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Mitä sisältää? 

Metsäsektorin suhdannekatsaus julkaistaan lokakuun 

puolivälissä ja se sisältää state-of-art -katsauksen 

metsäsektorin lähimenneisyyteen, nykytilaan sekä 

lyhyen aikavälin ennusteet kuluvalle ja seuraavalle 

vuodelle metsäteollisuuden ja -talouden keskeisistä 

asioista (tuotanto, vienti, hinnat,…). 

Metsäsektorin suhdannetiedote julkaistaan touko-

kesäkuun vaihteessa ja se sisältää katsausta 

suppeamman kuvauksen metsäsektorin tilasta ja 

ennusteet vain kuluvalle vuodelle. 



Kenelle tarkoitettu? 
Suhdanne-ennusteita hyödyntävät: 

 
Metsäteollisuusyritykset 

  Erityisesti pienet yritykset, joilla ei ole resursseja omaan ennakointiin. 

Ministeriöt 
MMM, TEM,…, jotka tarvitsevat tausta- ja ennakointitietoa politiikkatoimiin. 

Muut organisaatiot 
Metsänhoitoyhdistykset, etujärjestöt, seurakunnat, kunnat, koulutus,… 

 Yksityismetsänomistajat ja puun myyjät 
 Taustatietoa puukauppoihin vaikkapa kantohintojen kehityksestä. 

 Pankit 
 Taustatietoa esimerkiksi maakauppojen luototukseen. 

 Kansainvälinen vaikuttavuus 
 UN/UNECE/Timber Committee julkaisee syksyisin Metlan tekemät ennusteet 

vuosittain julkaistavan Suomen maaraportin yhteydessä. 

 



Katsauksen logiikka 

Ennusteet tehdään johdetun kysynnän perusteella: 

Kysyntä → Vienti → Tuotanto → Raakapuun tarve/tuonti → 
kantohinnat ja kantorahatulot, työllisyys, kannattavuus,… 

 

Talousnäkymissä kartoitetaan metsäsektorin globaalia 
toimintaympäristöä ja sen mahdollisia muutoksia. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota keskeisten vientimarkkinoiden 
talouskehitykseen ja metsäteollisuustuotteiden kysyntään 
vaikuttaviin tekijöihin. Myös tärkeimpien kilpailijamaiden 
talouskehitystä ja valuuttakurssien muutoksia arvioidaan. 

 

Metsäteollisuus-osiossa kuvataan Suomen metsäteollisuustuot-
teiden (sahatavara, vaneri, paperi, sellu, kartonki) vientiin ja 
tuotantoon vaikuttavia tekijöitä sekä esitetään ennusteet tuotannon 
ja viennin määristä, vientihinnoista sekä työllisyydestä.  



Metsätalous-osiossa arvioidaan metsäteollisuuden tuotannon ja 

viennin vaikutuksia Suomen metsätalouteen kuten puuvarojen 

käyttöön, raakapuumarkkinoihin (hakkuut, kantohinnat), 

yksityismetsätalouden investointeihin ja kannattavuuteen sekä 

työllisyyteen. Vuodesta 2013 erillisenä osiona on kuvattu 

bioenergiamarkkinoiden nykytilaa sekä sen näkymiä (metsähake, 

pelletit, politiikkamuutokset). 
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 Ennusteiden osuvuus 2003−2013 



Maailmantalous ja vientimarkkinat 



Ennusteiden taustaoletukset 

 Ennusteet perustuvat syys-lokakuun 2014 tietoihin: 
 

 Euroalueella talouskasvu hidastuu loppuvuoden aikana. Ensi 

vuonna kasvu pysyy hitaana ja painottuu vuoden 

loppupuolelle.  

 Yhdysvalloissa ja Britanniassa taloudet elpyvät 

kohtuuvauhdilla. 

 Aasiassa talouskasvu hidastuu, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-

idässä talouskasvu jatkuu.  

 Suomen taloudessa pitkä ja kylmä talvi edessä. Talous kasvaa 

hitaasti painottuen vuoden loppupuolelle. 

 Markkinakorot pysyvät matalina. 

 Euron ennakoidaan heikentyvän muihin keskeisiin valuuttoihin 

nähden. 

 Suurimmat epävarmuustekijät: Euroalueen mahdollinen 

vaipuminen takaisin taantumaan, Ukrainan kriisi ja 

talouspakotteet sekä Lähi-idän konfliktit. 

