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Tulevaisuuden puukauppa – miten se tehdään?
”Mikä tässä puukaupassa on noin vaikeaa että pitää tohtoreiden tutkia!
Myyjällä rahat loppu, soittaa ostajalle ja kaupat tulee hirmu väännön jälkeen.
Ostajalla puut loppu, soittaa myyjälle ja kauppa tulee hirmu väännön jälkeen.
Ja sitten on näitä jotka sanoo myyvänsä tai ostavansa kun on metsänhoidollinen
tai asiakassuhteeseen perustuva tarve. Ja höpö höpö, puut tai rahat on loppu.
Se on tämä kapitalismi, toisella on tavara ja toisella raha. Rahan tekisi mieli
tavaraa ja tavaran rahaa. ”

www.metsalehti.fi, keskustelu 4.4.2012 20:16, Vierailija

Tulevaisuuden puukauppa – miten se tehdään?
” Tilojen metsäsuunnitelmat ovat sähköisessä muodossa kaikkien yrittäjien
käytettävissä. Käyttöoikeudet tilan suunnitelmaan saa se yrittäjä, joka on solminut
hoitosopimuksen tilan omistajan kanssa. Sähköisestä metsäsuunnitelmasta käy
ilmi metsän tilanne, jonka hoitosopimuksen tehnyt yrittäjä voi vielä käydä
toteamassa paikan päällä. Tämän jälkeen ollaan yhteydessä metsänomistajaan, ja
kerrotaan että nyt olisi aika harventaa. Metsänomistaja sitten päättää, onko nyt
hyvä aika puukaupalle. Sama sopimusyrittäjä hoitaa myös taimikot ja
päätehakkuut, ja tällöin puut saadaan metsästä tehokkaasti ilman välikäsiä.
Metsänhoidon velvoite olisi hyvä olla olemassa, sillä nykyään jää paljon metsiä
hoitamatta kaupunkilaismetsänomistajien osaamattomuuden takia. Käytännössä
pitäisi selvittää, miten metsäänsä hoitaa; tekeekö työt itse, vaiko teettää ne
hoitosopimuksen avulla yrittäjällä. ”
www.metsalehti.fi, keskustelu 6.4.2012 10:30, Vierailija

Tulevaisuuden puukauppa – miten se tehdään?
” Pysty- ja hankintakaupan välille muodostuu erillinen puunvälittäjien
organisaatio. Tämä yksityisten tai metsänomistajien hallitsema organisaatio
erikoistuu puukauppaan. Sen perustana ovat joko "vapaat" korjuuketjut tai
omistajien perustamat yhteisöt. Ostot tämä organisaatio tekee pääsääntöisesti
runkohinnoittelulla. Puun korjuun ja puiden jakamisen organisaatio suorittaa
itselleen eniten tuottavalla tavalla. Puutavaran organisaatio myy niille puun
käyttäjille, joilta se saa parhaan tuoton. Kukin puulaji toimitetaan parhaan tuoton
maksavalle yritykselle. Alueella toimivana organisaatio tuntee alueensa puun
käyttäjät, hintatason ja laatuvaatimukset.”
www.metsalehti.fi, keskustelu 7.4.2012 8:31, Vierailija

Puukaupan toimivuuden selvitys
1) Haastattelut - puukaupan osapuolet ja asiantuntijat –
maaliskuussa
2) Puumarkkinoille toimivuutta tilaisuudet – 3 kpl 21.-26.3.,
Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi
3) Internet –kysely, 3 500 kpl 2.-16.4.
4) Metsälehden keskustelupalsta 120/2520, 4.-14.4.
5) Tulevaisuuden puukauppa –kutsuseminaari 24.4.
6) Haastattelujen ja kyselyn analysointi ja raportointi, toukokesäkuu 2012

Puukaupan toimivuuden selvitys, yleistilanne
Puun ostajat – metsäbiomassaa jalostava teollisuus
•
•
•

Lopputuotemarkkinoiden kysynnän muutokset heijastuvat nopeasti
puumarkkinoille
Puuvarastot pienentyneet
Puunkorjuun ja –kuljetuksen tehostuminen

