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1  Johdanto 

 

 

Metsän taloudellinen tuotto on edelleen tärkeä syy omistaa metsää. Uudistushak-

kuu tuottaa suurimmat hakkuutulot, mutta samalla syntyy uudistamisvelvoite, 

joka aiheuttaa kustannuksia metsänomistajalle. Uudistaminen tapahtuu usein is-

tuttamalla. Tällöin uudistamisen kustannukset koostuvat muokkauksesta, tai-

mista ja istutustyöstä. Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, kuinka istutusti-

heys vaikuttaa kustannuksiin ja mahdollisiin hakkuuvaurioihin metsikön kiertoai-

kana. Tutkimuksella haluttiin selvittää ovatko nykyiset vallitsevat istutustiheydet 

taloudellisesti kaikkein kannattavimmat menetelmät kasvattaa metsää.  

 

Tarkoituksena oli selvittää istutustiheyden vaikutus metsikön kasvuun ja tuottoon 

sekä pienempien uudistamiskulujen vaikutus tuottoon nettonykyarvo huomioi-

den. Tutkimuksessa selvitettiin myös istutustiheyden vaikutusta tuottoon, jos met-

sikkö kasvatetaan nykyisiä metsänhoitosuosituksia harvempana ensimmäiseen 

harvennukseen saakka. 

 

Tutkimus suoritettiin Motti-ohjelmistolla simuloimalla. Tutkimuksessa keskityttiin 

ainoastaan kuusen uudistamiseen istuttamalla. Uudistusala muokattiin laikkumä-

tästyksellä. Kasvupaikkana tuore kangas, MT, Joensuun alueella, joka on osa 

Etelä-Suomen aluetta.  

 

 

2 Metsänkasvatuksen lähtökohdat  

 

 

2.1 Metsän uudistaminen 

 

Mikäli metsänkasvatusmallina on tasaikäinen kasvatus, uudistaminen on ensim-

mäinen toimenpide päätehakkuun jälkeen. Se on myös toimenpide, jolloin suu-

rimmat kulut metsikön kasvatuksesta syntyvät metsänomistajille. Uudistamisella 

voidaan nopeuttaa metsikön kehitystä ja varmistaa uuden metsän syntyminen. 
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Uudistamiskulut muodostavat suurimmat menot metsänkasvatuksessa (Kuulu-

vainen & Valsta 2009, 103). Muista uudistamismenetelmistä halvin on luontainen 

uudistaminen, joko siemenpuita tai kaistalehakkuuta käyttäen. Seuraavaksi edul-

lisin on kylvö (Kuuluvainen & Valsta 2009, 100).  

 

Jatkuva kasvatus tarjoaa sellaisenaan vaihtoehdon metsänkasvatukseen, jossa 

uudistamiskuluilta voidaan mahdollisesti välttyä kokonaan. Jatkuva kasvatus ra-

jattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Uudistamisen periaatteena on varmistaa uuden metsän kasvu päätehakkuun jäl-

keen. Metsikön uudistaminen tapahtuu MT-kasvupaikalla varmimmin muokkaa-

malla maa laikkumätästyksellä ja istuttamalla kuuselle tai koivulle (Hyvän met-

sänhoidon suositukset 2014). Kuuselle Hyvän metsänhoidon suosituksissa istu-

tustiheydeksi ehdotetaan 1 800 kpl/ha ± 200 kpl, riippuen maaperän ravinteikkuu-

desta ja siitä, tavoitellaanko nopeaa puuntuotosta vai laatua (Hyvän metsänhoi-

donsuositukset 2014, 50). 

 

Taimikonhoitovaiheessa metsikkö harvennetaan valitsemalla kasvatuskelpoiset 

puut metsiköstä, kun tavoitteena puuston paras laatu ja kasvu (Tapion taskukirja 

2008, 178). Hyvän metsänhoidon suositukset antavat 3–4 m pituudessa tehtä-

välle kuusikon taimikonhoidolle MT-kasvupaikalla tavoiteltavaksi tiheydeksi 1 

800–2 000 kpl/ha. Mikäli tavoitteena on nopea järeytyminen, tavoitteena on 1 600 

kpl/ha (Hyvän metsänhoidon suositukset 2014, 50). Harvaa ja epätasaisesti on-

nistunutta istutusta voidaan täydentää luontaisella uudistamisella, mutta mene-

telmä on riippuvainen kuusen siemenvuosista (Saksa & Nerg 2008, 265). 

 

 

2.2 Harvennushakkuu 

 

Harvennushakkuun tavoitteena on tuottaa taloudellista tulosta metsänomistajalle 

sekä samalla parantaa kasvatettavan puuston laatua ja kasvua poistamalla huo-

nompilaatuiset puut. Harventamalla puustoon sitoutunutta pääomaa saadaan va-

pautettua muuhun käyttöön.  
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Normaalissa kasvatusmallissa metsikön pohjapinta-ala pyritään pitämään välillä 

14–26 m2/ha (Hyvän metsänhoidon suositukset 2014). Tästä poiketen Pukkala 

toteaa artikkelissaan, että ”sopiva suuruusluokka kasvatettavan puuston minimi-

määrälle on 10 m2/ha. Jos pääoman tuottovaatimus on suuri tai kasvupaikka 

karu, minimipohjapinta-ala voisi olla vieläkin pienempi.” (Pukkala 2013, 87.) Har-

vennuksista saadaan noin 25–30 % koko kiertoajan puunmyyntitulojen nykyar-

vosta käytettäessä 3 %:n korkokantaa (Motti-ohjelma). Ensiharvennus on ensim-

mäinen taloudellisesti tuottava toimenpide metsikön kiertoajalla. Sen tärkein teh-

tävä on parantaa kasvatettavan puuston laatua ja nopeuttaa puuston järeytymistä 

(Tapion taskukirja 2008, 180). Ensiharvennus on harvennuksista kallein toteuttaa 

johtuen pienestä hakkuukertymästä. Keskimääräinen koneellisen hakkuun kor-

juukustannus ensiharvennuksessa 2016 oli 16,7 €/m3, kun taas muissa harven-

nuksissa kustannus oli 13,9 €/m3 (Strandström 2017, 3). Pienen kertymän, kuitu-

painotteisuuden ja korjuukustannusten kalleuden takia ensiharvennus tuottaa 

metsänomistajalle muita harvennuksia vähemmän taloudellista hyötyä hakkuutu-

lon muodossa.  

