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Hinnoittelun periaatteita

 Myyjän kannalta käyttöarvo:
 Puun laskennallinen arvo metsäteollisuuden

raaka-aineena eli tuotteen myyntituotosta on 
vähennetty kaikki kustannukset paitsi
puukustannus => luku kuvaa suurinta mahdollista
arvoa, joka teollisuuden kannattaisi puusta
teoriassa maksaa

 Ostajan kannalta jäännösarvo:
 Puustamaksukyky eli mitä voidaan maksaa

kannattavan toiminnan ylläpitämiseksi



Hinnastojen rakenne

 Tavoitteena hinnaston rakenne, jossa hankinta-alueelta
ostettavien puiden tehdashinta olisi riippumaton
etäisyyksistä, korjuumenetelmistä, leimikkotekijöistä yms.

 Eli mäk hankittuna ensiharvennuksesta tai järeästä
päätehakkuukohteesta johtaa samaan tehdashintaan => 
ensiharvennuksen pystyhinta luonnollisesti alhaisempi
johtuen kalliimmista korjuukustannuksista (+laatu+saanto…)

 Pärjätä kuitenkin kilpailutilanteessa siten, että parhaat
ostokohteet ohjautuisivat itselle



Tavoite tienvarsihinnoittelussa

Rungon keskikoko, dm3

Korjuutaksa, 
€/m3

Hakkuun
tuottavuus 
m3/h

Leimikon puuston tiheys, m3/ha

”Pystykorjuuvähennys”

Vähennys, 
€/m3

Ensiharv.

Muu harv.
Päätehakkuu

 Esim. 16 m3/h * 7 €/m3 = 112 €/h 



Hintaryhmäkohtainen hinnoittelu

 HR-kohtaiset yksikköhinnat (€/m3)
 Lähtökohtana pystykauppaleimikoiden hinnoittelussa
 Johdetaan toteutuneista keskimääräisistä korjuukus-

tannuksista
 Ei koske erityishakkuiden hinnoittelua, joissa hinta 

toteutuneiden korjuukustannusten mukaan

 HR 1 = avo-, siemen- ja suojuspuuhakkuut

 HR 2 = Muu harvennus ja ylispuiden poisto

 HR 3 = ensiharvennus



Alue- ja pistehinnoittelu

 Aluehinnoittelussa samat HR-kohtaiset hinnat
koko kunnassa tai sen osalla

 Pistehinnoittelussa samoja HR-hintoja
käytetään toimituspisteittäin
 Yhtenä hinnoittelutekijänä leimikon etäisyys

tehtaasta
 Kuljetusvähennys matkan mukaan; mitä kauempana

leimikko on toimituspisteestä, sitä vähemmän siitä
kannattaa maksaa

 Tavoitteena todellisten kuljetuskustannusten
mukaiset vähennykset



Pistehinta /aluehinta

Kemi(mät, kut,
Hak, kuk, kok)

Oulu (mät, kut,
Hak, kuk, kok)

Kemijärvi (hak, kok)

Kuusamo(mät, kut)

km

km

Käyttöpisteissä pistehinnat
=> Vähennetään kuljetuskustannus
taulukon mukaan, €/m3, (10 km välein
⇒ Tienvarsihinta
⇒ Korjuukustannusvähennys, €/m3

Päätehakkuu
Muu harvennus
Ensiharvennus

=> Tehdään leimikkokohtaiset 
hintakorjaukset



Yksikköhintojen korjaukset / pystykaupat

 Leimikon koko, m3/leimikko
 Tiheys, m3/ha
 Tukilla laatuhinnoittelu
 Metsäkuljetusmatka, m
 Ennakkoraivauslisä
 Korjuun kausilisä
 Kelirikkolisä
 Saaristo- ja rantametsäleimikot
 Poikkeuksellisen vaikeat leimikot



Yksikköhintojen korjaukset /
Hankintakaupat

 Mittauserän koko.
 <30 m3 - 2 €/m3

 30-50 m3       0 €/m3

 >50 1 €/m3

 Tukkien järeys ja laatu
 Tukkien keskikoko, tehdasmitassa laatu todettuna

 Luovutusaika
 Myöhästynyt luovutus vähennys 1-2 € / m3



HARJOITTELUHINNASTO
Leimikon koko Korjuun kausilisä

m3 korjaus, €/m3 Mikäli leimikko on korjattavissa ja kuljetettavissa sulan maan 
alle 100 -2 € aikana, korotetaan yksikköhintaa 1 €/m3
100-300 -1 €
300-600 0 Ennakkoraivaus 
600-1000 1 € Mikäli myyjä raivaa hakkuualueen ennen varsinaista hakkuuta,
yli 1000 2 € korotetaan yksikköhintaa 2 €/m3