Puumarkkinat – leimikoiden kysyntä ja tarjonta
•
•
•

Luonnonolosuhteet: talvi-/kesäleimikot, myrskyt
Vero- ja tukipolitiikka
Metsänhoitoyhdistykset

Puun myyjät – metsänomistajat
•
•

Ammattimaiset/aktiiviset metsänomistajat: Metsähallitus, teollisuuden omat
metsät, yhteismetsät ja yksityismetsänomistajat
Yksityiset metsänomistajat, joille metsä ei ole tärkeä tulonlähde

Metsät
•

Kasvu 100 miljm³, kiertoaika 60-120 v., suurin kestävä hakkuumahdollisuus n. 70
milj.m³, hakkuukertymä 58milj.m³ (2010), yli 20% talousmetsistä ollut hakkuun
ulkopuolella yli 30 vuotta

Puukaupan toimivuuden selvitys, haastattelut 1/3
Puun ostajat, 9 kpl
• Puukaupan toimivuus on heikentynyt, mihin on vaikuttanut
a) vero-/tukipäätökset ja b) metsänomistuksen
rakennemuutos
• Toive tasaisemmasta puukaupasta vuoden sisällä ja
pitemmällä aikavälillä
• Mielipiteet metsänhoitoyhdistysten toiminnasta vaihtelivat
paljon – mhy:n kaksoisroolille kovaa kritiikkiä
• Ammattimaisen metsänomistuksen lisääntyminen
metsänomistuksen- ja hallintarakenteita kehittämällä

Puukaupan toimivuuden selvitys, haastattelut 2/3
Puun myyjät – metsänomistajat, 10 kpl
• Puunmyyjät ottavat yhteyttä puunostajiin
• Myyjälle on tärkeintä luottamus, ”että saa rahansa”
• Mhy:tä käytetään puunmyyntisuunnitelman teossa, mutta
valtakirjakauppa jakaa mielipiteitä
• Ainakin osassa maata puunostajien kilpailun lisääntyminen on parantanut
puukaupan sujuvuutta
• Metsänomistuksen kehittäminen enemmän elinkeinotoiminnan kaltaiseksi
• Pystykaupassa järjestetty puunkorjuu ei toimi nuoren metsän kohteissa
• Hankintakaupan merkitystä puunostajille pidettiin marginaalisena ja
myyjistä tuntuu että hankintahintaa pidetään tarkoituksella alhaisena

Puukaupan toimivuuden selvitys, haastattelut 3/3
Asiantuntijat, 5 kpl
• Puukaupan toimivuus on heikentynyt, mihin on syynä
kantohintapiikit, veropolitiikka, venäjän raakapuun
vientitullit ja ostopolitiikan poukkoileminen.
• Luotettavuus on kunnossa puukaupoissa eli puunmyyjä voi
luottaa, että hommat hoidetaan sovitusti.
• Uusilla puukauppatavoilla hyvät mahdollisuudet. Uudet
kauppa- ja hinnoittelutavat mahdollistaisivat laadun
huomioimisen.

Puukaupan toimivuuden selvitys, Puumarkkinoille
toimivuutta- tilaisuuksissa esiin tulleita asioita (mo-liitto L-S)
• Onko puukauppatavat tehokkaita -> valtava määrä henkilöitä kulkee
leimikoissa ja yksi lopulta ostaa? Päällekkäisen työn vähentäminen.
• Puukaupan rytmin ja tasaisuuden merkitys tärkeää, keväällä kauppoja 35%
ja syksyllä 65%, pitäisi olla päinvastoin.
• Metsänomistajien tietoisuuden lisääminen metsäomaisuuden arvosta,
kannattavuus keskeinen mittari metsänomistajalle. Kannattavuuteen
ymmärrettäviä työkaluja
• Laatutavaran hankkiminen haasteellista, erikoispuulla olisi hyvät markkinat
• Sahojen kannattavuus
• Sähköinen puukauppapaikka hyvä vaihtoehto mutta ei ratkaise kaikkea
• Myrskypuiden korjuussa talkoohenkeä

Puukaupan toimivuuden selvitys, Metsälehden
keskustelupalstan viestejä 120kpl
Katkonta
•
•

”Paras katkoja” tarjouskilpailun voittaja
Avoimempi katkonnasta riippumaton hinnoittelu esim. runkohinnoittelu
- läpinäkyvämpi ja vaatisi vähemmän valvontaa?