 



Metsäteollisuuden viennin arvo 2013 

Vuonna 2013 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo  (11 355 milj. €) 

muodosti 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. 
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Lähteet: Tullihallitus ja Metla 



Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin 

arvon jakautuminen 2012 ja 2013  

Lähteet: Tullihallitus ja Metla 



Vientimarkkinoiden kasvuennusteita 



Asuntorakentamisen ennusteita 



Puutuoteteollisuuden näkymät 



Sahatavaran kulutus* eri alueilla 2003–2013 

*Laskennallinen kulutus  
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Yleistä: 
Markkinatilanne muuttuu nopeasti: 

 2013 Aasia kysynnän kasvun moottorina. 

 2014 alkuvuoden aikana kysyntä Euroopassa kasvoi. 

 2014 loppuvuodesta kysynnän kasvu painottunut Pohjois-Afrikkaan. 

 2015 Elpyykö Aasian kysyntä, valuuttakurssivaikutukset? 

Eurooppa:  
 Sekä Länsi- että Itä-Euroopassa asuinrakentaminen hieman 

piristymässä.  

Alkuvuonna 2014 sahatavaran kysyntä hetkellisessä kasvussa 
(tammi-kesäkuu +6%):  
 Euroalueen talouden ennakoitiin pääsevän vihdoin irti suurimmista 

ongelmistaan ja hitaaseen kasvuun. 

 Varastojen täydentäminen. 

 Loppuvuonna kysyntä hiipunut Ukrainan kriisin jälkimaininkien sekä 
yleisen talouskehityksen heikentymisen myötä. 

Pohjois-Amerikka: 
Asuntomarkkinat elpymässä ja rakentaminen kasvaa. 

Kanadasta sahatavaran vienti USAan on kasvussa, mikä vähentänee 
hieman painetta viedä Aasiaan.  
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Aasia:  
 Vuonna 2013 Suomen sahatavaran vienti Aasiaan kasvoi 36%. 

 Japaniin kuusisahatavaran vienti kasvoi 66% ja mäntysahatavaran 
34%. 
 Abenomicsin vaikutukset talouteen. 

 Tsunamin jälkeinen jälleenrakentaminen. 

 Varautuminen vuoden 2014 kulutusveron nousuun.  

 Vuoden 2014 tammi-syyskuussa vienti Japaniin supistunut 25%. 

 Japani on nyt (teknisesti) taantumassa ja Kiinassa kasvu hidastuu. 

Kiinassa sahatavaran kysynnän näkymät melko hyvät, vaikka 
rakentamisen kasvu ainakin hetkellisesti notkahtamassa.  
 Pelko asuntomarkkinakuplasta elää edelleen, myös rahoituksessa ongelmia. 

 Uusi asuntorakentamisen ohjelma lisää sahatavaran kysyntää tulevaisuudessa.  

 Viennin rakenne muuttumassa. Aiemmin vietiin heikkolaatuista ja halpaa mäntyä, 
nykyään suurin osa viennistä oli kuusisahatavaraa.   

 Vuoden 2014 tammi-syyskuussa vienti Kiinaan supistunut 10%. 
 

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä: 
Rakentaminen jatkuu ja kysyntä pysyy kohtuullisena. Uusien 

levottomuuksien puhkeaminen voi kuitenkin nopeasti muuttaa 
alueen markkinatilannetta.  



Sahatavaran tuotantonäkymät  

Suomi: 
 Euroalueen heikko kysyntä ja ylikapasiteetti rajoittavat 

sahatavaran vientiä ja viennin yksikköhintoja Eurooppaan. 

 Vienti Pohjois-Afrikkaan jatkuu, myös Aasiassa kysyntä 
mahdollisesti elpymässä. 

 Suomessa uusien asuntojen rakentaminen vähenee tänä vuonna. 
Kasvua ennustetaan vasta vuodelle 2016. 

 

 2014e: Tuotanto 10,6 milj. m3 (+2%) 

 2015e: Tuotanto 10,7 milj. m3 (+1%) 
 

Epävarmuustekijöitä:  
 Euroalueen vaipuminen takaisin taantumaan ja Ukrainan 

kriisin/talouspakotteiden vaikutukset talouden luottamukseen.  

 Ruplan heikkous ja venäläisen sahatavaran markkinavaikutukset. 

 EKP:n ja FEDin rahapolitiikat ja niiden valuuttakurssivaikutukset. 

 



Sahatavaran ja vanerin vientimäärät ja yksikkö-

arvot 2003–2015e vuoden 2013 hinnoin (THI) 

Sahatavara Vaneri 



Massa- ja paperiteollisuuden näkymät 



Paperin ja kartongin kulutus* eri alueilla, 2000–2013 

21.1.2015 21 

*Laskennallinen kulutus  Lähde: Faostat  



Paperi-, kartonki ja sellumarkkinat  

 Paperi: 
 Euroopassa ja USA:ssa kulutuksen alamäki on vähitellen 

tasaantumassa. 

 Vaikka Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kapasiteettia on suljettu, 
ylikapasiteettia on edelleen  painopaperimarkkinoilla. 

