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Kannattavuus tasaikäis- ja eri-ikäismetsätaloudessa 
 
Suomessa vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden metsälain myötä metsänomistajien 
vaihtoehdot metsänkasvatuksessa ovat lisääntyneet. Uudistamisen ikä- ja läpimittavaatimukset 
poistuivat eikä uusi metsälaki enää velvoiteta harjoittamaan tasaikäiskasvatusta, vaan 
mahdolliseksi on tullut myös metsänkasvattaminen eri-ikäisrakenteisena. Päätehakkuun sijasta 
metsikköä voidaan kasvattaa jatkuvasti peitteisenä harventamalla metsikköä säännöllisesti.  
 
Vaihtoehtojen lisääntyminen on herättänyt metsäalan eri toimijoiden välillä keskustelua siitä, 
miten eri metsänkasvatusmenetelmien taloudellinen tulos eroaa toisistaan.  
 
Voiko metsätalouden kannattavuutta mitata samalla tavalla tasaikäis- ja eri-ikäismetsätaloudessa, 
vai onko kumpaankin kehitettävä omanlaisensa mittari? 
 

 Kasvatustapoja voidaan mitata samoilla mittareilla. Olennaista on , että metsänomistajat 

käyttävät (kasvatustavasta riippumatta) erilaisia mittareita taloudellisten ja muiden 

tavoitteidensa seurannassa.  

 Käsitteellisesti oikein mittari on pitkän aikavälin nettotulojen nykyarvon maksimointi, mutta 

metsänomistajat eivät käytä sitä yleisesti 

 Taloudellisia mittareita on suuri joukko kassavirrasta nettonykyarvoon ja pääoman tuottoon. 

Yleensä on tarpeellista seurata ainakin paria mittaria samanaikaisesti.  

 Metsänomistajan taloudellisten riskien sietokyky voi määritellä soveltuvimman 

metsänkasvatustavan. 

 
Onko kannattavuudessa eroja ja mistä erot johtuvat? 

 Eri mittarit näyttävät eri kasvatustavat taloudellisesti paremmilta tai huonommilta.  

 Aihetta käsittelevät tutkimukset ovat päätyneet erilaisiin tuloksiin, koska niiden oletukset ja 

menetelmät poikkeavat toisistaan. Yksiselitteistä vastausta kasvatusmenetelmien 

paremmuudesta ei ole kyetty antamaan.  

 Tasaikäiskasvatuksen suhteellista kannattavuutta nostaa se, että eri-ikäiskasvatuksen 

puuntuotannon määrä voi harvemman kasvatusasennon johdosta olla hieman alhaisempi 

kuin tasaikäiskasvatuksessa 

 Eri-ikäismetsiköstä saadaan suhteellisesti enemmän arvokasta tukkipuuta. Taloudellista 

kannattavuutta suhteessa tasaikäiskasvatukseen nostaa myös se, että eri-ikäiskasvatetun 

metsikön kustannukset ovat alhaisemmat ja hakkuutuloja saadaan tasaisemmin.  

 Lyhyellä aikavälillä tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu puuston iän lähtötilanne ja käytetty 

laskentakorko. Siirtyminen eri-ikäiskasvatukseen on kannattavampaa tehdä silloin, kun 



 

 

tasaikäismetsikkö on lähempänä kehitysvaiheen alku- kuin loppupäätä, erityisesti koron 

ollessa korkea. 
 
Paras tai soveltuvin metsänkasvatusmenetelmä yksittäiselle metsikkökuviolle on aina riippuvainen 
metsänomistajan tavoitteista ja metsikkökuvion lähtötilanteesta. Tilan eri metsikkökuvioilla on 
erilaiset lähtötilanteet ja joskus myös tavoitteet, mikä tasaa kasvatusvaihtoehtojen paremmuutta 
tilatasolla.  
 


