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PUUMARKKINATYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2017 

Aika Tiistai 18.4.2017 klo 12.00–14.00 
 

Paikka Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3, kokoushuone Niskavuori  
 
Osallistujat Juha Niemelä MMM/LVO (pj.12.00–13.45), Marja Kokkonen MMM (pj.13.45–14.00), Rauno 

Numminen Etämetsänomistajien liitto, Eija Vallius Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Harri 
Kähkönen VM, Anna Rakemaa SMK, Erno Järvinen MTK, Kai Merivuori Sahateollisuus ry, 
Anu Islander Metsäteollisuus ry, Sauli Brander UPM, Juha Mäntylä Metsä Group, Riitta Hän-
ninen Luonnonvarakeskus, Jussi Kumpula Metsähallitus, Janne Partanen Stora Enso, Matti 
Mäkelä MMM/LVO (siht.)  
 
   

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Juha Niemelä avasi kokouksen. Puheenjohtaja totesi avauksessaan ajankohtaisena asiana, että metsä-
tietolain osalta on käyty neuvotteluja eri osapuolten kanssa ja ennen pääsiäistä tehtyyn ratkaisuehdo-
tukseen odotetaan osapuolten palautetta nopealla aikataululla. Hän korosti, että vaikka neuvotteluja 
käydään pääasiallisesti MTK:n ja Metsäteollisuuden välillä, myös muita sidosryhmiä näkemykset vai-
kuttavat valmisteluun. Metsätiedon ja sähköisten palveluiden kehittämisestä puheenjohtaja totesi, että 
kärkihankkeen tulokset valmistuvat vuonna 2018 ja että ennen tulosten valmistumista ei ole tarkoituk-
senmukaista lyödä lukkoon palveluiden kehittämissuuntia. Metsätietolain uudistamisen aikataulusta 
puheenjohtaja totesi, että lainsäädäntösuunnitelmassa hallituksen esityksen antaminen on merkitty 
syysistuntokaudelle. 
 
Eija Vallius totesi kommenttina, että metsävaratiedossa on nykyisin epätarkkuuksia ja esitti esimerk-
kinä metsänomistajan yhteydenoton, jossa Kanta-Hämeessä sijaitsevalle kuviolle esitetään tuoreen la-
serkeilausaineiston perusteella uudistushakkuuta varttuneeseen kasvatusmetsään. Anna Rakemaa 
muistutti metsävaratiedon ajantasaistuksen mahdollisuuksista ja merkityksestä.  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (liite 1). 

 
2. Tiedoksi markkinakatsaukset 

 
Erno Järvinen esitteli talouden yleisiä markkinakommentteja, PTT:n suhdannekatsauksen havaintoja, 
puun hintakehitystä sekä MTK:n metsänomistajakyselyn tuloksia (liite 2a). Puukaupasta Järvinen to-
tesi, että sitä käydään havutukkivetoisesti. Koivukuidun markkinatilanteen Järvinen totesi olevan on-
gelmallinen sekä myyjien että ostajien osalta.  
 
Anu Islander kävi markkinakatsauksessa läpi muun muassa viikoittaisia ostomääriä, kantohintakehi-
tystä, tehdashinnan kehitystä ja vertailua kilpaileviin maihin, tuontia sekä keskeisiä lisääntyvään puun-
käyttöön liittyviä kehittämistarpeita (liite 2b). Erityisesti hän korosti kehittämistarpeista, että metsä-
tietolain uudistaminen tulee toteuttaa nopealla aikataululla.  
 
Kai Merivuori totesi, että sahojen kuoreen ja puruun liittyvä ongelma on vakava, jolla suora vaikutus 
sahojen kannattavuuteen. Merivuori lisäsi, että rahtikustannusten nousu on merkittävä ja Japanin vien-
nin nousevat rahtikustannukset ovat vielä suurempi ongelma kuin Kiinan. Merivuori totesi, että muu-
toin markkinakatsaus toimitettiin työryhmälle etukäteen (liite 2c). 
 
Rauno Numminen totesi, että Etämetsänomistajien liiton markkinakatsaus toimitettiin työryhmälle 
etukäteen (liite 2d). 
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3. Puutavaran mittaus 

 
Marja Kokkonen muistutti, että edellisessä kokouksessa Matti Heikurainen esitteli puutavaran mit-
tauksen valvonnan kehittämismahdollisuuksia. Kokkonen totesi, että kokouksen jälkeen puutavaran-
mittauksen neuvottelukunta kannatti yksimielisesti nykyisessä mallissa pysymistä. Hän totesi, että 
Luonnonvarakeskuksen edustaja pidättäytyi neuvottelukunnassa ottamasta kantaa aiheeseen.  
 