 

Mitä useammin metsikköä harvennetaan, sitä suurempi riski korjuuvaurioiden 

synnylle on, koska tällöin metsikkö altistuu lahottajasienille. Etenkin kuusikoissa 

korjuuvauriot ovat yksi suurimmista syistä juurikäävän ja verinahakan leviämi-

sessä (Iittiläinen, Hyppölä, Kariniemi, Nieminen, Poikela, Ranta, Roininen, Rum-

punen, Tolonen, & Äijälä 2003, 16). Laho aiheuttaa kiertojan kuluessa taloudelli-

sia tappioita, syystä että tukkia siirtyy kuituun, etenkin kuusella. Tavaralajisiirty-

mästä johtuvat tappiot ovat kuusella keskimäärin noin 5 % (Pukkala & Möykkynen 

2007, 15). 

 

Ensiharvennus aiheuttaa kasvu- ja laatutappioita keskimäärin 77 €/ha (Kärhä, 

Keskinen, Kallio, Liikkanen, & Lindroos 2006, 57). Hakkuussa syntyneistä  

”puustovaurioista valtaosa (97 %) oli runkovaurioita. Juurivaurioita oli 3 

%. Runkovaurioista pääosa (76 %) oli pintavaurioita, ja syvävaurioita oli 

24 %. Kesällä runkovauriot olivat lähes yksinomaan pintavaurioita (97 

%). Talvella pintavaurioiden osuus oli 60 % runkovaurioista.” (Kärhä ym. 

2006, 57).  
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Ilmaston lämpeneminen lisää korjuuvaurioiden riskiä roudattoman ajan lisäänty-

essä ja talvihakkuiden näin ollen vähäisiä (Syke. 2018). 

 

 

2.3 Metsätalouden kannattavuus metsänomistajan näkökulmasta 

 

Metsän taloudellinen tuotto perustuu lähes kokonaan hakkuutuloihin. Valtaosalle 

metsänomistajista metsän taloudellinen tuotos on edelleen tärkeä tekijä omistaa 

metsää (Hänninen, Karppinen, & Leppänen 2011, 68). Metsän arvo riippuu tavoi-

teltavasta korkotuotosta sijoitetulle pääomalle. Metsän nykyarvo pienenee var-

sinkin nuorissa metsissä korkokannan kasvaessa. Mikäli rahalle on saatavilla pa-

rempituottoisia sijoituskohteita, ei metsä ole taloudellisesti tuottoisin sijoitus (Puk-

kala 2005, 320). Toisaalta metsämaan arvonnousu nostaa osaltaan taloudellista 

tulosta. Kustannuksia taas aiheuttaa uudistaminen, taimikonhoito, tieverkon yllä-

pito ja hallinnointikulut. Näistä investoinneista suurin kuluerä on metsän uudista-

minen (Kuuluvainen & Valsta 2009,103). 

 

Uudistamisen kustannus koostuu tyypillisesti kuusikkoa uudistettaessa raivauk-

sesta, maanmuokkauksesta, taimista ja istutustyöstä. Käytettäessä Pohjois-Kar-

jalan hintatietoja vuodelta 2013 (Luke 2018) ja olettaen taimen keskihinnan ole-

van 30 c/kpl, suurin osuus kustannuksista muodostuu taimista ja istutustyöstä. 1 

800 kpl/ha istutustiheydellä taimet ja istutustyö ovat kustannuksista 33,5 %. Seu-

raavaksi suurimman osuuden muodostaa maanmuokkaus. Käytettäessä laikku-

mätästystä kustannusosuus on 22,5 %. Uudisalan raivauksen osuus kokonais-

kustannuksista on 10,5 %. 

 

Uudistamiseen sitoutuneelle pääomalle on laskettava korko metsikön koko kier-

toajalle uudistamisesta uudistamishakkuuseen.  Kiertoaika on kuusikossa tyypil-

lisesti 55-70 vuotta. Suurin tuloerä saadaan uudistamishakkuussa. Harvennuk-

silta saatava puunmyyntitulo kasvattaa osaltaan saatavaa tuottoa. Kiertoaikaa ly-

hentämällä ja samalla harvennuskertoja vähentämällä voidaan nostaa tuottoar-

voa. 
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2.4 Metsälaki 

 

Metsälain ” tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosi-

aalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän 

tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään.” (Hallituksen 

esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta. 

2014). Metsälain 5 § määrittämä uudistamisvelvoite syntyy, ”kun puunkorjuun 

seurauksena käsittelyalueelle on syntynyt yli 0,3 hehtaarin avoin alue.” 

(1085/2013). 

 

Metsälain 5a § määrittää kasvatettavan puuston vähimmäismäärän hehtaarille 

uudistamisen ja harvennushakkuiden jälkeen. Lain 8 §:n mukaan eteläisessä 

Suomessa uudistamisvelvoite katsotaan täyttyneeksi, kun viimeistään 10 vuoden 

kuluttua uudistushakkuusta kuviolla on kasvatuskelpoisia, yli 0,5 m:n havupuita 

1 500 kappaletta hehtaarilla tasaisesti jakautuneena (1085/2013). 

