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Syyskuun Metsänomistaja 
–teemanumeron aiheina mm.:

• Syksyn puukauppa käy kuumimmillaan
• Metsäteollisuuden markkinatilanne
• Kuinka puutarhatarvikkeet käyvät kaupaksi 

korona-aikana?
• Kotimaan matkailukohteissa 

esittelyvuorossa Päijänteen kansallispuisto

Varaa oma ilmoituspaikkasi ilmoitus@mt.fi 
tai soittamalla 020 413 2321. 

Aineistot sähköpostitse to 17.9. mennes-
sä ilmoitus@mt.fi

Painos jopa 300 000 kpl!

”Siinä on euron puu”, tokaisee 
suurmetsänomistaja, liikemies 
Timo Kujala  mitatessaan 
vaaksaa kapeamman männyn 
rinnankorkeutta metsikössään 
Kärsämäellä.

Perinteisessä alaharven-
nuksessa puu poistettaisiin ja 
myytäisiin teollisuudelle ”pilk-
kahinnalla”. Yläharvennukses-
sa mänty jätetään lihomaan ja 
hakataan vasta, kun siitä saa 
useamman kymmentä euroa.

Kujala teettää metsissään 
yläharvennuksia aina kun se 
on mahdollista. Hän on laske-
nut saavansa siten paremman 
tuoton kuin perinteisestä pää-
tehakkuuseen tähtäävästä tasa-
ikäiskasvatuksesta.

Yläharvennuksista puhutaan 
myös jatkuvana kasvatuksena, 
mutta Kujalan mielestä se on 
harhaanjohtava termi. 

Joskus kannattavinta on 
vetää metsikkö sileäksi jo yh-
den yläharvennuksen jälkeen. 
Useimmiten yläharvennuksia 

voi tehdä useita ennen pääte-
hakkuita tai jopa välttyä pääte-
hakkuilta kokonaan. Parempi 
termi on eri-ikäisrakenteinen 
metsänkasvatus. 

Kujala ei ymmärrä metsä-
ammattilaisten jakautumista 
leireihin, joissa toiset puolus-
tavat avohakkuita ja toiset aja-
vat jatkuvaa kasvatusta. Hänen 
mielestään hakkuutapa pitäisi 
aina valita metsikön ja kannat-
tavuuden mukaan.

Metsänomistajille tilanne on 
Kujalan mukaan harmillinen, 
sillä joka kolkassa Suomea ei ole 
yläharvennuksia suunnittelevia 
ja tekeviä tahoja. Hänen mieles-
tään metsänhoitoyhdistyksistä 
saa melko yksipuolisesti perin-
teiseen, tasaikäisrakenteiseen 
metsänkasvatukseen tähtäävää 
palvelua. 

Kujala jopa arvelee, että 
taustalla on bisneksen menet-
tämisen pelko. Metsänhoitoyh-
distykset tekevät rahaa taimi-
kaupalla, kunnostusojituksilla, 
ennakkoraivauksilla, taimikon-
hoidoilla ja muilla hoitotoimen-
piteillä, joita jatkuvassa kasva-
tuksessa tarvitaan oleellisesti 
vähemmän. 

Kujalan mukaan yläharven-
nuksia suosiva metsänomistaja 
voi säästää 1  500–3  000 euroa 
hoitokustannuksissa.

Kujala ei ymmärrä, miten met-
sänomistajat viitsivät tuottaa 
kuitupuuta usein tappiolla. 

”Tukin hakkuumäärät eivät 
ole kasvaneet 2000-luvulla. 
Metsistä hakataan koko ajan 
enemmän kuitupuuta yhä hal-
vemmalla hinnalla. Tilanne on 
metsänomistajille taloudelli-
nen katastrofi.”

Kujala arvioi, että metsän-

hoidon tuet ja metsänomista-
jien investoinnit huomioiden 
selluteollisuus saa vuosittain 
jopa 400 miljoonan euron tu-
lonsiirron metsänomistajilta. 