Tiheys
m3/ha korjaus, €/m3 Aluehinnasto: KAUPPI, €/m3
40 - 60 -1 € MÄT KUT KOT MÄK KUK KOK
61 - 100 0 € Hankintahinta 36 30 34 14 18 15
101-150 0,50 €
151 - 200 1 €

yli 201 1,5 €

Lähikuljetusmatka Kantohinta
Matka, m korjaus, €/m3 HR 1 35 27 33 10 14 11
Alle 200 0,5 € HR 2 24,5 19,0 23,5 7,0 10,0 8,0
201 - 300 0 HR 3 17,5 13,5 16,5 5,0 7,0 5,5
301-500 -0,5 €
Yli 500 m kutakin alkavaa 200 m kohti 
vähennetään -0,5 €

– HR 1 = avo-, siemen- ja suojuspuuhakkuut
– HR 2 = muu harvennus ja ylispuiden poisto
– HR 3 = ensiharvennus

Hintakorjaukset suurimmillaan -11 %  +21 % tukin keskihinnasta 



TARJOUSHINNAN LASKENTA

MYYJÄ HR
Kuutiometrit

MÄT KUT KOT MÄK KUK KOK
Perusyksikköhinta, €/m3
Yksikköhinnan korjaukset

Leimikon koko
Tiheys

Lähikuljetusmatka
Kausi

Ennakkoraivaus
Hinnaston hinta

Kaupan arvo, €



TARJOUSHINNAN LASKENTA annetusta leimauselosteesta

MYYJÄ HR 1 Päätehakkuu
Kuutiometrit 2 38 2 24

MÄT KUT KOT MÄK KUK KOK
Perusyksikköhinta, €/m3 35 27 10 14
Yksikköhinnan korjaukset:

Leimikon koko (237 m3) -1 -1 -1 -1
Tiheys (250  m3/ha) 1,5 1,5 1,5 1,5

Lähikuljetusmatka (500 m) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Kausi 0 0 0 0

Ennakkoraivaus 2 2 2 2
Hinnaston hinta 37 29 12 16

Kaupan arvo, € 74 1102 24 384

Kaupan arvo yhteensä 1584 €



Vertaa 
hintoja



Eri-ikäiskasvatukseen siirtymisen 
keskeisiä kysymyksiä
o Miten tunnistetaan sopivat kohteet (esim. metsäsuunnitelman 

kuviot) eri-ikäisrakenteisena kasvattamiselle? 
o Miten tasaikäisestä metsiköstä siirrytään eri-ikäisrakenteiseen 

metsikköön erilaisilla lähtöpuustoilla?
o Mikä on optimaalinen runkolukujakauma, pystypuuston 

tilavuus ja hakkuumäärä eri-ikäisrakenteisessa metsikössä? 
o Mikä on optimaalinen hakkuukierron pituus eri-

ikäisrakenteisessa metsikössä? 
o Miten suhtaudutaan puustopääoman muutoksiin?
o Metsikön kasvattaminen eri-ikäisrakenteisena vaatii 

uudenlaista ohjeistusta myös hakkuun suunnitteluun ja 
toteutukseen

o Puukaupassa eri-ikäiskasvatuksessa voi tulla tappiota, kun 
kerralla myytävät erät ovat pieniä (ja korjuukustannukset 
kohoavat)



Keskeiset päätelmät

 Koska tuloksiin liittyy paljon epävarmuutta, ei niiden 
perusteella voida lähtökohtaisesti sanoa, mikä 
kasvatusmenetelmä on taloudellisesti kannattavampi 

 Voidaan esittää millaiset tekijät pitää ottaa huomioon 
kasvatusmenetelmää valittaessa

 Esittämällä eri menetelmien edut ja haitat sekä tuomalla 
esiin tapauskohtaiset tekijät annetaan metsänomistajille 
tarpeellista tietoa päätöksenteon tueksi

 Menetelmien kannattavuuserot saattavat hukkua mo:n 
muiden tavoitteiden ja tutkimusten virhemarginaalien 
sisälle



 Musta pylväs kuvaa ikuisuuteen saakka laskettua nettotulojen nykyarvoa 
viljelymetsätaloudessa ja jatkuvassa kasvatuksessa. Jatkuvan kasvatuksen 
negatiivinen nettotulo vuonna 0 tarkoittaa tulonmenetystä avohakkuuseen 
verrattuna (investointi: kasvamaan jätettävä peruspuusto).