Kokkonen totesi, että maa- ja metsätalousministeriö on päätymässä esittämään nykyisen järjestelmän 
jatkamista ellei puumarkkinatyöryhmä päädy toiseen näkemykseen. Hän korosti, että nykyisellä mal-
lilla jatkettaessa kohtelu on kaikille tasapuolista ja että halutessaan toimijat voivat tilata maksullisen 
valvontakäynnin.   
 
Puumarkkinatyöryhmä totesi, että nykyinen menettely, jossa tehdasmittauskierto on noin 1,5 vuotta, 
on riittävä. Työryhmä ei pitänyt tarpeellisena tehdasmittauksen maksullisuutta koskevan säädöksen 
muuttamista valvontakierron lyhentämiseksi. 

 
 

4. Puu- ja valtakirjakaupan kehittämisryhmän kokoonpano ja toimeksianto 
 

Matti Mäkelä esitteli puu- ja valtakirjakaupan kehittämisryhmään esitettyä kokoonpanoa (liite 4a). Hän 
lisäsi, että maa- ja metsätalousministeriön edustajia ei ole vielä lopullisesti päätetty. Mäkelä totesi 
myös, että ryhmän toimeksiannosta on vielä tarpeen keskustella kokouksessa, mutta tavoitteena tulisi 
kuitenkin olla valtakirjakaupan houkuttelevuuden ja puumarkkinoiden eri osapuolien välisen luotta-
muksen parantaminen. Anu Islander esitteli teollisuuden näkemyksiä ryhmän tehtävästä ja tavoitteista 
(liite 4b). 
 
Työryhmä keskusteli toimeksiannosta ja puheenjohtaja totesi, että toimeksianto tulee rajata kohtalai-
sen suppeaksi. Keskustelussa päädyttiin, että ryhmä keskittyy valtakirjakauppaan, katkontaan ja hy-
vienkauppatapojen noudattamiseen sekä ostajien että myyjien osalta. Lisäksi korostettiin, että ryhmä 
ei tarkastele vain metsänhoitoyhdistysten kanssa tehtävää kauppaa vaan valtakirjakauppaa yleisesti. 
Lisäksi todettiin, että kokoonpanoa täydennetään Meto-Yrittäjien edustajalla.  
 

5. Vapaaehtoisen rahoituksen kanavoiminen monimuotoisuuden ja riistan elinympäristöjen hoitoon 
 
Sami Niemi esitteli vapaaehtoisen rahoituksen kehittämisideaa luonnon- ja riistanhoitoon (liite 5). Ide-
assa puukaupan yhteydessä kerättäisiin vapaaehtoista maksua, joka kanavoitaisiin riistan elinympäris-
töjen hoitoon Suomen Riistanhoito-säätiönkautta.  
 
Keskustelussa todettiin, että vastaavalla tavalla rahoitusta keräävä Suomen Metsäsäätiö tekee arvo-
kasta työtä ja sen rahoituksen hankintaa ei tule häiritä. Keskustelussa esitettiin, että Suomen Riistan-
hoito-säätiön rahoitusta voisi kerätä esimerkiksi metsästystarvikkeiden kaupan kautta.   
 

6. Keskustelu markkinainformaation kehittämisestä 
 
Erno Järvinen totesi ongelmaksi lyhyesti, että nykyisin puukauppaan liittyvää tuoretta informaatiota 
on kohtuullisen hyvin saatavissa, mutta lopputuotemarkkinoiden kehityksestä saadaan tilastoja mer-
kittävällä viiveellä.  
 
Keskustelussa todettiin, että vientitilastojen kautta saadaan informaatiota lopputuotteiden markkinoi-
den kehityksestä ja että pörssiyhtiöillä on tarkasti säännellyt velvoitteet ja ajankohdat, jotka määritte-
levät informaation julkaisua. Lisäksi korostettiin, että eri asiantuntija ja tutkimuslaitokset tekevät suh-
danne-ennusteita.  
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Puheenjohtaja poistui ja puheenjohtajana jatkoi Marja Kokkonen. 
 

7. Keskustelu puupolttoaineiden käytöstä ja markkinakehityksestä 
 
Marja Kokkonen esitteli lyhyesti keskustelun pohjaksi Energia- ja ilmastostrategian laadinnassa käy-
tettyjen taustaskenaarioiden tulokset puun energiakäytön osalta sekä nykyisen puuenergian jakautu-
misen (liite 7).   
 
Keskustelussa käsiteltiin sahojen ongelmallista tilannetta, muuttuvan sähköntuotantotuen toimivuutta 
sekä mahdollisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. 
 

8. Muut asiat 
 
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 
 

9. Seuraava kokous 
 
Todettiin, että sihteeri etsii kokousajan elo-syyskuulle. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00. 

 