Alaharvennuksissa ongelma on, 
että metsästä poistetaan pientä 
puustoa, joka kasvaisi vielä pal-
jon arvoa. Kasvamaan jätetään 
järeämpää puustoa, jonka arvo-
kasvu on jo alkanut hiipua. 

Yläharvennuksessa toimi-
taan päinvastoin. Poistamalla 
järeintä puustoa metsänomis-
taja maksimoi arvokkaan tuk-
kipuun saannon jokaisessa 
hakkuussa. Kujalan mukaan 
yläharvennuksissa tukkipuuta 
voi olla ensimmäisellä kerral-
la esimerkiksi 60 prosenttia ja 
seuraavilla jopa 90 prosenttia, 
koska parhaat yksilöt on jätetty 
kasvamaan.

Yläharvennuksessa poiste-
taan aina myös vioittuneet ja 
heikkolaatuiset puut, jotta puu-
aineksen laatu ei heikkene. 

Tuloksena on usein sekamet-
sä, joka Kujalan silmään näyttää 
terveeltä ja luonnonmukaiselta. 
Hän uskoo, että sekametsät ovat 
kestävämpiä myös tuholaisia 
vastaan, koska lajikirjo on niis-
sä suurempi.

Kujala ei ole havainnut met-
sissään sen kummempia tuhoja. 
Juurikääpä vaivaa paikoin niin 
tasa- kuin eri-ikäisiäkin metsiä. 

Kujala esittelee Luonnonva-
rakeskuksen (Luke) Motti-si-
mulointiohjelmalla tehtyjä las-
kelmia. Esimerkkitapauksissa 
metsänkierrosta saa paremmat 
tulot yläharvennuksilla kuin 
alaharvennuksilla ja päätehak-
kuulla. 

”Herää kysymys, miksi suo-
sitellaan alaharvennusmallia, 
vaikka se antaa huonomman 
taloudellisen lopputuloksen 
metsänomistajalle? Suositukset 
taitavat muuttua teollisuuden 
raaka-ainetarpeen mukaan”, 
Kujala napauttaa kohdistaen 
viestinsä Lukelle ja metsäkes-
kukselle.

”Jos tasaikäismetsätalous 
on niin kannattavaa, miksi sitä 
tuetaan verovaroin 60 miljoo-
nalla eurolla vuodessa?” hän 
hämmästelee. 

Metsätilan koko ei Kujalan 
mielestä vaikuta siihen, millais-
ta metsänkasvatusta siellä voi 
harjoittaa. 

Kujalalla on ollut hyvinkin 
pieniä kuvioita, jotka ovat ajan 
mittaan levinneet yhtenäi-
semmiksi jatkuvalla kasvatuk-
sella.

Suurmetsänomistaja  
tahkoo tiliä yläharvennuksilla 
Timo Kujalan  
mielestä metsän
omistajien ei pitäisi 
tuottaa pilkka
hintaista kuitupuuta 
teollisuudelle. Hän 
arvostelee metsän
hoitoyhdistyksiä 
yksipuolisesta  
palvelusta.

KATJA LAMMINEN 
KÄRSÄMÄKI

TERO PAJUKALLIO

Timo Kujala suosii metsissään 
yläharvennusta, jossa kesken-
kasvuiset, hyvälaatuiset puut 
jätetään lihomaan tukiksi ja 
poistetaan isoimpia puita.  
Hän ei ymmärrä, miksi metsän-
omistajat suostuvat myymään 
niin paljon ja niin halvalla 
kuitupuuta teollisuudelle. 

