alhaisemmalla hiilihyvityksen
tasolla (40 €/tCO2) kuusikkoa
kannattaisi harventaa kahdesti

– CO2-rajahinta ~50 €/t

Suositusten
mukainen kasvatus



Käsittelyvaihtoehtojen vertailu - Männikkö

• Männiköllä kummatkin harvennukset
kannattaisi tehdä myös
hiilimetsätaloudessa

• Muutoin samat johtopäätökset:
– Lannoitus kannattavaa järkevillä kiertoajoilla
– Hoidetuissa metsiköissä päätehakkuun

lykkääminen 20 v. ei juuri huononna
kannattavuutta ja hoitamattomissa jopa
parantaa

26.10.202211
Suositusten
mukainen kasvatus



Eikö tämän kaltainen hiilihyvitysmekanismi
siis kannustaisi pidentämään kiertoaikoja?

 Lisäsimuloinnit, joissa harvennusten ja päätehakkuun ajankohtia muutetaan 5-10v
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Nettonykyarvo
ilman

hiilihyvitystä
1036 €/ha

1180 €/ha

1165 €/ha
984 €/ha

1093 €/ha
846 €/ha

1028 €/ha

Nettonykyarvo
hiilihyvityksellä

40 €/tCO2
4676 €/ha

4716 €/ha

4764 €/ha
4686 €/ha
4687 €/ha
4546 €/ha
4697 €/ha

Lisäsimulointi kuusikolle ”tiheämmällä kammalla”
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Myös tämän hankkeen mukaisella mallilla harvennuksia ja päätehakkuita
kannattaisi todennäköisesti lykätä noin 5-15v!

Myös männiköllä 5-15v lykkäys kannatti

Erot nettonykyarvoissa kuitenkin todella pieniä

Nettonykyarvo
hiilihyvityksellä

100 €/tCO2
10134 €/ha

10021 €/ha

10162 €/ha
10238 €/ha
10078 €/ha
10096 €/ha
10200 €/ha

Ensi-
harvennus 2. Harvennus Päätehakkuu

Mh. suos. mukainen 40 v 55 v 80 v
Harv. 5v ja pääte-
hakkuu 10v aiemmin 35 v 50 v 70 v

Kaikki 5v aiemmin 35 v 50 v 75 v
Kaikki 5v myöhemmin 45 v 60 v 85 v
PTH 5v aiemmin 40 v 55 v 75 v
PTH 10v myöhemmin 40 v 55 v 90 v

Harv. 5v myöhemmin 45 v 60 v 80 v

70v kannattavin nykytilanteessa

85v kannattavin @100 €/tCO2
75v kannattavin @40 €/tCO2



Nettonykyarvo
ilman

hiilihyvitystä
396 €/ha
435 €/ha
409 €/ha
349 €/ha
387 €/ha
350 €/ha
278 €/ha

Nettonykyarvo
hiilihyvityksellä

40 €/tCO2
3142
3135
3078
3103
3149
3124
3049

Lisäsimulointi männikkö ”tiheämmällä kammalla”
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Myös tämän hankkeen mukaisella mallilla harvennuksia ja päätehakkuita
kannattaisi todennäköisesti lykätä noin 10-15v!

Erot nettonykyarvoissa kuitenkin todella pieniä

Nettonykyarvo
hiilihyvityksellä

100 €/tCO2
7261
7186
7081
7233
7292
7285
7204

Ensi-
harvennus 2. Harvennus Päätehakkuu

Mh. suos. mukainen 50 v 70 v 90 v
Kaikki 5v aiemmin 45 v 65 v 85 v
Kaikki 10v aiemmin 40 v 60 v 80 v
Kaikki 5v myöhemmin 55 v 75 v 95 v
PTH 5v myöhemmin 50 v 70 v 95 v
PTH 10v myöhemmin 50 v 70 v 100 v

Kaikki 10v myöhemmin 60 v 80 v 100 v

85v kannattavin nykytilanteessa

95-100v kannattavin @40-100
€/tCO2

90-95v kannattavin @40 €/tCO2



• Hiilihyvityksellä olisi todella merkittävä positiivinen vaikutus metsänkasvatuksen
talouteen

