
Näin 100 hehtaarin metsä tuottaa 
vuodessa eri maakunnissa: Päijät-
Hämeessä 24 950 € – Lapissa vain 2 520 €

Talousmetsän tuotto ei ole kaikkialla Suomessa sama. (KUVA: Susanna Kekkonen; 
Lukijan kuva)
Julkaistu: 18.11.2017 18:29 , Päivitetty: 18.11.2017 18:57

Suurimmat omistajat tekevät metsillään lähes miljoonan tilin vuosittain.
Metsäteollisuus maksoi puusta viime vuonna Suomen metsänomistajille yhteensä 2,07 
miljardia euroa, selviää Suomen metsäkeskuksen keräämästä aineistosta. Noin 1,8 
miljardia euroa päätyi yksityisille omistajille.

Suurin pala kakusta meni Etelä-Savoon, joka ylitti ainoana maakuntana 200 miljoonan 
euron haamurajan. Yksityiset omistajat tekivät maakunnassa bruttokantorahoja 
yhteensä 221 miljoonaa euroa.

Tilaston terävintä kärkeä seurasivat Keski-Suomi 172 miljoonalla, Pohjois-Savo 166 
miljoonalla ja Pirkanmaa 143 miljoonalla eurolla.

Metsien koko ei kuitenkaan täysin selitä alueiden välisiä eroja.



Lapissa sijaitsee hehtaareina mitattuna yli kaksi kertaa enemmän yksityismetsää kuin 
Etelä-Savossa, mutta pohjoisen maakunnan metsänomistajat tekivät yhteensä vain noin 
62 miljoonan euron tilin.

Maakuntien keskimääräisten tuottojen välillä on suuriakin eroja. Parhaiten metsä tuotti 
Päijät- ja Kanta-Hämeessä, heikoimmin Lapissa.

Sadan hehtaarin metsä tuotti Päijät-Hämeessä noin 24 950 euroa vuodessa, kun taas 
saman kokoisen metsäalueen Lapissa omistava joutuu tyytymään vain 2 520 euroon.

Alueellisesti parhaat hehtaarituotot painottuivat Etelä-Suomeen.

Eroja on myös omistuksien jakautumisessa

Yksityisomistuksessa Suomen metsistä on yhteensä noin 11 351 000 hehtaaria. Siitä 
huolimatta, että tuo maa-ala on jakautunut yli 316 000 henkilön välille, noin puolet siitä 
on suuromistajien hallussa.

5 519 000 hehtaaria yksityismetsistä on keskittynyt yli 65 hehtaaria metsää omistaville 
yksityishenkilöille. Metsäkeskuksen tietojen perusteella pelkästään sadalla suurimmalla 
omistajalla on hallussaan yhteensä 177 300 hehtaaria metsää.

Suomen suurin metsän yksityisomistaja on Lontoossa asuva Anna Huilaja, joka omistaa 
metsätalousmaata 8160 hehtaaria. Tuon kokoisen metsän tuotto on koko maan 
keskiarvoa käyttäen hieman alle 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Lähelle miljoonan rajaa yltävät myös listan seuraavilla sijoilla olevat joensuulainen 
sijoittaja Yrjö Laakkonen ja muuramelainen Harvian kiuastehtaan omistajasukua oleva 
Pertti Harvia.

Laakkosen 7330 hehtaarin metsien arvioitu vuosituotto on noin 980 000 euroa ja Harvian 
6 720 hehtaarin tiluksien 900 000 euroa.

Aleksi Mustonen

Näin 100 hehtaarin metsä tuottaa vuodessa eri maakunnissa

1. Päijät-Häme: 24 950 € 

2. Etelä-Karjala: 24 040 € 

3. Kanta-Häme: 23 360 € 

4. Kymenlaakso: 23 330 € 

https://www.is.fi/haku/?query=Aleksi%20Mustonen


5. Etelä-Savo: 20 540 € 

6. Uusimaa: 17 240 € 

7. Pirkanmaa: 15 930 € 

8. Keski-Suomi: 15 170 € 

9. Varsinais-Suomi: 14 710 € 

10. Pohjois-Savo: 14 440 € 

11. Satakunta: 14 140 € 

12. Pohjois-Karjala: 12 810 € 

13. Etelä-Pohjanmaa: 8 400 € 

14. Pohjanmaa: 8 240 € 

15. Keski-Pohjanmaa: 8 230 € 

16. Pohjois-Pohjanmaa: 5 320 € 

17. Kainuu: 5 290 € 

18. Ahvenanmaa: 3 490 € 

19. Lappi: 2 520 € 

Luvuissa puunmyyntituloista on vähennetty metsänhoidon kulut ja lisätty keskimääräiset 
Kemera-tuet 

Lähde: Suomen metsäkeskus -SVT: Luonnonvarakeskus, Yksityismetsätalouden liiketulos 

Artikkelin otsikkoa muokattu kello 18.57. Alkuperäisen otsikko ”Näin metsähehtaarin 
vuosituotto heittelee:...”, ei antanut oikeaa kuvaa faktalaatikkoon tehdystä laskelmasta.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005454018.html
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