 Aasiassa paino- ja kirjoituspapereiden kulutus kasvanut 2000-luvulla, 
mutta 2013 kulutus kääntyi laskuun. 

 Sähköisten viestimien paino- ja kirjoituspaperia korvaava vaikutus 
jatkuu. 

 
 

Lähde: Faostat 



Paperi-, kartonki ja sellumarkkinat  
 

 

Sellu ja kartonki: 
 Kiinan kysyntä määrää markkinasellun hintakehityksen (myös 

kierrätyskuidun määrän väheneminen). 

 Euroopassa paperin tuotannon supistukset mahdollistaneet sellun viennin 
kasvun Aasiaan.  

 Lehtisellun tuotanto on kasvanut ja hintaero havuselluun on kasvanut. 

 Kuitupohjaisten tuotteiden uudet käyttökohteet sekä pakkausmateriaalien 
lisääntyvä käyttö pitävät yllä sellun ja kartonkien hyvää kysyntää. 

  

Suomi, tammi-syyskuu 2014:  
 Paperin kokonaisvienti supistunut 2% viime vuoden vastaavaan aikaan 

verrattuna. 

 Kartongin vienti  kasvanut 2%. 

 Valkaistun sulfaattisellun vienti  kasvanut 2%.  

 Paperin viennin yksikköhinta on alentunut 2%, kartongin noussut 1% ja 
sellun 5%. 

  

  2014e: Paperin tuotanto 7,4 milj. t (-3%)  

  2015e: Paperin tuotanto 7,3 milj. t (-2%) 
  

Epävarmuustekijöitä:  
 Mikäli euroalueen taloustilanne edelleen heikkenee, vaikuttaa se 

paperituotteiden kysyntöihin niitä edelleen alentaen. 

 

   
 



Paperin viennin määrä ja yksikköhinta 2003–

2015e vuoden 2013 hinnoin (THI)  



Massan ja kartongin viennin määrät ja yksikkö-

hinnat 2003–2015e vuoden 2013 hinnoin (THI)  

Massa Kartonki 



Raakapuumarkkinat 



Raakapuumarkkinat 

Tuotanto  2014e 2015e 

Paperiteollisuus, %-muutos  − 3 − 2 

Sahateollisuus, %-muutos  + 2 + 1 

2014: 

 Tukkipuun hakkuut kasvavat 3%, kuitupuun hakkuut supistuvat 4%. 
 Tammi-lokakuu 2014: Tukkipuun hakkuut +4%, kuitupuun hakkuut -1%. 

 Markkinahakkuiden määräksi ennakoidaan 55,4 milj. m3:iin (-1%). 
 Tammi-lokakuu 2014: Yhteensä teollisuuspuun hakkuut +1%. 

 Kysynnän kasvun ohessa puun hyvä tarjonta pitää tukkipuiden 
kantohinnan viimevuotisella tasolla. 

 Kuitupuiden kantohinnat alenevat hieman. 

 Raakapuun tuonti alenee 9,6 milj. m3:iin (-11%). 

2015:  

 Markkinahakkuut kasvavat 56 milj. m3:iin raakapuun tuonnin 
supistuessa reiluun 9 milj. m3:iin.  

 Kotimaan kantohinnat nousevat hieman.  

  

 



Tukki- ja kuitupuun markkinahakkuut 2003–2015e 



Tuontipuun määrä puutavaralajeittain 2003–2015e 



Yhteenveto 1/2 

Lähde: Metsäsektorin 

suhdannekatsaus 2014–2015     



Yhteenveto 2/2 

Puutuoteteollisuudessa pitkän aikavälin näkymät kohtuullisen hyvät. 
 Markkinat (ja kustannuskilpailukyky) muuttuvat nopeasti lyhyellä aikavälillä. 

 Rakentamisen elpymisen ajankohta Euroopassa ja Suomessa? 

 Puun uudet käyttömuodot. 

 Globaali puun käyttöä suosiva politiikka. 
 

Massa- ja paperiteollisuudessa pitkän aikavälin näkymät myös melko 

hyvät. 
 Pahimmat teollisuuden rakennemuutokset Suomessa takana. 

 Paperin alamäen tasaantuminen. 

 Pakkausmateriaalien käytön kasvu. 

 Kuitupohjaisten tuotteiden muovia korvaavat ominaisuudet. 

 Kuidun ja sellun uudet (ja uudelleen keksityt) käyttömuodot. 
 

  Uusien biopohjaisten tuotteiden kehittely on kallista ja 

vie oman aikansa, ennen kuin niistä saadaan markkinakelpoisia 

tuotteita. Perinteisillä metsäteollisuustuotteiden vientituotteilla 

rahoitetaan kehitystä siirtymäaikana.   

 



Lupsakkaa joulua! 