– 100 €/tCO2 tasolla säännöllinen ainespuun kasvuun perustuva hiilihyvitys lähes kolminkertainen
puunmyyntituloihin* verrattuna (nettonykyarvot)

– Ei suoria kustannuksia metsänomistajille hakkuun yhteydessä, vaan ”vapauttaja maksaa”

• Metsänomistajan kannattaisi edelleen huolehtia metsänhoidosta, jolloin ylläpidetään
hyvää kasvua ja maksimoidaan myös puunmyyntitulot

– Varsinkin varhaisperkaus ja taimikonhoito kannattaa tehdä
– Kuusikkoa saattaisi kuitenkin kannattaa harventaa vain kerran nykysuositusten mukaisella kiertoajalla
– Lannoitus kannattavaa

• Hiilihyvityksen (100 €/tCO2) myötä kiertoaikoja vaikuttaisi kannattavan
pidentää noin 10-15 vuotta – HUOM! kiertoaikoja ei kuitenkaan optimoitu

15

Johtopäätökset

*pelkät puun myyntitulot eli metsänhoidon kustannuksia (uudistus, taimikonhoito jne.) ei huomioitu. Mikäli nämä
vähennetään puun myyntituloista, on hiilihyvityksen osuus vielä merkittävästi suurempi



Kiitos mielenkiinnosta!
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Backup-kalvot
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Tarkemmat hinta- ja kustannusoletukset

26.10.202218

Ensi-
harvennus Harvennus Päätehakkuu

Kuusitukki, €/m3 42,3 61,6 74,4

Kuusipikkutukki, €/m3 24,0 26,2 32,0

Kuusikuitu, €/m3 14,7 19,9 23,3
Mäntytukki, €/m3 44,9 60,2 71,7

Mäntypikkutukki, €/m3 23,0 25,9 31,3

Mäntykuitu, €/m3 15,7 19,7 21,4
Energiapuu
(runko/oksat/kannot) Ei kerätä Ei kerätä 7,5 / 4,9 / 2,1

Uudistus
(kuusikko/männikkö), €/ha 1558 / 710

Varhaisperkaus, €/ha 400

Taimikonharvennus, €/ha 270

Lannoitus
(kuusikko/männikkö), €/ha 450 (NP) / 400 (N)



Hiilimetsätalouden vaikutus lannoituksen
kannattavuuteen
Markus Hurskainen
Loppuseminaari
26.10.2022



Tausta & tavoite

• Lannoitus osoittautui kannattavaksi ”perusskenaarioissa” aiempia lannoitustarkasteluja
laajennettiin simuloimalla vaihtoehtoja, joissa metsiä lannoitetaan useammin kuin
kerran kiertoajan aikana
– Tavoitteena selvittää vaikutukset kasvuun sekä erityisesti hiilimetsätalouden vaikutusta

kannattavuuteen
– Mittareina nettonykyarvo sekä sisäinen korkokanta

• Samat metsiköt kuin aiemmissakin tarkasteluissa:
– Kuusikko (tuore kangas, Saarijärvi)
– Männikkö (kuivahko kangas, Saarijärvi)
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Tärkeimmät oletukset

• Lannoitemäärä 160 kgN/ha ja kustannus männikölle 400 €/ha (N) ja
kuusikolle 450 €/ha (NP)

• Samat oletukset kuin aiemminkin:
– Hiilihyvitys (100 €/tCO2) ainespuun kasvusta 5v välein
– Puun hinnat Keski-Suomi 2022
– Diskonttokorko: kuusikko 3% ja männikkö 2,5%
– Harvennukset alaharvennuksin
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Tarkastellut lannoitusskenaariot
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• Tarkasteltiin vaihtoehtoja, jossa metsikköjä lannoitetaan kerran, kaksi tai kolme kertaa.

