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Hokema:
Tukilla tehdään puunmyyjän tili ja vain tukin 

hinta ratkaisee

• Näin se menee nykyisin. Noin 70 % 
puunmyyjän kantorahoista tulee tukista

– Tukki n. 70%

– Kuitupuu n. 25%

– Energiapuu n. 5%



Fakta:
Tukin ja kuidun hintaero on poikkeuksellisen suuri



Harhaluulo:
Kuitupuuta kertyy niin vähän, että sillä ei ole väliä puunmyyjälle

• Ei pidä paikkaansa



Mikä mättää?
• Koska eteläsuomalaisessa puukaupassa on ollut 

hintaa hillitsevää ylitarjontaa tukkileimikoista?
– Myrskyt pois lukien 2010-2017 väliltä en muista 

yhtään yli viikon jaksoa…

• Koska Etelä-Suomessa on jäänyt heikkolaatuinen 
ja korjuuolosuhteiltaan haastava tukkileimikko 
ilman tarjousta?
– Voi olla että joku on jäänyt käsiin, mutta en ole 

varma… Yleensä joku tukin- tai kuidunostaja on 
”ostolla” ja lähes tunnoton laadun tai muiden 
haasteiden suhteen



Mikä mättää?

• Puun ostajat ovat puiden loppua pelkääviä 
tarjouspyyntöjen odottelijoita

– Pitää osittain paikkansa

• Vaikka olisi puolen vuoden varannot niin pakko olla 
kisassa mukana ja piipun juurta on vartioitava

• Oma aktiivisuus on monelle raskasta ja vaikeaa

• MHYn ohi ei kehtaa töitä tehdä



Mikä mättää?

• Koska olette viimeksi nähneet liian kalliin tukin 
takia jarruttavan sahurin?

– En tunnista tilannetta viime vuosilta

– ”Terät punaisena kassavirta maksimoiden, niin se 
naapurikin tekee”



Mikä mättää?

• Onko realistista odottaa, että meidän 
metsänomistusrakenteella puukauppa pyörii 
vuodesta toiseen 90-100% tasolla ja 
puuhuolto onnistuu kaikissa olosuhteissa?

– En jaksa uskoa

• Puukaupan/Puuhuollon ”hikkatilanteissa” haettava 
siedettävä hintataso ja hyväksyttävä mahdollinen raaka-
aineen niukkuus ja aleneva tuotanto

• Tai sitten kilpailtavan verissä päin niukkuudesta  



Mikä mättää?
• Konserneille sahateollisuus on aputoimiala ja kuituvirran 

mahdollistaja

– Tukkileimikot takaavat ympärivuotisen kuituvirran

– Kuitupuumarkkinat ovat oligopolistiset ja tuontipuulla 
säädellään kotimaan hintaa, jolloin päähuomio 
puukaupassa on tukissa

• MTK ja MHYt ovat täysin väsähtäneet kuitupuun hinnan 
puolustuksessa

– biotalouden maksumiehen rooli on langennut 
kilpailuilla markkinoilla toimivalle sahurille

• Olosuhteiden uhrina toimivat Sahurit maksimoivat 
kurjuutensa kireällä keskinäisellä kilpailulla



Mitä voidaan tehdä?

• Oma-aloitteisuus ja suunnitelmallisuus ostoon
– Metsävaratietojen hyödyntäminen

– Koulutus ja perseelle potkiminen

• Yhtiöiden välinen yhteistyö uudelle tasolla
– Logistiikassa

– Ostossa

• Pommi puukauppaan. Hetken se kirpaisee?

• Määrätietoinen olosuhteiden parantaminen, jos 
ja kun halvan raaka-aineen maaksi Suomi ei 
muutu


