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1. Tausta 

Oulujoen vesistöalueella on runsaasti 1960- ja 1970-luvulla tehtyjä soiden ojituksia, joilla on aikaan-
saatu tuottoisia turvemaametsiä. Nämä metsät ovat tällä hetkellä pääosin kasvatus- ja harvennusvai-
heessa.  

Turvemaametsien kasvukunnosta huolehtimiseen, harvennusten lisäksi, kuuluu kasvupaikan riittä-
vän kuivatustilan ylläpito tarvittaessa ojia kunnostamalla. Puuston kasvua voidaan lisätä myös lannoi-
tuksin. Monet metsätalouden toimet aiheuttavat kuitenkin ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. 

ARVOVESI-projektissa toteutetun skenaarioanalyysin tarkoituksena oli muodostaa käsitys Oulu-
joen vesistöalueen turvemaametsien nykytilasta ja hahmottaa niiden mahdollisia tulevaisuuskuvia eri 
tavoin hoidettuina. 

Skenaarioanalyysissä metsien nykytila kuvattiin aluetta edustavien inventointikoealojen (Valtakun-
nan metsien inventointi, VMI) avulla. Skenaariot toteutettiin simuloimalla mitattujen koealojen puusto-
jen tulevaa kehitystä Motti-ohjelmistolla. Skenaarioiden avulla tarkasteltiin puuston kehitystä ja toimen-
piteiden kustannusvaikutuksia erilaisten metsänkäsittelyvaihtoehtojen välillä. Tarkastelujakso oli 35 
vuotta ulottuen vuoteen 2048. 

Skenaarioanalyysi käsitti yhteensä noin 665 000 ha vesistöalueen turvemaametsiä. Näistä suojeltuja 
tai rajoitetussa puuntuotannossa oli noin 22 %. Suurin osa alueen turvemaametsistä on nuoria (56 %) ja 
varttuneita (29 %) kasvatusmetsiä. Noin 76 % turvemaista on rämeitä ja yleisin kasvupaikka on puoluk-
katurvekangas (41 %), eli valtaosa on männyn kasvupaikkoja.  
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2. Skenaariot 

Skenaarioilla haluttiin tarkastella erityisesti valuma-alueen turvemailla käytettävien toimenpiteiden mer-
kitystä metsänkasvatuksessa. Tarkasteltavat skenaariot erosivat toisistaan niissä toteutettujen kunnostus-
ojitusten ja lannoitusten suhteen seuraavasti: 

 A+0: skenaario ei sisällä kunnostusojituksia eikä lannoituksia 
 A+K: skenaario sisältää kunnostusojituksia 
 A+L: skenaario sisältää lannoituksia 
 A+KL: skenaario sisältää kunnostusojituksia ja lannoituksia 
 B+KL: skenaario sisältää kunnostusojituksia ja lannoituksia, hakkuut nykytasolla 

Skenaariolaskelmissa suojelualueet huomioitiin ja niillä ei tehty mitään toimenpiteitä. Muilla alu-
eilla metsiä käsiteltiin metsänhoitosuositusten periaatteiden mukaisesti (mm. hakkuut harvennusmallien 
ja uudistamiskriteerien mukaisilla ajankohdilla). Kaikissa A-skenaarioissa toteutuneet hakkuumäärät 
muodostuivat metsien rakenteen ja kasvun perusteella. Lisäksi laskettiin skenaario B, jossa hakkuiden 
toteutusmääriä säädeltiin niin, että ne vastasivat viimevuosina alueella toteutunutta tasoa. A-skenaarioi-
den eri vaihtoehdoilla tarkasteltiin kunnostusojitusten ja lannoitusten vaikutuksia puuston kehitykseen ja 
metsänkasvatuksen taloustulokseen tarkastelujakson aikana.  

Skenaariolaskentojen puuston kehitysennusteet simuloitiin Luonnonvarakeskuksen Motti-ohjelmis-
tolla. Simuloinneissa kunnostusojitukset tehtiin kasvatusmetsissä harvennuksen yhteydessä, mikäli sii-
hen oli puuston rakenteen ja ojituksen iän perusteella tarvetta. Kunnostusojituksen kasvua ylläpitävä 
vaikutus kestää yleensä 20–50 vuotta ja useimmiten riittää, kun ojat kunnostetaan kerran puuston kasva-
tusvaiheessa ja toisen kerran metsänuudistamisen yhteydessä. Skenaariossa A+0 näitä kasvatusmetsien 
kunnostusojituksia ei tehty. Sen sijaan päätehakkuun jälkeen metsänuudistamisen yhteydessä ojituksen 
toimivuus varmistettiin. Simuloinneissa ojia ei myöskään kunnostettu, jos puuston määrä oli riittävä pi-
tämään haihdutuksellaan yllä kuivatusta, tai toisaalta, jos puustoa oli niin vähän, että kohde ei ollut kun-
nostusojituskelpoinen.  