 

Metsälain 8a §:n mukaan uudistaminen voidaan toteuttaa luontaisesti tai viljele-

mällä. Uudistamisessa saa käyttää ainoastaan ”männyn, kuusen, rauduskoivun, 

haavan, siperianlehtikuusen, vaahteran, tervalepän, tammen, kynäjalavan, vuo-

rijalavan, metsälehmuksen, saarnen ja hybridihaavan alkuperältään ja kasvupai-

kalle sopivilla taimilla tai siemenillä” (1085/2013).  

 

 

2.5 Nettotulojen nykyarvo 

 

Metsätalouden investoinnin kannattavuuden mittaustapana käytetään yleisesti 

nettotulojen nykyarvoa. Laskentatavassa ”eri aikoina syntyvät tulot ja menot yh-

teismitallisettaan eli diskontataan nykyhetkeen.” (Hyvän metsänhoidonsuosituk-

set 2014, 14). Istutukseen sijoitetun investoinnin tuotto lasketaan kaavalla: 

𝑉0 =  
𝑉𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝑐 

jossa V kuvaa kertaluontoista hakkuutuloa, t vuotta, c istutuskustannusta vuonna 

nolla ja r reaalikorkoa. (Kuuluvainen & Valsta 2009, 56). Valitulla reaalikorolla eli 
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metsänomistajan tuottovaatimuksella sijoitetulle pääomalle nykyarvoa lasketta-

essa investoinnin kannattavuutta voidaan verrata muihin investointikohteisin. 

Metsänomistajan tuottovaatimus riippuu tavoitteesta ja riskinsietokyvystä. 

 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tarkoituksena oli selvittää uudistamiskustannusten ja istutustiheyden vaikutus 

metsikön taloudelliseen tuottoon koko elinkaaren ajalta nettonykyarvomenetel-

mää käyttäen. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, pystytäänkö harvem-

malla istutustiheydellä välttämään ensiharvennus kokonaan ilman, että net-

tonykyarvo laskee. Nykyään ensiharvennus tuottaa metsänomistajalle hyvin vä-

hän taloudellisesti ja korjuuvauriot ovat ongelma etenkin kuusikoissa. 

 

Tutkimuksessa keskityttiin puulajeista ainoastaan kuuseen ja kasvupaikoista tuo-

reeseen kankaaseen Joensuun alueella. Simuloidussa uudistamisessa käytettiin 

800:n, 1 200:n, 1 500:n ja 1 800:n kpl/ha istutustiheyksiä. Uudistamismenetel-

mänä käytettiin laikkumätästystä. Tutkimuksessa kasvua tarkkailtiin valituilla tai-

mitiheyksillä sekä luontaisen uudistumisen vaikutusta istutettujen taimien lisänä.  

 

Nykylain ja suositusten vastaisilla 800 ja 1 200 kpl/ha istutustiheyksillä otettiin 

huomioon myös mahdollisuus välttää ensiharvennus kokonaan. Tällöin taimikon-

hoidossa kasvatettavaksi runkoluvuksi jätettiin ainoastaan valittu istutustiheys 

puuston keskipituuden ylittäessä 0,5 m. Laskelmissa metsikön koko elinkaaren 

ajalta otettiin huomioon kaikki kustannukset, joita koitui uudistamisesta, taimikon-

hoidosta ja puunkorjuusta. 
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4 Menetelmät 

 

 

4.1 Motti-ohjelmisto 

 
Käytännön syitten takia tutkimus toteutettiin Motti-ohjelmistolla, OpeMotti versio 

3.3:lla simuloimalla. Motti on Metsäntutkimuslaitoksen tekemä, nykyään Luon-

nonvarakeskuksen ylläpitämä ohjelmisto, jolla voidaan mallintaa metsikön kehi-

tystä uudistamisesta päätehakkuuseen.  Motissa voidaan muuttaa laskennassa 

käytettäviä arvoja, joita ovat kasvupaikka, lämpösumma, puulaji, uudistamiskus-

tannukset, kasvatustiheys, taimikonhoito ja harvennushakkuiden voimakkuus 

sekä ajankohta (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Motti-ohjelmiston toimintaperiaate (Kuva: Hynynen 2006). 

 

Motin laskentatulokset perustuvat laajaan maastomittauksiin perustuvaan tutki-

mustietoon metsän kasvusta ja kehityksestä. (Siipilehto, Valkonen, Ojansuu, Hy-

nynen, Miina, & Saksa 2014, 31).  Puusto kasvatetaan viiden vuoden jaksoissa 

(Kojola 2009, 31).  
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Motti-ohjelmistossa laskennan rakenne poikkeaa mallinnettaessa puuston var-

haiskehitystä ja sulkeutuneen puuston kasvua. Sulkeutuneen puuston kasvu mal-

linnetaan puiden välistä kilpailua kuvaavien mallien avulla. Malleja yksittäiselle 

puulle ovat pituuskasvu, pohjapinta-alan kasvu, latvussuhde ja puun kuoleman 

todennäköisyys (Siipilehto ym. 2014, 5).  

 

Varhaiskehitystä mallinnusta käytetään uudistamisesta, kunnes puuston pääpuu-

lajin saavuttaa 8 metrin valtapituuden. Varhaiskehityksen mallintamiseen vaikut-

taa valittu uudistamismenetelmä, puulaji ja viljelytiheys. Luontaisesti syntyvän 

puuston kehitykseen vaikuttaa kasvupaikka, muokkausmenetelmä ja maantie-

teellinen sijainti. Muokkausmenetelmistä vähiten maanpintaa, 15 %, oletetaan 

rikkovan laikutus. Maanpinnanrikkominen vaikuttaa luontaisesti syntyvän taimiai-

neksen määrään (Siipilehto ym. 2014, 10). Taimikuolleisuus otetaan huomioon 

Motissa kasvatettaessa metsää uudistusvaiheesta alkaen. Istutustaimien eloon-

jäämisosuuden oletusmääränä on 100 % istutustaimille (Siipilehto ym. 2014, 13). 