Kuitupuun kysyntä ja hinta 1986–7/2020

Lähde: Luke

Kysyntä, 1 000 m3/kk Kantohinta, e/m3
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Sekä kysynnän että kantohinnan kuukausiarvot ovat edeltävän vuoden liukuvia keskiarvoja
Kantohinnat on muutettu nykyrahaksi elinkustannusindeksillä (Lähde: Tilastokeskus).
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Lehtikuitupuu
Kuusikuitupuu
Mäntykuitupuu

Kysyntä
(hakkuut)

KuusikuitupuuKanto-
hinta Mäntykuitupuu

Koivukuitupuu

MTK: Mhy 
kenttä palvelee 
monipuolisesti

MTK:n kenttäjohtaja Timo Les-
kinen vakuuttaa, että metsän-
hoitoyhdistyksistä saa monipuo-
lista palvelua. Niiden tehtävä on 
tarjota jäsenille ammattiapua ja 
esitellä vaihtoehtoja.

”Osaamisen vahvistaminen ja 
kouluttautuminen on ollut jat-
kuvaa. Metsänhoitoyhdistyksil-
lä ei ole varaa olla palvelematta 
kaikkia jäseniään heidän erilai-
set tavoitteensa huomioiden.” 

Leskisen mukaan metsänhoi-
toyhdistykset eivät ole bisnes-
taloja, joiden tehtävä on maksi-
moida oma voitto. ”Painopiste 
on jäsenen pärjäämisessä.”

Leskinen on metsänomistaja 
Timo Kujalan kanssa samaa 
mieltä, että hakkuutapa kannat-
taa valita metsikön ja kannatta-
vuuden mukaan. 

”Meillä on kohteita, missä 
jatkuva kasvatus toimii hyvin, 
mutta myös kohteita, missä se ei 
onnistu.” 

Leskinen kannattaa tukki-
puun määrän maksimoimista 
mutta huomauttaa, että tukin 
hakkuumääriin vaikuttavat 
muukin seikat kuin hakkuuta-
pa. Esimerkiksi metsiin kertyvät 
hakkuusäästöt sekä puun kysyn-
nän määrä ja rakenne.

Yksi tavoite on sitoa hiiltä 
metsiin. Leskisen mukaan jat-
kuvassa kasvatuksessa puuston 
kokonaiskasvu ja hiilen sidonta 
voivat jäädä muita vaihtoehtoja 
pienemmiksi.

KATJA LAMMINEN

TIMO KUJALA

Jatkuvapeitteisen  
metsänkasvatuksen  
palveluita myyvän  
Metsäpalvelu Arvometsä Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja. 
Omistaa noin 5 000 hehtaaria 
metsää. 
2 000 hehtaarin Yhteismetsä 
Hiilennielun toimitsija.
Pisti alulle EUkanteen, joka 
johti metsänhoitoyhdistysten 
pakkojäsenyydestä  
luopumiseen. Vuonna 2014 
pakollinen metsänhoitomaksu 
muuttui vapaaehtoiseksi. 

Stora Enso 
investoi Tšekkiin

Stora Enso laajentaa ristiinlii-
matun puun eli clt:n tuotantoa 
Tšekissä Ždírecin sahalla.

Noin 79 miljoonan euron 
arvoinen investointi lisää yh-
tiön clt-kapasiteettia noin 
120  000 kuutiometrillä vuo-
dessa.

Uuden tuotantolinjan on 
määrä käynnistyä vuoden 
2022 syksyllä.

Stora Enso odottaa in-
vestoinnin tuovan täydellä 
kapasiteetilla vuosittain 70 
miljoonaa euroa lisää liike-

vaihtoa. Yhtiö uskoo myös, 
että investointi saavuttaa yh-
tiön puutuotteille asettaman 
kannattavuustavoitteen, 20 
prosenttia operatiivisen si-
dotun pääoman tuotosta.

Tuotannon laajennus luo 
tehtaalle noin 110 uutta työ-
paikkaa. 

Stora Enson mukaan sillä 
on hankkeelle kaikki vaaditta-
vat viranomaisluvat.

Yhtiöllä on ennestään yksi 
clt-tehdas Ruotsissa ja kak-
si Itävallassa. Niiden koko-
naiskapasiteetti on yhteensä 
270 000 kuutiota.