Hankintakauppa, pystykauppa (hakkuuoikeuksien kauppa),
puukauppa, puun välittäjä/metsänomistajan toimiala
•
•
•
•

Kanto- ja hankintahinta sama – korjuu ja lähikuljetus 0€
Puukaupassa liikkuu raha ei taimiloorissa tai pusikon raivuussa
Useampi ostaja yhdelle hakkuulle - energia, tukki, kuitu, erikoispuut
Pysty- ja hankintakaupan välille erillinen puunvälittäjien organisaatio.
Tämä yksityisten tai metsänomistajien hallitsema organisaatio erikoistuu
puukauppaan.

Puukaupan toimivuuden selvitys,
Puumarkkinakysely
• Kutsu kyselyyn osallistumisesta lähetettiin sähköpostilla noin
3500 puumarkkinoiden eri toimijoille
• Vastausprosentti kyselyssä 35 %. Vastaajaryhmien sisäiset
vastausprosentit:
– Metsänomistajat 33 %
– Ostajat 41 %
– Asiantuntijat 59 %

Kyselyn ”yksityismetsänomistajat” -osioon
vastanneiden taustatiedot ja vertailua
Metsänomistaja 2010 –tutkimukseen (Metla)
Ammattiasema
50 %
45 %
40 %
35 %

Puukauppa-kysely

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %

5%
0%

Metsänomistaja 2010

Taustatiedot: yksityismetsänomistajat
Tilan omistusmuoto

Tilakokojen jakauma

90 %

80 %

80 %

70 %

70 %
Puukauppakysely

60 %

50 %

60 %
Puukauppakysely

50 %
40 %

40 %

Metsänomistaja 2010

30 %
20 %

20 %

10 %

10 %

0%

0%

Perheomistus

2.5.2012

Yhtymä

Perikunta

Metsänomistaja 2010

30 %

Alle 50 ha

50-99

100-
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Taustatiedot: yksityismetsänomistajat
Asuminen tilalla

Asuinpaikka

70 %

80 %

60 %

70 %

50 %
40 %
30 %
20 %

Puukauppakysely

60 %
50 %
40 %

Metsänomistaja 2010

30 %
20 %

10 %

10 %

0%

0%

2.5.2012

Puukauppakysely
Metsänomistaja 2010
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Taustatiedot ostajat
Organisaatioiden vuosittainen puunhankinta

Vastanneiden organisaatiot
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

≥10 000 000 1 000 000 m3 100 000 m3 - <100 000 m3
m3
- 9 999 999 999 999 m3
m3

2.5.2012
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Tuloksia
Puumarkkinoiden toimivuus
2011
• Vastausjakaumat poikkeavat
tilastollisesti merkittävästi
toisistaan
• Erityisesti ostajien näkemykset
puukaupan toimivuudesta muita
heikompia
• Mitä tiheämmin puun myyjä on
myynyt puuta sitä
tyytymättömämpi hän on vuoden
2011 puukaupan toimivuuteen

2.5.2012

1 = ei lainkaan toimivaa, …, 5 =
erittäin toimivaa
Keskiarvo
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

1,5
1,0
0,5
0,0
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Tuloksia
Puukaupan toimivuuden
kehittyminen viimeisen viiden
vuoden aikana
• Myös viiden vuoden jaksolla
erityisesti ostajien näkemykset
puukaupan toimivuudesta muita
heikompia
• Mitä vanhempi vastaaja oli sitä
positiivisempi kuva hänellä oli
toimivuuden kehityksestä
• Mitä tyytyväisempi vastaaja oli
toimivuuteen vuonna 2011 sitä
positiivisempi kuva hänellä oli
toimivuuden kehityksestä
viimeisen viiden vuoden aikana
2.5.2012

• 1=vähentynyt selvästi, …,
5=lisääntynyt selvästi
Keskiarvo
3,5

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Puukaupan syntymiseen vaikuttavat tekijät
myyjän näkökulmasta
Yksityismetsänomistajat
11. Tukkipuun…

