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Vakautta ja turvallisuutta

Viimeisen sadan vuoden aikana: 

Valuutta vaihtunut kerran.

Kolme sotaa hyperinflaatioineen.

Pörssiromahduksia.

Lukematon määrä aikanaan menestyvien ja 

vakavaraisten yhtiöiden konkursseja.

Metsä on sijoituksena kuin joukkovelkakirja jolla on 

reaalivakuus ja inflaatiosuoja.

Voi sitä sijoituksena verrata kehittyvien alueiden 

rakennettuihin kiinteistöihin. Metsästä ei kuitenkaan 

tarvitse tehdä poistoja
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Puun hinnan reaalinen kehitys
1987-2013
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Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100).

Lähde: Metsätilastotiedote 11/2014, Metsäntutkimuslaitos



Metsä inflaatiosuojana
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Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100)

Lähde: Metsätilastotiedote 11/2014, Metsäntutkimuslaitos

Yksityismetsien puukaupan nimellisen ja reaalisen kantohintatason vaihtelu 1987-2013



Kenelle Metsään sijoittaminen sopii?

Metsävarallisuus hajauttaa hyvin sijoittajan salkkua 

ja historiallisesti on tarjonnut hyvän inflaatiosuojan.

Metsä sopii sijoituksena yksityishenkilöille ja 

yhteisöille, jotka tavoittelevat:

Kassavirtaa/tasaista tuottoa

 Inflaatiosuojaa

Ymmärrettävää, konkreettista sijoituskohdetta

Turvallista Suomi-sijoitusta
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Mitä tuottoa mittaan?

Sijoitetun pääoman tuottoa ja 

kassavirtaa
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Miten tuottoa saadaan?

Olennaista on metsätilan kokonaistuoton maksimointi.

Kulut ovat keskimäärin noin 15 % hakkuutuloista

Tuottoa voi parantaa tuloja lisäämällä ►► oikea-aikaisia 

hoitotöitä ei kannata laiminlyödä.

Tulot 

Tulevat päätehakkuista

ja vähäisessä määrin 

harvennushakkuista sekä 

pienistä tuloeristä.

Kulut

Muodostuvat lähinnä 

metsänhoitokuluista
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Tavoitteena tuoton optimointi

Metsänomistajien tavoitteet vaihtelevat, jotkut 

maksimoivat sijoitetun pääoman tuottoa (%), toiset 

taas maksimoivat rahallisen tuoton hehtaarilta (€) 

Molemmissa vaihtoehdoissa metsät hoidetaan hyvin.

JK JJ

Pääoman 

tuotto-%

Euroja 

hehtaarilta
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Metsän tuottopotentiaali
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5 15 40 55 75Ikävuotta

Lähde: Metsälehden Metsäkoulu, kuva: Taaleritehdas



Esimerkki metsän tuotosta:

Mänty tuoreella kankaalla Pirkanmaalla. Harvennukset 45-

ja 60-vuotiaana

Ikä Kokonais-

puusto / ha

Tukkia 

/ ha

Kuitua 

/ ha

Puuston 

Arvo 

/ha

Arvo-

kasvu* 

vuodessa 

/ ha

Arvo-

Kasvu* 

/ ha

50 v. 170 m³ 60 m³ 110 m³ 5170 € 362 €/v 7,0 %

(harvennus 70 m³ 25 m³ 45 m³ 2015 € )

60 v. 175 m³ 100 m³ 75 m³ 6775 € 357 €/v 5,3 %

70 v. 240 m³ 165 m³ 75 m³ 10350 € 357 €/v 3,5 %

80 v. 300 m³ 230 m³ 70 m³ 13840 € 330 €/v 2,4 %

90 v. 360 m³ 290 m³ 70 m³ 17140 € 330 €/v 1,9 %

100 v. 420 m³ 350 m³ 70 m³ 20440 €
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Ei jäädä odottamaan 
suurinta puuston arvoa

Arvokasvu-% 
halutulla tasolla

*) Puuston 
arvon kasvu 
verrattuna 
edelliseen 
vuoteen.

Puusto 
kannattaa 
kaataa



Miten varmistetaan hyvä tulos?

Kasvattamalla hyvälaatuisia mänty- ja kuusimetsiä

Pitämällä kiertoaika riittävän lyhyenä

Hoitamalla metsät hyvin

Ei saa hukata rahaa karuille tai vaikeille kohteille
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Osaatko?

Laskea Pirkanmaalla sijaitsevan hyvälaatuisen 48 

vuotiaan, rinnankorkeudelta 21 cm paksun, 18 metriä 

pitkän tuoreen kankaan männikön kolmannen 

harvennuksen kannattavuuden. Kohteella on 800 

kohtuullisen saman kokoista runkoa hehtaarilla

Siis sijoitetun pääoman tuotto eri käsittelyvaihtoehdoilla, 

jotka ovat alaharvennus, yläharvennus tai  

harvennushakkuu jätetään tekemättä.
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Entä jos harsittaisiin ja/tai 

pienaukotettaisiin?
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Osaatko?

Laskea karuhkon suon uudistamisvaihtoehtojen 

kannattavuuden

Laskea kunnostusojituksen kannattavuuden
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Metsätalouden kannattavuuden 

mittaus – järkeä vai ei?

Omia rahoja saa hukata –

asiakkaiden rahoja ei
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Taaleritehtaan Metsärahasto I Ky

Yhteismetsä
= YHTEISMETSÄ ON METSÄN 

YHTEISOMISTUKSEN MUOTO. JA 

TÄMÄN YHTEISMETSÄN AINOA 

OSAKAS ON TAALERITEHTAAN 

METSÄRAHASTO I KY

OMISTAA KOKO
YHTEISMETSÄN

MAKSAA 
TUOTOT Ky:lle

MAKSAA 
TUOTTOA

Äänettömät 

yhtiömiehet eli 

sijoittajat

OSTAA 
METSÄTILOJA
YHTEISMETSÄN 
LUKUUN

Taaleritehdas Metsä toimii 

Ky-/Yhteismetsä-rakenteella

HUOM! Sijoitus 
kommandiittiyhtiöön ei 
ole anonyymi. Tieto 
yhtiömiehistä on julkista 
ja saatavilla 
kaupparekisteriotteesta.

24.11.2014


