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Metsänomistajan edunvalvonta

• Yksityismetsänomistajan etuja ajavat vain omat järjestöt

• Metsänhoitoyhdistykset paikallisesti

• Palvelut lähtevät metsänomistajan tavoitteista

• Edunvalvonnan ja neuvonnan lisäksi merkittävä paikallinen työllistäjä

• Metsurit, hakkuukoneketjut, puutavara-autot jne.

• 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

•Markkinoiden toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että sekä ostajia ja myyjiä 

useampi

• Vain yksi myyjä -> monopoli

• Vain yksi ostaja -> monopsoni
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- Luke: kestävien potent.

hakkuiden ja toteutuneiden

hakkuiden ero (2011-2013)

- 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

• Kilpailuneutraliteetti
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Haasteita
• Kysyntää saatava lisää, erityisesti pienpuulle

• Pohjois-Suomen investointisuunnitelmat (kuitu- ja energiapuu) elintärkeitä

• Metsänomistajien sukupolvenvaihdoksia edistettävä

• SPV-kannusteet

• Tiedotus, koulutus

• Huomioita valtiovallalle

• Kemera

• Erityisesti taimikon varhaishoitoihin ja nuoren metsän hoitoihin ennakoitavuutta 

• Vajaatuottoisten metsien uudistamistuki voimaan

• Infran kunnossapito tärkeää



Pohjois-Suomen biolaitoshankkeita

Kemi (Kaidi) Biodiesel     n. 2,8 milj m3 Inv.päätös v. 2017?

Kemijärvi (Camce) Sellu, Biotuote n. 2,5 milj. m3 Inv.päätös v. 2017?

Kainuu (Kaicell) Sellu, Biotuote n. 2,5 milj. m3 Inv.päätös ?

Haapajärvi Biotuote 2-5,5 milj m3 Inv.päätös ?
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Lopuksi
• ”Puuta riittää ja sitä saa ostamalla”



Kiitos

040 920 9731

samuli.kokkoniemi@mtk.fi


