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Käytännön kokemuksia 
jatkuvasta kasvatuksesta



o Pyritään tuottamaan mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita (metsätaloudessa tarkoittaa 
tukkipuita) ja minimoimaan kuluja
o Nämä kaksi tärkeintä kannattavuuteen vaikuttavaa tekijää on metsänkasvatuksessa lähes 

unohdettu (40% tukkia ja 60% kuitua)

o Nykykäsitys kannattavasta metsätaloudesta on, että pyritään maksimoimaan kuutiotuottoa - kuluja 
kaihtamatta - ympäri Suomen

o Yleinen trendi: kustannukset kasvussa ja puun reaalihinta tasainen tai jopa laskussa
o Hakkuut kohdistuvat jatkuvasti nuorempiin metsiin

o Kulujen minimointi ei tarkoita, että tingitään taimikon hoidosta tai ei tehdä ensiharvennusta

Kaiken kannattavan liiketoiminnan perusta?



o Metsänomistajalle tarjotaan Metsänomistajan preferenssien mukaisia palveluita
o Tällä hetkellä Metsänomistajan päätöksentekokykyä aliarvostetaan ja vähätellään
o Palvelun tuottajan/puun ostajan taloudellisella intressillä ohjataan Metsänomistajaa voimakkaasti pelottelulla ja asenteilla

o Annetaan väärää infoa ja puolitotuuksia. MHY ”ei toimi tässä” ja Metsäkeskus MKI-ilmoitukset, tilastointi
o Yksi haluaa ostaa kuitua, joten suositellaan alaharvennuksia
o Toinen haluaa myydä palveluita, Metsänomistaja joutuu avohakkuun kautta palvelukierteeseen

o Arvometsän toimintaa ei rajoita ideologia vaan toimimme Metsänomistajan taloudellinen kannattavuus edellä

o Pidämme avointa keskustelua Metsänomistajan kanssa
o Ei piiloteta toimenpiteitä termien taakse
o Kustannusten korkolaskut

o Arvometsän suurimmat ostajat ovat paikalliset sahat, jotka ymmärtävät mitä he hyötyvät hakkuusta (Lahti 10km3 590l, 80%)

o Haastetaan alalla toimivia rakenteita, liittyen puukauppaan ja metsänhoitoon

o Puun toimittaminen teollisuudelle Metsänomistajilta, jotka eivät perinteisillä menetelmillä myy
o Jatkuvapeitteinen metsätalous on hyvä asia kaikille, sillä se tuo puuta markkinoille, myyjän ehdoilla
o Kysymys on, että kenen näkökulmasta Jatkuvapeitteinen metsätalous on epäkannattavaa?

Metsäpalvelu Arvometsä Oy liiketoiminta
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Arvometsän kokemukset
o Hoidon tarve ja hoitokulut pienenevät oleellisesti

o Hakkuut lähes aina ainespuuhakkuita

o Nettotulo kasvaa kun tuloja tulee useammin ja kuluja minimoidaan
o Harvemmin metsän uudistamiskuluja

o Seuraavassa yläharvennuksessa tukin osuus kasvaa
o Laatu paranee

o Myrskytuhojen taloudellinen menetys pieni
o kallis pääoma korjattu talteen

o Hakkuun jälkeen metsän hiilensidontakyky pysyy hyvänä
o Ei voimakasta maanmuokkausta

o Luonnon monimuotoisuus säilyy
o Metsäkanalintukanta elpyy
o Hakkuun jälkeen metsä on edelleen viihtyisä
o Mustikka ja sienisadot paranevat
o Ekosysteemipalvelut eivät häviä vuosikymmeniksi

o Esimerkki Kainuu ja virkistyspalveluyrittäjien ahdinko



o Miksi MH-muutoksia tehdään?
o Muutosta ilmapiiriin, asennemuutoksen aloitus TAPIOn alustuksena
o TAPIOn rooli MH-suositusten antajana on merkittävä ja tullee määrittämään sen, miten Suomen 

metsiä käsitellään jatkossa
o Ilmastonmuutoksen tuomat riskit homogeenisiin metsiin

o Uudistaminen ei lopu taimikon perustamiseen. Suuri riski, että epäonnistuu
o Kannustus monitavoitteellisuuteen ja puuston heterogeenisyyteen
o Tukea sille, että on mahdollista käsitellä metsää ilman avohakkuita
o Perinteisen metsänhoidon suosiminen ympäri Suomea
o Korkolaskennan perusteet

o Arvioidut päätehakkuutulot vs. kustannukset korkoa korolle(3%,4%) laskettuna 
eri kiertoajoilla

o EH jälkeen JK sopii kaikkiin metsiin, joka pitää näkyä MH-suosituksissa
o Arvometsä lähtee liikkeelle siitä, että Jatkuvapeitteinen metsätalous sopii kaikkiin 

Suomen metsiin
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o Tukea Metsänomistajille metsäpalveluneuvonnan kyseenalaistamiseen
o Mikä on palvelutarjoajan intressi? 

o Menetelmien vastakkainasettelun, ranking-asetelmien ja marginalisoinnin purkaminen
o ”vaihtoehtoinen metsänhoito” ”sopii vain tiettyihin alueisiin”

o Avohakkuiden ja ojitusten ekologiset haitat esille niissä määrin kuin ne ovat oikeasti haitallisia
o Vältettävissä jatkuvapeitteiselle metsänhoidolla

o Yhdenmukainen termistö, Jatkuvapeitteinen metsänhoito, jatkuvapeitteinen metsätalous

Maailma muuttuu – metsänomistajuus/-tavoitteet muuttuu - MH-suositukset muuttuu
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Kiitos!

aleksi.vihonen@arvometsa.fi