Ostajat
11. Tukkipuun…

1. Metsänhoidolliset syyt

5. Kokemukset …

9. Hakkuumahdollisuudet

13. Odotukset…

12. Kuitupuun…
5. Kokemukset aiemmista …
2. Korjuujälki, maisema
13. Odotukset tukkipuun…
4. Hakkuuajankohta
14. Odotukset kuitupuun…
10. Puutavaralajien…
3. Hakkuutapa
8. Puukaupan koko
15. Tarve rahoittaa…
7. Ostajan aktiivisuus…

3
2
1 = ei vaikuta
lainkaan
En osaa sanoa

15. Tarve rahoittaa…
7. Ostajan…
6. Naapurien ja…

5 = vaikuttaa
erittäin paljon
4

9.…
1.…
2. Korjuujälki,…

12. Kuitupuun…
14. Odotukset…
3. Hakkuutapa…
4. Hakkuuajankohta

3
2
1 = ei vaikuta
lainkaan
En osaa sanoa

10. Puutavaralajien…
8. Puukaupan koko

16. Lopputuotteiden
6. Naapurien ja tuttujen…
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2.5.2012

5 = vaikuttaa
erittäin paljon
4

16.…

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %
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Puukaupan syntymiseen vaikuttavat tekijät
puunostajan näkökulmasta
Yksityismetsänomistajat
5. Leimikon
korjuukelpoisuus

Ostajat
5 = vaikuttaa
erittäin
paljon

4. Leimikon koko ja
sijainti
3. Leimikon
puutavaralajien…

4

1. Tuotannosta
tulevat…
3

2. Puun hintataso ja
sen kilpailukyky…

5. Leimikon
korjuukelpoisuus
2. Puun hintataso ja sen
kilpailukyky…

2

9. Metsänomistajan
kanssa solmitun …
1 = ei vaikuta
lainkaan

8. Myyjän aktiivisuus
puukaupassa

7. Tarve pitää myyjä
tyytyväisenä…

En osaa
sanoa

10. Töiden
järjestäminen…

0%

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 = vaikuttaa
erittäin paljon
4

4. Leimikon koko ja sijainti
3

1. Tuotannosta tulevat
vaatimukset…

6. Lopputuotteiden
markkinanäkymät…

2.5.2012

3. Leimikon
puutavaralajien sopivuus …

6. Lopputuotteiden
markkinat (hintakehitys)…

2

7. Tarve pitää myyjä
tyytyväisenä asiakkaana
8. Myyjän aktiivisuus
puukaupassa

1 = ei vaikuta
lainkaan

9. Metsänomistajan
kanssa solmitun…

En osaa sanoa

10. Töiden järjestäminen
korjuuyrittäjille
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Puumarkkinoiden ominaispiirteiden tärkeys
puumarkkinoiden toimivuuden kannalta, 30kpl
Parhaiten kunnossa
• Yksityismetsänomistajat
5 = täysin kunnossa

Puutavaran mittauksen luotettavuus

4

Metsänkäyttöilmoitusten teon helppous

3

Puumäärien ennustettavuus…

2

Neuvontaorganisaatiot ja niiden toiminta

1 = erittäin paljon kehitettävää

Pystykauppa ja sen puunkorjuun…

• Puunostajat

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Puutavaran mittauksen luotettavuus

En osaa sanoa

5 = täysin kunnossa

Puukaupan ehdot ja niiden selkeys

4

Puun ostajien lukumäärä

3
2

Pystykauppa ja sen puunkorjuun järjestäminen

1 = erittäin paljon kehitettävää
Puun kysyntä (ostokilpailu)…
0%

En osaa sanoa
20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Puumarkkinoiden ominaispiirteiden tärkeys
puumarkkinoiden toimivuuden kannalta
Eniten kehitettävää
• Yksityismetsänomistajat
5 = täysin kunnossa

Metsätalouden tuet ja tukipolitiikan muutokset
Hankintakauppa ja sen puunkorjuun…

4

Metsänomistajakunnan ikääntyminen

3

Energiapuukauppa ja sen korjuun järjestäminen

2

Puun tuonti

1 = erittäin paljon kehitettävää
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % En osaa sanoa