 

Taimikonvarhaisperkaus suoritetaan Motissa 1,5 metrin valtapituudessa. Per-

kauksessa jäävän puuston määrä toteutetaan Tapion suositusten mukaisesti. 

Kasvatuskelpoisia luontaisesti syntyneitä puita jätetään viljelytaimen lisäksi siten, 

että kokonaisrunkoluku jää 3000 taimeen hehtaarille (Siipilehto ym. 2014, 18).  

 

Taimikkovaiheessa mallinnukseen vaikuttaa muokkausmenetelmä, kasvatettavat 

puulajit, taimikon tiheys ja valtapituus. Taimikonhoidon kustannukset lasketaan 

kiinteinä kustannuksina, jotka ohjelmassa pystyy itse määrittämään (Siipilehto 

ym. 2014, 22).  

 

Taimikkovaiheen jälkeen, metsän saavuttaessa 8 metrin valtapituuden, puiden 

pituus mallinnetaan puiden pituus-läpimittamallilla. Pituuden perusteella laske-

taan puiden tilavuus. Pohjapinta-alan kasvumallilla mallinnetaan puiden kasvu 

viiden vuoden jaksoissa (Kojola 2009, 31). Motti huomio harvennusten vaikutuk-

sen puiden tilavuuskasvuun sekä ennustaa puuston luonnonpoistuman. Kertyvän 

tukkipuun määrään voidaan vaikuttaa tukivähennysmallin avulla (Kojola 2009, 

32). 
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Kasvatuksen jälkeen Motti tekee laskelmat puuston kasvusta ja hakkuissa kerty-

neestä puuainesmäärästä sekä luonnonpoistumasta. Näistä laskelmista kooste-

taan talouslaskelmat käyttäjän määrittämien kustannusarvojen ja puunhintojen 

perusteella.  

 

 

4.2 Vertailulaskelmat 

 

 

4.2.1 Kaikkien kasvatusten oletukset 
 

Kasvupaikaksi valittiin MT, tuore kangas, koska kasvupaikka on yleinen Joen-

suun ympäristössä. Kaikissa kasvatustavoissa käytettiin samaa kasvupaikkaa 

sekä lämpösummaa d.d 1 117,3. Maanmuokkausmenetelmänä käytettiin laikku-

mätästystä. Myös hakkuualan raivaus suoritettiin kaikissa kasvatuksissa. Taimi-

kuolleisuus oletettiin 0 %:n suuruiseksi.  

 

Harvennukset suoritettiin hyvän metsänhoidon suositusten mukaan. Harvennus-

tapana käytettiin alaharvennusta, jolloin suurin sallittu poistuma oli 35 % pohja-

pinta-alasta m2/ha. Päätehakkuun minimirajoiksi kaikissa kasvatuksissa asetet-

tiin d1,3 26 cm tai 90 vuotta. Säästöpuita jätettiin 5 kpl/ha (kuva 2). Kaikista kas-

vatuksista tehtiin kannattavuuslaskelma nettonykyarvoa käyttäen 1:n, 2:n, 3:n, 

4:n ja 5:n %:n korkokannoilla. 
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Kuva 2. Motti-ohjelmistossa käytetty kasvatusohjelma. 

 

 

4.2.2 Perusmetsänkasvatus 
 

Verrokkikasvatuksessa istutustiheys oli Tapion hyvän metsänhoidon suositusten 

mukainen 1 800 kpl/ha. Taimikon varhaishoito, taimikonhoito, ensiharvennus, 

harvennus ja uudistushakkuu suoritettiin hyvän metsänhoidon suositusten mu-

kaisesti. Nämä laskelmat toimivat vertailuarvona muille kasvatuksille. Tukkivä-

hennys hakkuuvaurioitten takia oletettiin aiempaan tutkimustietoon perustuen 

noin 5 %:n suuruiseksi (Pukkala & Möykkynen 2007, 15). 

 

 

4.2.3 Vaihtoehtoiset metsänkasvatukset ja metsänhoito 
 
Seuraavaksi kasvatettiin metsikkö kuusella istutustiheyden ollessa 800 kpl/ha, 1 

200 kpl/ha ja 1 500 kpl/ha. Taimikonhoito, harvennukset sekä uudistushakkuu 
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suoritettiin hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Kasvatuksiin tehtiin 5 

%:n tukkivähennys. 

 

Viimeisenä tehtiin kasvatus kuusella 800 kpl/ha, 1 200 kpl/ha ja 1 500 kpl/ha. 

Taimikonhoidossa luontaisesti syntyneet taimet poistettiin ja kasvatettavaksi 

jäävä puusto harvennettiin valittuun istutustiheyteen. Harvennukset tehtiin Tapion 

hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Tässä kasvatuksessa tehtiin aino-

astaan yksi harvennus ennen päätehakkuuta 800 ja 1 200 kpl/ha istutustiheyksillä 

(taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Motti-ohjelmistossa käytetyt lähtötiedot kasvatuksiin (Hms. = Hyvän 
metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus. r. = runkoluku ha. 
Dg = poikkileikkauspinta-aloilla painotettu keskiläpimitta rinnankor-
keudella, cm). 

Kasvatukset 1800 1500 

1500 

Hms. 1200 

1200 

Hms. 800 

800 

Hms. 