HENRIK HOHTERI

Etelä-Suomi
Keski-Suomi
Savo-Karjala
Kymi-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu-Koillismaa
Lappi
Koko maa

57,3 60,4 44,1 18,2 21,1 18,7
57,9 60,0 43,6 19,8 22,2 18,7
54,5 57,0 44,1 18,7 19,6 18,1
58,7 60,3 45,7 20,7 22,9 19,0
56,5 –   –   19,6 –   19,4
56,5 56,9 42,2 22,1 22,2 19,6
51,4 50,5 –   19,7 –   17,3
   – –   –   –   –   –  
56,4 59,1 44,2 19,7 21,2 18,7

Puun hinnat 10.8.–6.9.2020

Kantohinnat, päätehakkuut

Alue Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu

Lähde: Luonnonvarakeskus

euroa/m3 (alv 0 %)

Kantohinnat, harvennushakkuut paitsi ensiharvennukset

Hankintahinnat, kaikki hakkuut

Hintojen muutos jaksolta 15.6.–12.7.2020 jaksolle 10.8.–6.9.2020:
= noussut = laskenut = pysynyt ennallaan (±1 %)� = hinta peitetty tietosuojasyistä (vähän ostajia)–��
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Etelä-Suomi
Keski-Suomi
Savo-Karjala
Kymi-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu-Koillismaa
Lappi
Koko maa

51,2 54,3 38,1 17,0 17,7 16,4
50,5 52,1 37,5 17,3 17,1 16,5
45,3 46,6 37,4 16,0 16,3 16,0
51,2 52,3 39,5 17,5 17,8 16,7
   – –   –   –   –   –  
47,7 46,9 –   16,8 16,9 15,8
44,9 43,3 –   15,2 –   12,9
   – –   –   –   –   –  
48,1 50,6 38,2 16,4 16,9 15,8
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Etelä-Suomi
Keski-Suomi
Savo-Karjala
Kymi-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu-Koillismaa
Lappi
Koko maa

60,8 61,6 46,9 31,9 32,7 31,3
56,8 57,8 45,6 32,4 32,4 31,7
52,5 55,0 46,0 31,1 31,1 30,8
58,4 57,9 48,0 32,6 32,5 32,3
   – –   –   –   –   –  
56,4 56,4 –   31,6 31,8 31,4
53,8 –   –   31,0 –   30,4
   – –   –   –   –   –  
56,7 56,9 46,6 31,1 31,5 31,3
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Kuusitukki halutuinta, 
kuitukauppa vaihtelee
Puukauppa on vilkastunut ke-
sän vaihtuessa syksyksi. Takana 
on nyt kaksi yli 0,5 miljoonan 
kuutiometrin kauppaviikkoa.

Viime viikolla Metsäteolli-
suus ry:n jäsenyritykset ostivat 
yksityismetsistä yli 610  000 
kuutiometriä puuta.

Alkuvuoden aikana kauppoja 
on tehty 17,2 miljoonaa kuutio-
metriä, mikä on 17 prosenttia 
vähemmän kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan.

Parhaiten käy kaupaksi 
kuusi tukki. Kuitupuiden kysyn-
tä vaihtelee eri puolilla maata.

Satakunnan metsänhoitoyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Olli 
Mäki kertoo, että yhdistyksen 
alueella on tänä vuonna myyty 
puuta noin 10 prosenttia enem-
män kuin viime vuonna vastaa-
vaan aikaan.

Hinnat ovat Mäen mukaan 
olleet aika vakaat ja kuusitukki 

halutuin puutavaralaji.
”Kuitupuupuolella koivu-

kuitu vetää hyvin ja mäntykui-
tukin ihan kohtuullisesti, mutta 
kuusikuitupuun kohdalla näkyy 
UPM:n yhden paperikoneen 
sulkeminen Raumalla viime 
vuoden lopulla.”

Mäki arvelee, että kuusi-
kuitupuun kysyntä heikkenee 
edelleen, kun UPM sulkee Kai-
polan paperitehtaan Jämsässä.