Simuloinneissa lannoitukset toteutettiin tuhkalannoituksena. Tuhkalannoitus soveltuu erityisen hy-
vin turvemaamänniköihin ja sen kasvua lisäävä vaikutus kestää vuosikymmeniä. Simuloinneissa lannoi-
tus tehtiin 5 vuotta ensiharvennuksen jälkeen. Lannoitukset toteutettiin vain soveltuvilla kasvupaikoilla. 
Skenaarioissa lannoitusten toteutus satunnaistettiin, ts. skenaarioissa A+L ja A+KL kaikkia potentiaali-
sia kohteita ei välttämättä lannoitettu. Skenaariossa A+0 mitään kohteita ei lannoitettu. 
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3. Tulokset 

3.1 Tuotos 

3.1.1 Puuston kehitys  

Pohjoisesta sijainnista sekä kasvupaikka- ja kehitysluokkajakaumista johtuen tarkasteltavien metsien 
keskitilavuudet olivat suhteellisen pieniä ja kasvu alhaista. Koko aineistossa keskitilavuuksien keskiarvo 
oli 86 m3/ha (kuva 1) vaihteluvälin ollessa 0–428 m3/ha. 

Alueella oli kuitenkin paljon myös runsaspuustoisia kohteita ja suositusten mukaisiin ajankohtiin 
verrattuna myös hakkuurästejä. A-skenaariossa hakkuita toteutettiin paljon tarkastelujakson alussa, jol-
loin elävän puuston tilavuus ensin aleni, mutta nousi sitten tarkastelujakson loppupuolella nykytasolle 
tai ohi riippuen skenaariosta (kuva 1). Kunnostusojitusten ja lannoitusten kasvua lisäävä vaikutus näkyy 
tarkastelujakson 5-vuotisjaksoilla epäselvästi, koska toimenpiteiden ajoituksissa on eroja. Kunnostusoji-
tusten ja lannoitusten seurauksena lisääntynyt kasvu aikaistaa tulevia hakkuita ja vaikuttaa sitä kautta 
kullakin ajankohdalla kasvavan puuston määrään. Hakkuiden nykytasoa edustavassa B-skenaariossa 
hakkuumäärät olivat pienemmät kuin A-skenaariossa, jolloin metsien kokonaistilavuus nousi B-skenaa-
riossa tarkastelujaksolla tasaisemmin ja oli tarkastelujakson lopussa suurempi kuin A-skenaarioissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Puuston tilavuuskehitys eri skenaarioissa 5-vuotisjaksoittain (keskitilavuus koko aineistossa). 

 

3.1.2 Hakkuumahdollisuudet 

Metsien rakenne skenaarioiden alkutilanteessa kertoo, että huolimatta koko aineiston alhaisesta keskiti-
lavuudesta alueella oli runsaasti nuoria ensiharvennusvaiheen kasvatusmetsiä, mutta myös päätehakkuu-
kriteerit saavuttaneita metsiä. Näin ollen skenaariossa A tehtiin paljon hakkuita ensimmäisellä 5-vuotis-
jaksolla. Käyttämättömiä hakkuumahdollisuuksia kuvaa skenaarioiden A ja B ero hakkuumäärissä (kuva 
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2). Skenaarion A+KL hakkuukertymät olivat koko tarkastelujaksolla 28 % suuremmat verrattuna nyky-
tason hakkuumääriä edustavaan skenaarioon B+KL. Tukkipuun määrässä ero oli 30 %. 

Lannoitusten ja kunnostusojitusten sisällyttäminen metsänkasvatukseen (skenaario A+KL) tuotti 
tarkastelujaksolla suurimmat hakkuukertymät (kuva 2). Vastaavasti kertymää tuli vähiten, kun ei kun-
nostusojitettu eikä lannoitettu (12 % vähemmän skenaariossa A+0 kuin skenaariossa A+KL). Pelkkien 
lannoitusten (A+L) vaikutus kertymiin oli samaa suuruusluokkaa kuin pelkkien kunnostusojitusten 
(A+K), molemmissa skenaariossa kertymä oli noin 5 % pienempi kuin skenaariossa A+KL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Vuotuiset hakkuukertymät eri skenaarioissa 5-vuotisjaksoittain. 

3.2 Talous 

3.2.1 Kustannukset 

Metsänhoidon kustannukset skenaarioissa aiheutuvat uudistamisesta, taimikonhoidosta, kunnostusoji-
tuksesta ja lannoituksesta. Tarkastelujakson kokonaiskustannukset olivat suurimmat kunnostusojitukset 
ja lannoitukset sisältävässä vaihtoehdossa A+KL, ollen 35 % suuremmat kuin skenaariossa A+0. Ske-
naariot A+K ja A+L puolestaan olivat kokonaiskustannuksiltaan 10–15 % pienemmät kuin molemmat 
toimet sisältävä skenaario A+KL. 

