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Ongelma:

• Ylä-Lapin metsät voivat olla arvokkaita monessa eri käyttätarkoituksessa kuten
porolaitumina, puuntuotannossa, virkistyskäytössä, osana saamelaiskulttuuria,
hiilinieluina ja -varastoina, luonnonsuojelualueina jne

• Koska puuntuotanto vaikuttaa metsien muihin käyttömuotoihin on tärkeää tietää
puuntuotannon kannattavuus

• Puuntuotannon taloudellisesta kannattavuudesta Ylä-Lapissa ei ole julkaistu toistaiseksi
lainkaan tutkimuksia

=>Arvioidaan puuntuotannon kannattavuutta ja puuntuotannon suhdetta metsän muihin käyttö-
muotoihin

• Helpoimmin kvantifioitavia metsän muita käyttömuotoja ovat porotalous ja metsän kyky sitoa
ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia



Kannattavuuden arvioinnin lähtökohdat
• Alkutilanne: runsaspuustoinen mäntyvaltainen hakkuukypsä hehtaari
• Lasketaan tulot päätehakkuusta (jätetään siemenpuut)
• Metsänhoidon jatkotoimenpiteet: Metsähallitus OY:n Metsänhoito-ohje 2014
• Hinnat, kustannukset: julkisesti saatavat tiedot
• Metsän kasvu: suomalaiset, norjalaiset ja Luken Motti- kasvumalli

Silkejärvi
161-200m3

Tukkipuuta 35m3

Ketunkantolahti
129-160m3

Tukkipuuta 56m3
Koutavaaranjärvi
161-200m3

Tukkipuuta 56m3

Runsaspuustoisimpia kohteita Ylä-Lapissa:



Kohde Päätehakkuutulo
(jätetään siemenpuut)

Koutavaaranjärvi 2498€/ha

Ketunkantolahti 2066€/ha

Silkejärvi 2206€/ha

Keskimäärin 2257€/ha

Tulot päätehakkuusta (siemenpuuhakkuusta)
• mäntytukin kantohinta 39€
• mäntykuidun kantohinta 13€

Metsänhoito siemenpuuhakkuun jälkeen
• ei maanmuokkausta
• siemenpuiden poisto
• taimikonhoito
• 1 harvennus
• päätehakkuu (jätetään siemenpuut)
• yleisesti käytetty korkokanta 2-5% => sovelletaan 3%:n korkoa
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• Metsän kasvu: suomalaiset, norjalaiset ja Luken Motti- kasvumalli

=>Tulos yhtäpitävä Tapio OY:n pitkäaikaisen ymmärryksen kanssa: Lapissa päätehakatun
maan arvo puuntuotannossa on negatiivinen

Nettotulojen nykyarvo 1. päätehakkuun jälkeiseltä ajalta: 654€
Tuloista siemenpuuhakkuun nykyarvo: 676€
Tulos alkuperäisen puuston jälkeisestä puuntuotannosta -21€

=>Runsaspuustoisen hehtaarin arvo puuntuotannossa 2257€+654€ =2911€ 
perustuu luonnon ilmaiseksi tuottaman puuston hyödyntämiseen

=>Alkuperäisen puuston jälkeinen puuntuotanto on tappiollista
=>Metsätalouden kestävyys kyseenalaista



• Päätehakatun ja uudistetun kohteen käyttökelpoisuus porolaitumena heikkenee (sateeliittipantatutkimukset)
• Tutkimuksissa Tahvonen et al. (2014), Pekkarinen et al. (2015) ja Pekkarinen et al. (2017) saatiin tulos,

jonka mukaan jäkälä/luppohehtaarin arvo porotaloudessa on €26-€33 per vuosi
• Tri J. Kumpulan (LUKE) esittämän asiantuntija-arvion mukaan päätehakkuun alentaa jäkälälaitumen arvon 20%:iin 

alkuperäisestä arvosta 30 ensimmäiseltä vuodelta ja 50%:iin 30-80 vuotta päätehakkuun jälkeen
• Jos jäkälähehtaarin arvo porotaloudelle on €30/vuosi saadaan päätehakkuun haitaksi

€684* per ha kun korko on 3%

=>Runsaspuustoisen hehtaarin puuntuotannollinen tulos kun haitat porotaloudelle huomioitu:

2911€-684€=2227€

Porotaloudelle aiheutuvien haittojen huomiointi
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Metsät ovat myös keskeisen tärkeä CO2 nielu ja varasto

