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Esillä puutuotanto ja taloudelliset kysymykset  

PEFC-standardityöryhmän lokakuun kokouksen teemana oli puutuotannolliset ja taloudelliset 
kysymykset. Kokouksen alustuksissa käsiteltiin metsätalouden kannattavuutta ja metsävaratietojen 
hyödyntämistä. Seuraavassa kokouksessa standardityöryhmä käsittelee mm. työelämää koskevia 
sosiaalisia kysymyksiä ja metsien virkistyskäyttöä.  

 

Tarkkaa harkintaa varsinkin alkuinvestoinneissa  

Tilatason kannattavuus ei rakennu pelkästään metsikkökohtaisista 
toimenpiteistä, vaan niiden lisäksi on otettava huomioon myös muut 
kannattavuuteen vaikuttavat liiketaloudelliset tekijät, kuten toiminnan 
rahoitusrakenne ja siihen liittyvä verotus, kertoi Esa-Jussi Viitala  
Metsäntutkimuslaitoksesta. Luonnonmukaisessa metsänhoidossa 
rahalliset investoinnit metsään ovat yleensä pienemmät kuin esimer-
kiksi viljelymetsätaloudessa. Vaikka jälkimmäinen voi lisätä puun-
tuotosta ja puunmyyntituloja, samaan suhteelliseen kannattavuuteen 
voidaan päästä myös investoimalla kevyemmin ja harkitummin. 
”Koska metsätalous on hyvin pääomavaltaista toimintaa, jossa inves-
tointien takaisinmaksuaika on poikkeuksellisen pitkä, on tärkeää 
punnita varsinkin alkuinvestointien muotoa, suuruutta ja rahoitusta 
erittäin tarkasti”, korosti Viitala. 

Metsätalouden toimenpiteitä koskevien rajoitteiden lisäksi metsäsertifiointi vaikuttaa metsätalouden 
kannattavuuteen silloin, kun se on kynnyskysymyksenä tuotemarkkinoille pääsylle ja silloin kun 
sertifioidulle puulle maksetaan lisähintaa.  
 

Metsäsuunnittelu uuteen aikaan  

Yksityismetsiä koskevassa metsävaratietojen keruussa on siirrytty 
kaukokartoitukseen, jonka tietoja täsmennetään maastomittauksella, 
kertoi Jorma Jyrkilä  Suomen metsäkeskuksesta. Kartoitusinven-
tointien välillä metsissä tehdyt toimenpiteet kirjataan ja metsikkö-
kuvioiden tiedot ajantasaistetaan puuston kehitystä vuosittain 
simuloimalla.  
 
”Koska liiketoiminta on eriytetty omaan yksikköön, ei metsäkeskuk-
sella enää ole tietoa metsäsuunnittelun alueellisesta kattavuudesta 
mm. PEFC-sertifioinnin käyttöön”, muistutti Jyrkilä. ”Metsävaratietojen 
hyödyntäminen Metsään.fi -palvelussa voi toisaalta tarjota uusia 
mahdollisuuksia, jos sen sisältö täyttää sertifioinnin vaatimukset”. 
Metsävaratiedot kattavat tällä hetkellä puolet yksityismetsistä ja lähi 
vuosina päästään liki 80 prosenttiin. 
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Lisätietoja: 

www.pefc.fi -> PEFC FI -kriteerien uudistustyö ->  
”Näkökulmia metsätalouden kannattavuuteen”  
– Esa-Jussi Viitala, Metsäntutkimuslaitos  

www.pefc.fi -> PEFC FI -kriteerien uudistustyö ->  
”Julkisen metsävaratiedon hyödyntäminen PEFC-metsäsertifioinnissa” 
– Jorma Jyrkilä, Suomen metsäkeskus 
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