• Kaikissa tarkasteluissa varhaisperkaus ja taimikonhoito oletettu tehtävän

26.10.2022

3. lannoitus 1. lannoitus2. lannoitus

2. Harvennus
55 / 70 v

(kuusikko/männikkö)

Päätehakkuu
80 / 90 v

(kuusikko/männikkö)

10 v10 v10 v

1. Harvennus
40 / 50 v

(kuusikko/männikkö)



Tulokset
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Lannoitusten vaikutus hakkuukertymiin
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 10 v ennen päätehakkuuta tehtävästä
lannoituksesta saadaan eniten lisää
tukkia

 Kolmannen eli ennen 2. harvennusta
tehtävän lannoituksen vaikutus selvästi
vähäisin



Lannoituksen vaikutus kannattavuuteen
Lannoitusinvestointien nettonykyarvot istutushetken rahassa
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 Kolme lannoituskertaa johtaa korkeimpaan
nettonykyarvoon sekä ilman hiilihyvitystä
että hiilihyvityksen kanssa

 Hiilihyvityksen kanssa nettonykyarvot
selvästi korkeampia

 Hiilihyvityksen vaikutus korkein kolmen
lannoituksen tapauksessa



Tulojen jakauma
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1 lannoitus 2 lannoitusta 3 lannoitusta



Lannoituksen vaikutus kannattavuuteen
Sisäiset korkokannat
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 Sisäisellä korolla mitattuna yhden ennen
päätehakkuuta tehdyn lannoituksen
kannattavuus on paras erityisesti ilman
hiilihyvitystä

 Ilman hiilihyvitystäkin kaikissa tapauksissa
ollaan silti selvästi yli normaalin metsän
kasvatuksen tuotoissa (~3%)
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Lannoituskustannuksen vaikutus

 Lannoituskustannuksella vain pieni
vaikutus kannattavimpaan
lannoituskertojen määrään sisäisellä
korkokannalla mitattuna

 Ainoastaan ilman hiilihyvitystä, kolme
lannoituskertaa muuttuu
kannattavammaksi kuin kaksi
lannoituskertaa lannoituskustannuksen
ollessa alle 310 €/ha

Oletuskustannus
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Lannoituskustannuksen vaikutus

Lannoituskustannuksesta
riippumatta edelleen kannattaisi
hiilihyvitystapauksessa lannoittaa
kolme kertaa

Ilman hiilihyvitystä todella
korkealla lannoituksen hinnalla
vain kahdesti (rajahinta ~520
€/ha)

Oletuskustannus
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Hiilihyvityksen vaikutus

Yli noin 20 €/tCO2 hiilihyvityksellä
kolme lannoituskertaa johtaa
korkeampaan tuottoprosenttiin
kuin kaksi lannoituskertaa
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Hiilihyvityksen vaikutus

100 €/tCO2 hiilihyvitys 2,5-4-kertaistaa
nettonykyarvon

Hiilihyvityksen vaikutus
1 lannoitus < 2 lannoitusta < 3 lannoitusta
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Vertailu ja
johtopäätökset
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Tulokset hyvin yhtenevät kuusikon ja männikön välillä



Johtopäätökset

• Hiilihyvitys (100 €/tCO2) parantaa lannoituksen kannattavuutta entisestään
todella merkittävästi

– Nettonykyarvot ~2,5-4 kertaa korkeammat kuin ilman hiilihyvitystä (hiilihyvityksen osuus
kokonaistuloista 47-64 %)

– Korkein sisäinen korko saadaan ennen päätehakkuuta tehdystä lannoituksesta
(hiilihyvityksellä ~25-26 % ja ilman ~11-12 %)

– Myös ”lisälannoitusten” kannattavuudet selvästi tavanomaista metsänkasvatusta
korkeammat (hiilihyvityksellä 18-23 % ja ilman 5-6 %), joten metsiä kannattaisi lannoittaa
(ainakin) kolmesti

Huom! Tarkasteluissa lannoitusten ajoitukset olivat 10 v välein, mikä ei edusta optimitapausta etenkään männiköllä, joten
todellisuudessa selvästi korkeampiakin tuottoja on saavutettavissa. Kasvatusketjuja ei muutenkaan optimoitu
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Kiitos mielenkiinnosta!
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