• Puunostajat
Metsätilojen keskimääräinen koko

5 = täysin kunnossa

Metsätalouden tuet ja tukipolitiikan muutokset

4

Metsänomistajakunnan ikääntyminen

3
2

Puukaupan tasaisuus vuosien välillä

1 = erittäin paljon kehitettävää

Puukaupan tasaisuusvuoden sisällä

En osaa sanoa
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Ominaispiirteet, joiden nykytilasta suurimmat erot
yksityismetsänomistajien ja ostajien näkemyksissä
– Neuvontaorganisaatiot ja niiden toiminta (Puunostajien mielestä
enemmän kehitettävää)
– Puun ostajien lukumäärä (Yksityismetsänomistajien mielestä
enemmän kehitettävää)
– Puun kysyntä (ostokilpailu) leimikoista/puutavaralajeista
(Yksityismetsänomistajien mielestä enemmän kehitettävää)
– Puun tuonti (Yksityismetsänomistajien mielestä enemmän
kehitettävää)

Eri kehitystoimenpiteiden tarpeellisuus
Yksityismetsänomistajat

4. Metsäsuunnitelmat …

6.…

9.…

8.Verohuojennuks…

6. Sukupolvenvaihdoksiin…

9.…

5 = erittäin
tarpeellinen

13.…
1. Uudet…

4

3. Sähköinen…
7. Tilusjärjestelyt…

3

5 = erittäin
tarpeellinen

12. Metsäpalveluyritysten …
7. Tilusjärjestelyt…

4

13.…
1. Uudet hinnoittelutavat…

3

8. Verohuojennukset…

10. Yhteismetsien …

2

12.…

2

10. Yhteismetsien …
3. Sähköinen…

2. Pitkät…
4.…

1 = ei lainkaan
tarpeellinen

11.…

En osaa sanoa

5. Palaaminen…

1 = ei lainkaan
tarpeellinen

2. Pitkät esimerkiksi…
5. Palaaminen pinta-…

En osaa sanoa

11. Metsänvuokrauksen …
14. Kiinteistöveron …

14.…
0%

Puun ostajat

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0%

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

6. Sukupolven vaihdoksiin aktivointi verohuojennuksilla
9. Sukupolvenvaihdosneuvonnan lisääminen

2.5.2012

13. Puumarkkinainformaation saatavuuden ja laadun parantaminen

24

Kehitystoimet, joiden tarpeellisuudesta suurimmat
erot yksityismetsänomistajien ja ostajien välillä
• Metsäsuunnitelmat puunostajien tiedoksi (Puunostajat
pitävät tarpeellisempana)
• Verohuojennukset metsätilakauppojen lisäämiseksi
(Yksityismetsänomistajat pitävät tarpeellisempana)
• Metsäpalveluyritysten kilpailutilanteen parantaminen
muuttamalla metsänhoitomaksu vapaaehtoiseksi
(Puunostajat pitävät tarpeellisempana)
• Sähköinen puukauppapaikka (Yksityismetsänomistajat
pitävät tarpeellisempana)

Puukaupan toimivuus - yhteenveto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokonaisuus toimii varsin hyvin, tosin kehitettävääkin löytyy
Myyjät ostajia tyytyväisempiä nykytilaan
Luottamus puukaupassa tärkeää
Tuki- ja veropolitiikassa parannettavaa, kukaan ei kaipaa yhtäkkisiä
muutoksia
Tuntevatko puunostajat metsänomistajien tarpeet?
Uusia tapoja puukauppaan – runkohinnoittelu, pysty- ja hankintakaupan
välissä itsenäisiä puunvälittäjiä?
Tasaisempaa puukauppaa vuoden sisällä ja vuosien välillä
Mielipiteet neuvontaorganisaatioiden roolista poikkeavat
Työkaluja metsätalouden kannattavuuden laskentaan
Samansuuntaisia mielipiteitä erikehitystoimien tarpeellisuudesta
Sähköinen puukauppa ei ratkaisu ongelmiin mutta mahdollisesti toimiva
lisätyökalu puukaupan tekemiseen

Ryhmätyöt
•
•
•

R1: Tuntevatko puun ostajat myyjien tarpeet?
R2: Puukaupan tärkeimmät kehityskohteet ja
toimenpiteet?
R3: Uusien kauppamuotojen
kehitysmahdollisuudet?

Kaikille: Kuinka teidän mielestänne, puukauppaa
tehdään tulevaisuudessa?

Kiitos