Hakkuualan raivaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Istutus kuusella, kpl/ha 1800 1500 1500 1200 1200 800 800 

Varhaisperkaus 5. vuosi, 

jäävä puusto r. 8283 8266 8266 8249 8249 8226 8226 

Taimikonharvennus 10. 

vuosi, jäävä puusto r. 1900 1500 1900 1200 1900 800 1900 

1. harvennus,  

ppa m2/ha 25,49 26,53 26,96 28,26 27,38 29 27,6 

2. harvennus,  

ppa m2/ha 28,43 28,83 29,09   29,22   28,89 

Päätehakkuu Dg 26,56 26,76 26,53 26,52 26,65 26,86 26,78 

 

 

4.2.4 Kasvatusten vertailu 
 

Lopuksi näitä laskelmia verrattiin keskenään, puun tuotoksen, kustannusten ja 

niiden vaikutuksen nettonykyarvon suhteen metsikön koko kasvatuskierron 

ajalta. Laskelmissa huomioitiin kustannukset, jotka muodostuvat uudistamisesta, 

taimikonhoidosta ja puunkorjuusta. 
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Laatutappioita laskettiin 5 %:n tukkivähennyksen verran kaikkiin muihin, paitsi 

800:n ja 1 200:n kpl/ha kasvatuksiin. Näihin kasvatuksiin tehtiin 2,5 %:n tukkivä-

hennys, koska kasvatukset suoritettiin ainoastaan yhdellä harvennuskerralla. En-

siharvennus ja sen mahdollisesti aiheuttamat lahovauriot jäävät pois. Hakkuu-

vaurioiden ja niistä aiheutuneiden lahon määrä oletettiin tällöin puolittuvan. 

 

Laskelmissa käytetyt puutavaran hinnat saatiin Luonnonvarakeskuksen tilastoai-

neistosta (Luke 2018). Aineistona käytettiin puutavarahintojen osalta 2018/09 

Savo-Karjalan hintoja (taulukko 2). Tukkipuulle ei ollut hintaa kummankaan puu-

lajin ensiharvennukselle, joten tutkimuksessa käytettiin harvennuksen hintaa. 

 

Taulukko 2.  Ainespuun hinnat €/m3, pystykauppa, Savo-Karjala 2018/09.  

Puulaji Hakkuutapa Tukki Pikkutukki Kuitu 

Kuusi Ensiharvennus 51,5 21,7 11,7 

Kuusi Harvennus 51,5 21,7 16,3 

Kuusi Päätehakkuu 64,5 26,2 19,1 

Rauduskoivu Ensiharvennus 39 0 13,9 

Rauduskoivu Harvennus 39 0 16,4 

Rauduskoivu Ensiharvennus 47,5 0 19,2 

 

Kustannusten yksikköhintoina (taulukko 3) käytettiin Pohjois-Karjalan 2013 hin-

toja (Luke 2018). Taimien hintana käytettiin 0,3 €/kpl. Puutavaralajien mittoina 

käytettiin taulukko 4:ssä olevia arvoja. 

 

Taulukko 3.  Yksikkökustannukset. 

Kustannuslaji Yksikkökustannus 

Varhaisperkaus (€/ha) 317 

Taimikonhoito (€/ha) 373 

Istutustyö (€/taimi) 0,3 

Taimet (€/taimi) 0,3 

Laikkumätästys (€/ha) 362 

Uudisalan raivaus (€/ha) 169 
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Taulukko 4.  Puutavaralajien mitat 

Minimilatvaläpimitta (cm) 
   

Minimipituus (m) 

Puulaji Tukki Kuitu Pikkutukki Tukki Pikkutukki 

Kuusi 15,5 7 12 3,5 3 

Koivu 20 6 
 

3,5 
 

 

Koska Motti ei huomioi ajourien vaikutusta metsikön kasvuun, urien vaikutusta 

ensiharvennuksen jälkeiseen tuottoon puun kasvun kannalta ei voitu tarkastella 

tässä tutkimuksessa. Kuusella reunakäytävä vaikuttaa kasvuun positiivisesti, 

mutta missään olosuhteissa se ei kuitenkaan täysin korvaa ajouran aiheuttamaa 

tuotostappiota (Isomäki 1986, 28). 

 

 

5 Tulokset 

 

 

5.1 Kokonaistuotos kiertoajalla 

 
Puuntuotannon kannalta 1 800 kpl/ha on odotetusti paras istutustiheys. Kysei-

sellä istutustiheydellä puuntuotokseksi saatiin 467,8 m3/ha 68 vuoden kierto-

ajalla. 1 500 kpl/ha istutustiheys tuotti lähes saman tuloksen, 451,1 m3/ha samalla 

kiertoajalla. Lyhin kiertoaika, 56 vuotta, saavutettiin 800 kpl/ha istutustiheydellä. 

Tällä kasvatustavalla tuotos jäi kuitenkin 316,3 m3/ha. 

 

Tilavuuskasvu oli nopeinta 1 500 kpl/ha istutustiheydellä, kasvatus 1 500, kun 

taimikonhoidossa kasvatettava puusto oli harvennettu samaan tiheyteen (kuva 

3). Kasvatus 800 kpl/ha, hyvän metsänhoidon suositusten mukaisella käsittelyllä, 

kasvu oli hitainta, kun taimikonhoidossa kasvettavaksi oli jätetty luontaisesti syn-

tyneitä taimia istutettujen lisäksi.  

 

Pohjapinta-alalla mitattuna, kasvatus 1 200, saavutti suurimman tuotoksen. Ppa 

m2/ha oli tuolloin 35,18, 56 vuoden ikäisenä. Pienin pohjapinta-ala päätehak-

kuussa oli kasvatus 800:lla, Ppa m2/ha 25,6. Pohjapinta-alalla mitattuna 1 500 

kpl/ha istutustiheys kasvoi nopeimmin 35 vuotiaaksi. 800 kpl/ha istutustiheydellä 
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hyvän metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus hidasti metsikön kasvua 

alussa, mutta lisäsi kiertoajalla puun tuotosta 24,56 % verrattuna muihin kasva-

tusohjelmiin (kuva 4). 