Kunnostusojitus on yksikkökustannukseltaan edullisempi kuin lannoitus, mutta yhteensä kunnos-
tusojituksista aiheutui enemmän kustannuksia tarkastelujakson aikana kuin lannoituksista. Kunnostus-
ojitusten ja lannoitusten kustannukset muodostuivat skenaarioissa hieman eri ajankohtina, esimerkiksi 
kunnostusojituksia tehtiin runsaasti ensimmäisellä 5-vuotisjaksolla ensiharvennusten yhteydessä, kun 
taas lannoituksia tehtiin 5 vuotta harvennusten jälkeen.  

3.2.2 Tulot 

Tarkastelujakson kantorahatulot olivat suurimmat skenaariossa, jossa kasvatukseen sisältyi sekä kun-
nostusojituksia että lannoituksia (A+KL). Tällöin kantorahatuloja saatiin 14 % enemmän kuin skenaa-
riossa A+0. Pelkästään kunnostusojitettaessa (A+K) kantorahatulot jäivät hiukan pienemmiksi kuin pel-
kästään lannoittamalla (A+L), mutta noin 6–9 % suuremmiksi kuin skenaariossa A+0.  
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3.2.3 Nettotulojen nykyarvo  

Kun vertaillaan skenaarioiden taloudellista kannattavuutta nettotulojen nykyarvon avulla ja diskontataan 
kulut ja tulot tarkastelujakson alkuun halutulla korkokannalla, aikaisemmat kulut ja tulot saavat enem-
män painoa kuin myöhemmät. Kuten hakkuukertymillä, myös nettotulojen nykyarvolla mitattuna ske-
naario A oli selkeästi parempi kuin skenaario B (kuva 3). Kun hakkuumäärien oletettiin säilyvän nyky-
tasolla (B+KL), jäivät nettotulojen nykyarvot (3 %) 24 % pienemmiksi kuin skenaariossa A+KL. 

Suhteellisen lyhyestä tarkastelujaksosta johtuen A-skenaarioiden välisistä kannattavuuseroista ei 
saada kattavaa kuvaa. Tämä johtuu siitä, että skenaarioissa vertailtavien toimenpiteiden, kunnostusoji-
tuksen ja lannoituksen, kustannukset toteutuvat tarkastelujakson alussa, mutta niistä saatava lisäkasvu 
on realisoitavissa hakkuukertyminä vasta myöhemmissä hakkuissa, osin vasta 35-vuoden tarkastelujak-
son ulkopuolella. Kolmenkymmenen vuoden ajalta lasketun nettotulojen nykyarvon mukaan paras ta-
loudellinen tulos saavutettiin, kun käytettiin sekä kunnostusojituksia että lannoituksia (A+KL) (kuva 3). 
Käytettäessä vain joko kunnostusojituksia tai lannoituksia (A+K, A+L), kannattavuudessa ei ollut eroja, 
kun korkokanta on 3–5 %. Pienemmillä korkokannoilla lannoituksia sisältävä vaihtoehto oli kannatta-
vampi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Kolmenkymmenen vuoden ajalta laskettujen nettotulojen nykyarvojen suhteelliset erot eri 
skenaarioissa, kun skenaario A+KL 1%:n korkokannalla on 100. 
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4. Johtopäätökset  

Skenaarioanalyysin perusteella Oulujoen vesistöalueen turvemaametsissä on enemmän hakkuumahdolli-
suuksia, kuin mitä nykyisellään hyödynnetään. Mahdollinen aktiivisuuden lisääntyminen lisäisi myös 
toiminnan ympäristövaikutuksia. Skenaarioanalyysin mukaan metsätalouden kannattavuudessa (lyhyellä 
aikavälillä) ei ollut suurta eroa, kun metsänkasvatukseen sisällytettiin vaihtoehtoisesti vain kunnostus-
ojituksia tai vain lannoituksia. Sopivilla kohteilla käytettynä tuhkalannoitus voisi korvata kunnostusoji-
tuksia, jolloin vesistövaikutukset vähenisivät. On kuitenkin muistettava, että lannoituksen tekemättä jät-
täminen ei alenna olemassa olevan puuston kasvua, mutta sen sijaan kunnostusojituksen tekemättä 
jättäminen voi heikentää puuston elinolosuhteita ja alentaa kasvua. Molempien toimenpiteiden, kunnos-
tusojitusten ja lannoitusten käyttö ja niiden oikea kohdentaminen tuottavat parhaan taloustuloksen.  

 
 