Pukkalan teesit



Pukkalan teesit

MT-kuusikon arvokasvun ja vaihtoehtoiskustannuksen riippuvuus pohjapinta-alasta, 
kun metsikön keskiläpimitta on 20 cm. Kolmen prosentin tuottovaatimuksella 
kuusikon kasvattaminen on kannattavaa kaikilla pohjapinta-aloilla, mutta 5 %:n 
korolla vain alle 31 m2/ha pohjapinta-aloilla. Arvokasvun ja kustannuksen ero on 3 % 
korolla suurimmillaan pohjapinta-alassa 20 m2/ha, ja 5 % korolla pohjapinta-alassa 12 m2/ha.

Vaihtoehtoiskustannus = k × (Puuston arvo + 
Maapohjan arvo). Kirjain k tarkoittaa 
vaihtoehtoisen sijoituksen tuottoa siten 
ilmaistuna, että jos tuotto on 5 %, k on 0,05



Arvokasvun ja vaihtoehtoiskustannuksen riippuvuus keskiläpimitasta, kun pohjapinta-ala on 20 
m2/ha. Arvokasvu on suurimmillaan, kun keskiläpimitta on 15–20 cm. Arvokasvun ja 
vaihtoehtoiskustannuksen ero on suurin, kun keskiläpimitta on 15 cm. Toisin sanoen 15-senttinen 
puusto tuottaa parhaiten. Kun tuottovaatimus on 5 %, pohjapinta-alaltaan 20 m2/ha metsikkö on 
taloudellisessa mielessä hakkuukypsä, kun keskiläpimitta ylittää 23 cm. Kolmen prosentin 
tuottovaatimuksella hakkuukypsyys saavutetaan vasta 29 cm keskiläpimitassa.

Pukkalan teesit



Tukkikertymä ja hakkuutulo kolmen 
esimerkkimetsikön ala- ja 
yläharvennuksessa, sekä jäävän 
puuston arvo, arvokasvu ja 
arvokasvuprosentti (vuotuinen 
arvokasvu prosentteina puuston 
arvosta). Hakkuuta edeltävä 
pohjapinta-ala on 30 m²/ha. 
Metsiköissä on sekä kuitu- että 
tukkikokoista puustoa.

”Yläharvennus pienentää voimakkaasti 
pääoman arvoa ja jättää tuottavimmat puut 
kasvamaan. Jäljelle jäävän puuston 
taloudellinen tuottavuus on jopa 
kaksinkertainen alaharvennukseen 
verrattuna”

”Alaharvennuksessa arvokasvu pienenee 
voimakkaasti mutta tuotantoon sidotun 
pääoman arvo ei pienene juuri lainkaan. On 
menetelty juuri päinvastoin kuin 
kannattavassa puuntuotannossa tulisi tehdä.”

Pukkalan teesit



 Metsän uudistamisen kustannusten tuotto (loppuarvo) 50 vuodessa 
vaihtoehtoisessa sijoituskohteessa 3 ja 5 % korkokannalla. Oikealla 
oleviin sarakkeisiin on laskettu, paljonko lisäkasvua toimenpiteestä 
pitää aiheutua, jotta se olisi taloudellisesti perusteltu. 

Pukkalan teesit



 Kannattavassa metsätaloudessa ei tarvitse pohtia, onko kyseessä 
tasaikäismetsätalous vai jatkuva kasvatus

 Kannattavinta on käyttää jatkuvaa kasvatusta muistuttavia hakkuita 
mahdollisimman pitkään, mutta jossakin vaiheessa voi olla perusteltua saada 
metsään nuori puusukupolvi suhteellisen nopeasti

 Tässä vaiheessa kannattava metsätalous voi muistuttaa enemmän 
tasaikäismetsätaloutta kuin jatkuvaa kasvatusta, mutta luokittelu on tällöinkin 
tarpeetonta

 Kun esimerkiksi metsänkäyttöilmoituksissa kerrotaan, tähdätäänkö 
”erirakenteiskasvatukseen” vai tasaikäismetsätalouteen, on ikään kuin otettu 
keino tavoitteeksi

 Kannattavassa metsätaloudessa tähdätään kannattavuuteen, ja yksi hyvä keino 
siihen pääsemiseksi on jatkuva kasvatus, ainakin jonkin aikaa

 Yksittäistä hakkuuta mietittäessä ei tarvitse varsinaisesti tähdätä tietynlaiseen 
metsätalouteen, ellei metsänomistaja sitä nimenomaisesti halua

 Tämän vuoksi kasvatusmenetelmän ilmoittaminen hakkuuilmoituksissa on turhaa, 
samoin erillisten ohjeiden laatiminen tasaikäismetsätaloutta ja jatkuvaa 
kasvatusta varten

Pukkalan teesit - yhteenveto
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