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Metsänomistajan edunvalvonta

• Metsänomistajan etuja ajavat vain omat järjestöt

• Metsänhoitoyhdistykset paikallisesti

• Palvelut lähtevät metsänomistajan tavoitteista

• Edunvalvonnan lisäksi merkittävä paikallinen työllistäjä

• Metsurit ja hakkuukoneketjut

• MTK alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

• MTK:n metsälinja jalkautunut maakuntiin
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Alustus

•Puukaupassa kohtaavat ostaja ja myyjä

• Kysyntä kontra tarjonta

• Hinta määräytyy markkinatalouden mukaan

• Ideaalitilanne on tasapaino -> todellisuus harvoin näin

• Viimeiset vuodet tarjonta on ylittänyt kysynnän Pohjois-Suomessa, osin runsastakin 

ylitarjontaa

•Valtiovalta vaikuttaa osaltaan (puu)kauppaan, mm.

• Suoria vaikutuksia

• Oman puun myynti, eduskunnan tulostavoitteen perusteella

• Lainsäädäntö

• Epäsuoria vaikutuksia

• Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvat tuet (Kemera-tuet)

• Infrastruktuurin (tiet, rautatiet, vesistö) ylläpito16.5.2016



Alustus
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- Luke: kestävien potent.

hakkuiden ja toteut.

hakkuiden ero

- Pohjois-Suomessa 

kestävä hakkuusäästö 

(6,5 milj. m3 plus 

energiapuu), 

pääasiassa 

kasvatusmetsiä

- Kuitupuun käyttöä poistunut         

Kemijärveltä ja Kajaanista

Kysyntä



Tarjonta

•Yksityismetsänomistajien läpileikkaus

• Metsänomistajien keski-ikä yli 60 vuotta

• Luke: jos metsänomistajien keski-ikä laskee 10 vuotta, niin markkinoille saadaan lisää 

puuta 2 milj. m3 per vuosi

• Investointihalukkuus, yrittäjänäkökulma jne.

• Kuolinpesien osuus Pohjois-Suomessa yli 10 %

• Valtakunnallinen vaikutus noin 0,7 milj. m3 per vuosi

•Valtio suuri ja säännöllinen puun tarjoaja

• Metsätalous Oy: puun myyjänä oltava samat lähtökohdat muiden myyjien kanssa
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Valtio
• Oman puun myynti, eduskunnan asettaman tulostavoitteen mukaisesti

• Metsähallituksen tienkäyttömaksut, 19.08.2015: 15 snt/km/m3 ->

Paikoin vähentänyt yksityisten metsänomistajien puun myyntiä

• Lainsäädäntö

• + Metsälain muutos poisti uudistusläpimitat -> mahdollistaa puun tarjonnan lisäämisen

• - Juurikäävän torjuntavelvoite -> kustannus siirtyy suoraan puusta saatavaan hintaan

• Epäsuorat vaikuttimet

• Kemera

• Vajaatuottoisten metsien uudistamistuen poistuminen -> paikoin vähentänyt 

metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta

• Keskeytys taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon 07.05.2016 -> vähentää tämän 

vuoden investointeja metsätalouteen -> tulevaisuudessa (hetkellisesti) vähemmän puuta 

tarjolla

• Infran kunto

• Korjausvelka koko maassa 2,5 miljardia € -> vaikuttaa puun saatavuuteen



Lopuksi
• Kysyntää saatava lisää, erityisesti kuitupuulle

• P-Suomen investointisuunnitelmat (kuitupuu, energiapuu) erittäin tärkeitä

• Metsänomistajien sukupolvenvaihdoksia edistettävä

• SPV käyttöön 2017

• Tiedotus, koulutus

• Huomioita valtiovallalle

• Kemera

• Taimikon varhaishoidot ja nuoren metsän hoidot käyttöön pikaisesti

• Vajaatuottoisten metsien uudistamistuki voimaan

• Metsähallituksen tienkäyttömaksujen kohtuullistaminen

• Infran kunnossapito tärkeää



Kiitos

040 920 9731

samuli.kokkoniemi@mtk.fi