 

 

Kuva 3.  Tuotoksen, m3 kehitys eri kasvatusohjelmissa. Hms = Hyvän met-
sänhoidon suositusten mukainen kasvatus. 
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Kuva 4. Pohjapinta-alan m2/ha kehitys vuosittain eri kasvatusohjelmissa. 
Hms = Hyvän metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus. 

 

 

5.2 Puuntuotos puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain 

 

Puutavaralajien osalta tukkipuuta tuotti eniten 1 200 kpl/ha istutustiheys, kasva-

tus 1 200. Vähiten tukkia kasvoi 800 kpl/ha istutustiheydellä. Tukkipuun järeyty-

minen oli kuitenkin kasvatus 800:lla nopeinta (kuva 5). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 4 0 50 60 70 80

P
O

H
J
A

P
IN

T
A

A
L

A
 M

2
/H

A
 

IKÄ

800hms 800 1200hms 1200 1500hms 1500 1800



20 
 

 
 

 

Kuva 5.  Tukkipuu tilavuuden kehitys vuosittain eri kasvatusohjelmissa. Hms 
= Hyvän metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus. 

 

Kuitupuuta tuotti nopeimmin 1 500 kpl/ha istutustiheys, kasvatus 1 500. Hitaim-

min tuotti 800 kpl/ha istutustiheys hyvän metsänhoidon suosituksilla, kasvatus 

800 hms (kuva 6). Vähiten kuitua tuotti 800 kpl/ha istutustiheys, kasvatus 800. 

Eniten kuitua kasvoi 1 500 kpl/ha istutustiheydellä ja hyvän metsänhoidon suosi-

tuksilla.  

 

 

Kuva 6.  Kuitupuun tilavuuden kehitys eri kasvatusohjelmissa. Hms = Hyvän 
metsänhoidon suositusten mukainen kasvatus. 
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Tuotoksia verratessa hakkuutavoittain, suurimman kuutiotuotoksen tukkia pääte-

hakkuussa tuotti 1 200 kpl/ha istutustiheys, 275,9 m³/ha. Eniten tuotti ensiharven-

nuksessa 800 kpl/ha istutustiheys. 46,86 m³/ha kuusikuitua ja 30,91 m³/ha kuu-

situkkia (liite 1). 

 

 

5.3 Kustannukset 

 
Uudistamiskustannukset olivat alhaisimmat 800 kpl/ha istutustiheydellä, 963 

€/ha. Kalleinta uudistaminen oli 1 800 kpl/ha istutuksella (taulukko 5). Taimikon-

hoidon kustannukset säilyivät samana riippumatta kasvatusohjelmasta.  

 

Taulukko 5.  Uudistamisen, taimikonhoidon ja varhaisperkauksen kustannukset 
€/ha. 

Kasvatusohjelma Uudistaminen Taimikonhoito ja varhaisperkaus 

800 963,00 € 690,00 € 

800 hms 963,00 € 690,00 € 

1 200 hms 1 010,00 € 690,00 € 

1 200 1 010,00 € 690,00 € 

1 500 hms 1 341,00 € 690,00 € 

1 500 1 341,00 € 690,00 € 

1 800 1 503,00 € 690,00 € 

 

 

5.4 Nettonykyarvo 

 

Nettonykyarvoa tarkasteltuna ilman tukkivähennystä, parhaan tuloksen 1, 2, 3 ja 

4 %:n korkokannoilla antoi 1 200 kpl/ha, eli kasvatus 1 200. 5 %:n korolla parhai-

ten tuotti 800 kpl/ha. Nettonykyarvolla verrattuna 1 200 kpl/ha kasvatus on tuot-

toisin 4 %:n korkoon asti. 1 200 kpl/ha ja 800 kpl/ha kasvatukset, hoitotavasta 

riippumatta, jäivät voitollisiksi ainoina 4 %:n nettonykyarvolla. Hyvän metsänhoi-

don suositusten mukaisesti kasvatetut 1 200 kpl/ha ja 800 kpl/ha istutukset teki-

vät lähes nollatuloksen. Harvemmilla istutustiheyksillä hakkuut suoritettiin aiem-

min, mikä kasvatti nettonykyarvoa. Edullisemmat uudistamiskulut harvemmilla is-

tutustiheyksillä nostivat osaltaan nettonykyarvoa.  
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1 %:n ja 2 %:n koroilla 1 800 kpl/ha kasvatus antoi toiseksi parhaan tuloksen 1 

200 kpl/ha kasvatuksen jälkeen. 800 kpl/ha istutustiheys on 193 € kannattavampi 

3 %:n korolla verrattuna 1 800 kpl/ha kasvatukseen. Jos tukkivähennys huomioi-

daan, on ero 200 € harvemman istutustiheyden hyväksi. Nettonykyarvolla tarkas-

teltuna 1 500 kpl/ha istutustiheys ei tuota millään kasvatustavalla merkittävästi 

paremmin kuin 1 800 kpl/ha (kuva 7).  

 

 

Kuva 7.  Nettonykyarvo kasvatusohjelmittain.  

 

Nettonykyarvolla tarkasteltuna ja tukkivähennys huomioon ottaen, parhaan tulok-

sen 1, 2, ja 3 %:n korkokannalla antaa 1 200 kpl/ha istutustiheys, kasvatus 1 200. 

4 ja 5 %:n korolla parhaan tuloksen antaa 800 kpl/ha, kasvatus 800 (kuva 8). 
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3 % 1209,8 1205,2 1246,5 1445,4 1677,9 1270,9 1402,8

4 % -209 -140,1 -77 138 267,4 47,7 228,8

5 % -963,5 -855,9 -799,8 -557,2 -485,7 -595,8 -437,6
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Kuva 8.  Nettonykyarvo kasvatusohjelmittain tukkivähennys huomioiden. 
Tukkivähennys 5 % kasvatuksissa 1 800, 1 500 hms, 1500, 1 200 
hms ja 800 hms. Tukkivähennys 2,5 %:n kasvatuksissa 1 200 ja 
800.  

