
K-P:n Metsänomistajien Liiton kokouksen julkilausuma … 

Nykytilanne on pahempi kuin 1997-2004 puukartelli 

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton kokous 25.11 analysoi metsänomistajien puukaupallista 

edunvalvontaa.  Puun reaalinen hinta on romahtanut vasta teollisuuden  puukartellin jälkeen.  Jaksolla 

2010-2014 puun hinta on laskenut alimmilleen. Kokouksen puheenjohtaja toimi Arto Hekkala 

Himangalta.  

 
Kuva: Puukartelli 1997-2004 laski puun reaalista hintaa vähemmän kuin poliittisilla  lakimuutoksilla 

tehdyn ylitarjonnan yhteisvaikutus 2010-2014. 

 

- Nykytilanne on pahempi kuin ostajien puukartelli, on Liiton kokousedustajien viesti  

metsänomistajille.   

Kokous pohti ja analysoi syitä hinnan laskuun.  Metsäteollisuus sopeuttaa tuotantoa ylläpitääkseen 

vientihintaa, mutta metsänomistajien järjestö houkuteltiin laki- ja atk-muutoksilla jatkuvaan 

ylitarjontaan.  Nyt järjestö on metsävaltuuskuntaa myöden  kyvytön antamaan puukaupallista ohjausta, 

jolla kysyntä ja tarjonta tasapainotettaisiin puun hinnan puolustamiseksi.    



Metsälakien ja mhy-lain muutos teollisuuden haluamalla tavalla ruokkivat ylitarjontaa puusta.  Järjestö 

perusti jopa puumarkkinat.fi -portaalin  puukaupan läpinäkyvyyden parantajaksi, mutta nörttisukupolvi 

meni teollisuuden halpaan. Nyt on jatkuvasti tarjolla 5 milj. m3 puuta. Teollisuudella ei ole tarvetta 

enää hinnalla ostaa.  

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT:n)  mukaan sellun tuotannon ja viennin kasvu laskee 

kuitupuun hintaan 2015. Aiemmin järjestö huolehti siitä, että  tuotemarkkinoista johdettu puunhinta 

tuli metsänomistajalle asti. Nyt tästäkin on luovuttu, koska puukaupallinen ohjaus olisi osunut omaan 

jäsenmaksukertymään ja tulevien mhy-jäsenten nilkaan.    

PPT:n mukaan kauppojen rakenne on muuttunut – pystykaupat vähenevät ja hankintakaupat 

lisääntyvät.  Mhy:itten puunkorjuupalvelu ruokkii entisestään ylitarjontaa ja puun hinnan laskua. 

Järjestö on voimaton ohjaamaan omia mhy-jäseniään, jotka ovat metsänhoitomaksun poistumisen 

myötä tarttuneet mhy:n oman  talouden ylläpitämiseksi laajentuvaan korjuupalveluun.    

Edunvalvonta ja liiketoiminta ovat olleet järjestössä vaikeasti yhteensovitettavissa aiemminkin 

Metsäliiton lähtiessä lopulta omille teilleen. Mhy:itten jäsenyys suoraan MTK:ssa vei loputkin 

puukaupallisen edunvalvonnan hampaat ylitarjonnan taltuttamisessa ja puun reaalisen arvon 

puolustamisessa.    

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton kokous valitsi erovuorossa olleet Heikki Syrin Toholammilta 

ja Pentti Vuolteen Kokkolasta uudelleen hallitukseen. Vuodelle 2015 liitto vahvisti edunvalvonnan 

jäsenmaksuksi 30 € metsälöä kohden.  Jäseniä odotetaan saatavan runsaasti, sillä 2015 helmikuussa 

mhy:t saavat nyt joulukuussa maksettavat viimeiset metsänhoitomaksut .  2015 ei monikaan asiaa 

tunteva maksa enää toista mhy-maksua vapaaehtoiseksi muuttuvan jäsenmaksun muodossa.   

 

Hyväksytyn sääntömuutoksen myötä kaikki luonnolliset henkilöt ja yhteisöt pääsevät halutessaan 

jäseniksi aiempien maantieteellisten ja elinkeinoon liittyvien rajoitteiden poistuttua. Myös jäsenmaksu 

on jatkossa täysin Liiton itsensä määritettävissä eikä ole enää sidottu alueen tuottajayhdistysten 

edellisvuoden metsäjäsenmaksun keskiarvoon.  

 

Keskipohjanmaa –lehden levikkialueella  hakkuut 2013 lähes 3 milj m3.  

                  

        
                   m3 

Kokkolan seutukunta 
    

       351 600    

Kaustisen seutukunta 
    

       405 000    

 
Perhonjokilaakso 

   
     291 400    

 

 
Lestijokilaakso 

   
     232 700    

 Pietarsaaren seutukunta 
    

       538 900    

Ylivieskan seutukunta 
    

       556 600    

Nivalan-Haapajärven seutukunta 
   

       613 100    

  Kalajokilaakso 
    

     887 700    
 



  Pyhäjokilaakso 
   

     548 300    
 Reunakuntina Evijärvi, Haapavesi,Pyhäjoki  Kinnula, 

Pihtipudas        489 800    

Yhteensä  
      

    2 955 000    
Lähde: Metla / Metinfo / Tilastopalvelu / 21.11.2014 

     

Laajan Keski-Pohjanmaan yksityismetsien markkinahakkuumäärä nousi ensimmäisen kerran yli 3 

miljoonan kuution vuosina  2007-2008.Vuonna 2013 hätyyteltiin taas sitä määrää oheisen taulukon 

mukaisesti.   

 

K-P:n maakuntaliitonalueen  yksityismetsien markkinahakkuumäärä 

oli 760.000 m3 alla olevan kuvan mukaisesti.  

 

 

  

Keski-Pohjanmaan markkinaosuus koko maan yksityismetsien markkinahakkuista nousi 2000-luvulla 1,5 

%:n tasolta vuoden 2010 2 %:iin asti, mutta on sen jälkeen 2011-2014 kääntynyt laskuun.  

Maakunta-alueena Keski-Pohjanmaa kärsii  puun ylitarjonnasta paljon muita maakuntia enemmän 



 

 

Mhy:itten  osuus nuorten metsien hoitajana romahti – tilalle tuli puunkorjuupalvelu  

Mhy:itten siirtyminen metsien hoitajasta oman taloutensa hoitajaksi on ollut nopea ja näkyvä. Mhy:itten 

osuus Kemera -rahoitteisesta nuoren metsän kunnostuksesta on romahtanut muutamassa viimevuodessa 

noin 50 %:n tasolle toteutuspinta-aloista aiemmasta lähes 90 %:sta.  Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella  

mhy:itten osuus  on perinteisesti ollut 3000 ha,  mutta viimevuosina mhy:itten markkinaosuus on 

puolittunut muiden metsäalan toimijoiden tuoman kilpailun myötä alla olevan asetelman mukaisesti.         

                           2013  1346  ha  46 %                                  

                                                      2012  1453 ha  57 % 

                                   2011  2002 ha  74 %  

                                                     2010  2064 ha  82 %  

                                                     2009  3422 ha  86 %. 

Metsänomistajan kannalta myönteistä on kilpailun tulo myös metsänhoitotöihin. 
Kääntöpuolena mhy:n korjuupalvelusta hakema lisäkate, mikä laskee puun hintaa ja 
tekee hankintahakkaajan aseman entistä tukalammaksi puun ylitarjonnan ja mhy:n 

”pakkoraossa” sopimien alhaisten laitoshintojen takia.  
 