Suomen metsien hakkuita rajoittaviksi voivat tulla EU:n
1. LULUCF “no debit” periaate (ei nettopäästöjä)
2. metsänielun tuleva referenssitaso

=>mikä voisi olla Ylä-Lapin metsien merkitys hiilen varastona?
=>tarvitaan arviota CO2 tonnin taloudellisesta arvosta
• Brittien vero CO2 tonnille: 50€ tonni
• Ranskan kaavailu: 80€ tonni
• EU:n ennuste: €11-€53 vuonna 2030 ja €85-€260 vuonna 2050



Hiilen nielun ja varaston sisällyttäminen kannattavuusarvioon
• päätehakkuu ja muut hakkuut vapauttavat hiiltä, metsän kasvu on nielu*
• hiilen vapautuminen lasketaan ottaen huomioon nykyinen puun käyttö eri tuotteisiin*
• huomioidaan myös oksat ja kuollut puu*

Tulos:

 hakkuut eivät pysty kilpailemaan porotalouden ja hiilen varastoinnista saatavan
hyödyn kanssa, jos hiilen hinta on yli 15€/tonni

• hiilen hinta EU:n ETS päästökaupassa 26.11. 2018 klo 7.54: 20.30€

*Pihlainen et al 2014, Canadian J. of Forest Research
*Assmuth et al 2017, Canadian J. of Forest Research

Johtopäätöksiä
1. Metsätalouden positiivinen tulos Ylä-Lapissa perustuu vain luonnon ilmaiseksi

tuottamien puustojen hakkuisiin –muu puuntuotanto ei nykymuodossaan kannata
2.    Ruotsissa ei vastaavissa olosuhteissa puuntuotantoa harjoiteta
3.    Kun haitat porotaloudelle ja metsiin sitoutuneen hiilen ja metsien nielu huomioidaan,

ilmaiseksi syntyneiden metsien hakkuista saatava tulos jää negatiiviseksi
4. Parempaan tulokseen voitaisiin päästä hoitamalla metsiä jatkuvapeitteisinä
5. Sopu projekti: Ylä-Lapista pitäisi tehdä Etelä-Suomen “Metsoa” vastaava

“Kuávská“ (Kuukkeli) kokeilualue, jossa metsän hiilinielusta maksettaisiin korvauksia
yksityisille metsänomistajille. Näyttäisi tietä koko EU:n ilmasto/metsäpolitiikalle



20.30€



Keskimääräinen
kuutiotuotos
kuutioita per vuosi 
per hehtaari

Kiertoaika
vuosia

Keskimääräiset  
tulot/vuosi tai 
paljaan maan arvo
€ per hehtaari

Kuutioiden 
maksimointi

4 114 -

Korko 0% 3.9 149 77/vuosi
Korko 1% 3.9 136 3551
Korko 3% 3.3 93 90
Korko 4% 2.9 55 -103
Korko 5% 2.9 55 -171

Kuiva kangas (CT, kanervatyyppi), mänty, Etelä-Suomi (lämpösumma 1300)
Kannattavuuden maksimoinnin tuottama tulos

• Metsäteollisuusyritykset soveltavat 6-7%:n korkoa ja ovat pääosin luopuneet metsäomaisuudestaan
teollisuudelle kannattamattomana omaisuuslajina

• Julkisen talouden pitkän (10v) koron ennustetaan olevan 2.8% vuonna 2020 (valtionvarainministeriö 2016)
• Puuston kasvu per vuosi per hehtaari on Inarin alueella noin 1-2m3 eli 25-50% puuston kasvusta CT

tyypin mäntypuuston kasvusta Etelä-Suomessa
• Tämä antaa alustavia viitteitä metsätalouden kannattavuudesta Pohjois-Suomessa

Tienvarsihinnat tukki: €53
kuitu: €24

Uudistamiskustannukset:
€300‐€400
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(a) Bollandsås et al. (2008), r = 0.01
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• Ylä-Lapin metsin hoito jatkuvapeitteisinä tuottaisi paremman taloudellisen 
kannavuuden kuin metsähallituksen nykyiset toimenpiteet, jos kannattavuuden 
arvioinnissa käytettävä laskentakorko on korkeampi kuin 1% ja taimikonhoidosta 
aiheutuu yli 200€ kustannukset 

• Esimerkki metsän hoidosta jatkuvapeitteisenä:
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