 

 

5.5 Peruskasvatuksen ja parhaan vaihtoehtoisen kasvatuksen vertailu 

 

Harvempi istutustiheys tuo huomattavia kustannussäästöjä ja samalla nopeam-

man puuntuotoksen. 1 200 kpl/ha istutustiheys on kustannuksiltaan sekä puun-

tuoton tehokkuudella paras menetelmä (kuva 9). Näin jopa ilman tukkivähennyk-

sen huomioimista. Verrattuna 1 800 kpl/ha istutustiheyteen kustannuksissa saa-

vutetaan 32 %:n säästö.  
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Kuva 9. Puuntuotoksen kehitys 1 200 kpl/ha ja 1 800 kpl/ha kasvatuksissa. 

 

Puuntuotos koko kiertoajalla on kuitenkin vain 10,11 % pienempi 1 200 kpl/ha 

kasvatuksella verrattuna 1 800 kpl/ha kasvatukseen. Toisaalta 1 200 kpl/ha kas-

vatus tuotti 3,98 % enemmän tukkia kiertoajalla (kuva 10). 

 

 

Kuva 10.  Puuston kehitys puutavaralajeittain 1 200 kpl/ha ja 1 800 kpl/ha kas-
vatuksissa. 
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Harvempi istutustiheys ja kasvatus nopeuttavat kiertoaikaa merkittävästi. 800 

kpl/ha istutustiheydellä 20 vuotta ja 1 200 kpl/ha 10 vuotta verrattuna 1 800 kpl/ha 

kasvatukseen. 1 500 kpl/ha istutustiheydellä kiertoaika on vain viisi vuotta ly-

hempi kuin 1 800 kpl/ha kasvatuksella (kuva 3). 

 

800 kpl/ha istutustiheydellä kuusi ei pysty hyödyntämään vapaata kasvutilaa te-

hokkaasti, joten puun tuotos jää alemmaksi kuin muilla kasvatustiheyksillä. Ta-

pion hyvän metsähoidon suositusten mukaisissa kasvatuksessa istutustiheydellä 

1 200 kpl/ha tulos niin nettonykyarvolla kuin puuntuotoksella oli huonompi verrat-

tuna 1 200 kpl/ha kasvatukseen, jossa metsä kasvatettiin istutustiheydellä ensi-

harvennukseen asti. Tämä johtuu kasvutilan vähentymisestä luonnontaimien täy-

dentäessä kasvatettavan runkomäärän 1 900 kpl/ha taimikonhoidon jälkeen. Osa 

kasvatettavista luonnontaimista on rauduskoivuja.  

 

Nettonykyarvolla tarkasteltuna harvennuksista syntyvät hakkuuvauriot eivät mil-

lään kasvatuksella vaikuta merkittävästi taloudelliseen tulokseen, mikäli vauriot 

säilyvät 5 %:n tasolla (kuva 8). Tulevaisuudessa ilmaston lämmetessä ja roudat-

toman ajan lisääntyessä hakkuuvaurioista johtuvat puulajisiirtymät voivat olla 

suurempiakin. Tällöin harvennusten välttämisestä saattaa tulla suurempi hyöty. 

 

 

6 Pohdinta 

 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 
Tutkimuksen tulokset vaikuttavat totuudenmukaisilta puuston kehityksen suh-

teen. 1 800 kpl/ha tuotti eniten puuta, kuten Salminen totesi tutkimuksessaan, 

”tilavuuden kasvu on sitä suurempaa, mitä enemmän puustoa on” (Salminen 

1993, 26).   

 

Valsta tutki 1982 istutuskuusikoiden kasvatustiheyden vaikutusta taloudelliseen 

tuotokseen alkukehitykseltään samankaltaisilla koealoilla ja vertasi erilaisten har-

vennusmallein vaikutusta kuusikon tuottoon. Valstan mukaan mustikkatyypin 
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kuusikko tuotti parhaan taloudellisen tuloksen nettotulolla harvennettuna 70–80 

%:n ppa m2/ha kasvatustiheyteen riippuen kiertoajasta (Valsta 1982, 2). Kierto-

ajasta Valsta toteaa: ”Kiertoaika vaikutti yhdensuuntaisesti kaikkien käsittelyjen 

edullisuuteen: mitä lyhyempi kiertoaika, sitä korkeampi nykyarvo.” (Valsta 1982, 

18.)  

 

Kuusi pystyy hyödyntämään kasvutilan hyvin vielä 1 200 kpl/ha istutustiheydellä 

tuoreen kankaan kasvupaikalla. Hanneliuksen mukaan harva istutustiheys paran-

taa rinnankorkeusläpimitan kasvua. Kuutiomäärän tuotos ei lisäänny 5 prosenttia 

enempää, vaikka istutustiheyttä kasvatetaan suuremmaksi kuin 1 500 kpl/ha. 

(Hannelius 1978, 39).  Liiketaloudellisesti Hannelius pitää 1 250 kpl/ha istutusti-

heyttä parempana kuin 2 000 kpl/ha. Hänen mukaansa taimikuolleisuus huomi-

oiden suositeltavin istutustiheys olisi 1 500–1 800 kpl/ha parhailla kasvupaikoilla 

(Hannelius 1978, 45).   

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 800 kpl/ha istutustiheys on jo liian harva. 

Vaikka metsä järeytyykin nopeasti, jää kokonaistuotos kuitenkin pienemmäksi 

tutkimuksen muihin kasvatuksiin verrattuna. Mikäli harvempia istutuksia ei taimi-

konhoidossa harvenneta istutustiheyteen, puun tuotos hidastuu. Tämä korreloi 

omien käytännön kokemusteni kanssa. Luonnontaimet kasvavat istutettuja hi-

taammin ja samalla hidastavat metsikön kehitystä niiden viedessä kasvutilaa is-

tutustaimilta.  