Etelä-Savossa kysyntää on 
maakunnan metsänhoitoyhdis-
tyksen johtajan Petri Pajusen 
mukaan kaikentyyppisille kesä-
leimikoille. Myyntimäärässä 
ollaan jäljessä viimevuotisesta 
noin viisi prosenttia.

”Osalla ostajista puuvaran-
not ovat painuneet ohuemmik-
si, ja hintataso on viime aikoina 
jopa hieman vahvistunut.”

Kauppa sujuu myös Etelä- 
Savossa kuusitukkivetoisesti.

Viime talvelta jäi leutojen 
säiden vuoksi hakkaamatta pal-

jon talviharvennuksia. Niiden 
kysynnän Pajunen arvioi pysy-
vän vaisuna. ”Päätehakkuissa 
uskon kysyntää riittävän myös 
talvikohteille.”

Kainuussa puukauppa on jäl-
jessä viime vuoden vauhdista 
selvästi enemmän kuin koko 
maassa keskimäärin, Kainuun 
metsänhoitoyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Jukka- Pekka 
Klemetti kertoo.

”Onneksi kysyntä on piris-
tynyt sen verran, että saimme 
kaikki kesän myrskytuhopuut 
kaupaksi.”

Havutukkien kauppa käy 
Klemetin mukaan hyvin, mutta 
samaa ei voi sanoa kuitupuusta.

Kuitupuukauppaan ei ole 
lähiaikoina odotettavissa vauh-
tia, sillä syksyn kuluessa Stora 
Enson muutostyöt Oulussa py-
säyttävät sellutehtaan. Lisäksi 
Metsä Groupilla on Kemissä ja 
UPM:llä Pietarsaaressa huolto-
seisokit sellutehtailla.

JUHA KAIHLANEN

Södra korottaa
havusellun hintaa

Ruotsalainen metsäteollisuus-
yhtiö Södra ilmoittaa nosta-
vansa pitkäkuituisen havusel-
lun tonnihintaa Euroopassa 
40 dollaria 880 dollariin. Lo-
kakuun alussa voimaan tule-
va korotus on näin noin viisi 
prosenttia.

Södran markkinointi- ja 
myyntijohtajan Henrik Wet-
tergrenin mukaan Euroopas-
sa havusellun kysyntä on säi-
lynyt vakaana ja Kiinassa on 

nähty merkkejä elpymisestä.
Yhtiö kertoo varastojensa 

olevan tasapainossa. Sellun 
tarjonnan odotetaan vähene-
vän loppuvuonna, koska mo-
net tuottajat ovat siirtäneet 
huoltoseisokkejaan keväästä 
syksyyn.

Sellun hinnat ovat olleet 
viime kuukaudet varsin vakaat 
sekä Euroopassa että Kiinassa. 
Kiinassa sellun satamavaras-
tot ovat pienentyneet, mutta 
ne ovat edelleen pitkän aika-
välin keskiarvoja suuremmat.

JUHA KAIHLANEN

USD/tonni

Markkinasellun hinta

Lähde: Foex
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Huhtikuu 2017–syyskuu 2020
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LYHYESTI

Metsä Board avaa 
osaamiskeskuksen
Metsä Groupiin kuuluva Metsä 
Board avaa osaamiskeskuksen 
Äänekoskelle. Tavoitteena on 
vauhdittaa materiaali- ja pak-
kausinnovaatioita.

Osaamiskeskuksessa hyö-
dynnetään huipputeknolo-

giaa tutkimus- ja kehitystyös-
sä, pakkaussuunnittelussa ja 
pakkausten toiminnallisuu-
den kehittämisessä. Keskus 
tarjoaa yhteistyöalustan asi-
akkaille ja teknologiakump-
paneille maailmanlaajuisesti, 
Metsä Boardin tiedote kertoo.

Keskus on pinta-alaltaan 
noin 1 500 neliömetriä.