 

Suoraa vertailua on vaikea tehdä eri istutustiheyksien välillä, mikä johtuu puula-

jien hintasuhteista. Jos kuitu- ja tukkipuun hintaero supistuu ja uudistamiskulu 

alenevat tulee suurempi istutustiheys kannattavammaksi. Toisaalta uudistusku-

lujen noustessa sekä tukki- ja kuitupuun hintaeron kasvaessa suuremmaksi, tu-

lee harvempi istutustiheys entistä kannattavammaksi. Harvempi istutustiheys 

saattaa kuitenkin kostautua epäonnistuneena uudistamisena hallan, tukkimie-

hentäin tai myyrätuhon osuessa kohdalle. 1 200 kpl/ha istutustiheyttä tulisi harkita 

käytännön metsänhoidossa mahdollisista riskeistä huolimatta. Hyvän metsänhoi-

don suositusten mukaan kasvatettu metsä 1 800 kpl/ha istutustiheydellä on riski-

tön kompromissi puun kasvun ja taloudellisen tuoton osalta. 
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6.2 Menetelmän arviointi 

 

Simulointiohjelmien antamiin tuloksiin liittyy aina epävarmuutta. Simulointi on ai-

noastaan niin tarkka kuin siinä käytettävät pohjatiedot. Motti ei täysin ota huomi-

oon maanmuokkaustiheyden vaikutusta taimettumiseen, ja täten kustannusten 

kasvuun taimikonhoitovaiheessa (Siipilehto ym. 2014, 10). Tästä seuraa epävar-

muutta myös ennakkoraivauksen tarpeen syntymisestä. Jos ennakkoraivaus-

tarve kasvaa harvemmilla istutustiheyksillä, nostaa se kiertoajan kokonaiskustan-

nuksia jonkin verran. Ilmeisesti Motti ei huomioi maamuokkauksen määrän vai-

kutusta taimikon vesoittumiseen samaa muokkausmenetelmää käyttäessä. 

Maanmuokkausmenetelmän vaikutus taimien syntyyn ohjelmassa kuitenkin huo-

mioidaan, mutta se ei tähän tutkimukseen vaikuta, koska kaikissa kasvatuksissa 

käytettiin samaa menetelmää. 

 

Kasvatuksissa myös oletettiin taimien eloonjäämisprosentiksi täydet 100 %. Näin 

tapahtuu harvoin reaalimaailmassa. Myöskään luonnontuhoja simulointi ei mal-

linna. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon verrattaessa tuloksia todel-

lisiin tuotoksiin.  

 

 

6.3 Jatkotutkimustarpeet 

 

Mikäli ohjelmiston puutteet korjataan taimettumisen ja ennakkoraivauksen osalta, 

tulisi 1 200 kpl/ha kasvatusmallin kannattavuutta tutkia uudestaan. Pyrittäessä 

tarkempaan arvioon istutustiheyden vaikutuksesta maastokokeen toteutusta olisi 

syytä harkita. Harvempi istutustiheys saattaa helpottaa koneellista metsänhoitoa, 

joten myös siihen saataisiin tutkimustietoa maastokokeen avulla. 
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Liite 1          1(3) 
 

1800 kpl/ha. Hyvän metsänhoidon suositusten mukai-

nen kasvatus. 

Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 2,27 43,95 

Ensiharvennus rauduskoivu 0 1,76 

Harvennus kuusi 22,56 45,15 

Harvennus rauduskoivu 0 2,716 

Päätehakkuu kuusi 267,19 58,76 

Päätehakkuu rauduskoivu 0,64 4,04 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
rauduskoivu 0,64 8,51 

 
kuusi 292,01 147,86 

    
1500 kpl/ha. 

   
Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 7 47,94 

Harvennus kuusi 34,55 42,07 

Päätehakkuu kuusi 221,65 47,95 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
kuusi 263,2 137,96 
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1500 kpl/ha. Hyvän metsänhoidon suositusten mukai-

nen kasvatus. 

Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 5,07 49,00 

Ensiharvennus rauduskoivu 0 2,19 

Harvennus kuusi 29,94 43,81 

Harvennus rauduskoivu 0 3,26 

Päätehakkuu kuusi 241,62 52,97 

Päätehakkuu rauduskoivu 0,68 4,09 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
rauduskoivu 0,68 9,54 

 
kuusi 276,63 145,787 

    
1200 kpl/ha. 

   
Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 20,25 47,98 

Päätehakkuu kuusi 276 61,05 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
kuusi 296,24 109,03 

    
 
1200 kpl/ha. Hyvän metsänhoidon suositusten mukai-

nen kasvatus. 

Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 7,39 47,57 

Ensiharvennus rauduskoivu 0 2,84 

Harvennus kuusi 35,99 38,51 

Harvennus rauduskoivu 0 3,78 

Päätehakkuu kuusi 227,95 49,08 

Päätehakkuu rauduskoivu 1,05 4,51 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
rauduskoivu 1,05 11,12 

 
kuusi 271,34 135,16 
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800 kpl/ha. Hyvän metsänhoidon suositusten mukainen 

kasvatus. 

Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 13,61 41,48 

Ensiharvennus rauduskoivu 0 3,55 

Harvennus kuusi 36,56 33,77 

Harvennus rauduskoivu 0 4,5 

Päätehakkuu kuusi 209,04 50,04 

Päätehakkuu rauduskoivu 1,81 5,74 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
rauduskoivu 1,81 13,79 

 
kuusi 259,15 125,3 

    
800 kpl/ha. 

   
Hakkuu Puulaji Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

Ensiharvennus kuusi 46,86 30,92 

Päätehakkuu kuusi 178,69 49,72 

    

 
Yhteensä Tukki (m³/ha) Kuitu (m³/ha) 

 
kuusi 225,55 80,63 

 


