
 
Erkki Verkasalo, Harri Kilpeläinen,  

Olli Salminen, Mikko Kurttila 

Luonnonvarakeskus 
Pohjoinen vihreä biotalous 

 
Sahateollisuuspäivät 2016 

Aulanko, 6.10.2016 

Sahateollisuus vastaa biotalouden 
haasteeseen − sahateollisuuden 
kapasiteettiselvitys 
 



Selvittää Suomessa toimivan sahateollisuuden 
tuotantokapasiteetin mahdollisuudet 
hyödyntää kotimainen havutukkipuu 
lähivuosien muuttuvassa puunhankinnan ja 
kysynnän/tarjonnan kokonaistilanteessa 
- Vuonna 2015 toteutuneet sahausmäärät 
- Vuonna 2018 teknisesti mahdolliset 
sahausmäärät 
 
Tasetarkastelut koko maassa ja alueittain 
(tässä 3 kpl) 
 
Taustalla myös Kansallisen metsäohjelman ja 
hallitusohjelman puunkäytön tavoitteet  

TAVOITE 



SAHAUSMAHDOLLISUUDET 

1) NYKY = Vuoden 2015 sahatavaratuotannon mukainen havusahapuun 
käyttö (puulajeittain) 

2) 2018A = Vuonna 2018 teknisesti mahdollisen sahatavaratuotannon 
mukainen havusahapuun kokonaiskäyttö: normaaleilla korvaus- ja 
pullonkaulainvestoinneilla ja päätetyillä lisäinvestoinneilla – eli 
sahauskapasiteetin täydellä käyttöön ottamisella (ei puulajijakoa) 

3) 2018B = Vuonna 2018 teknisesti mahdollisen sahatavaratuotannon 
mukainen havusahapuun kokonaiskäyttö : maltillisilla investoinneilla mm.  
lisäkuivaamoja rakentamalla (ei puulajijakoa) 

Perusselvitys: Juha Hakala, STMY ry / sahayritysten vuosikertomukset, kysely-
vastaukset ja saha-alan asiantuntija-arviot, kesä-elokuu 2016 – määrätiedot 79 
sahalta, joista pienimpien sahatavaran tuotanto on noin 10 000 m3/a. 
 
Havuvaneritukin ja kertopuutukin huomioon ottaminen: lisätty määrätietoihin 
Luken aineistojen ja yritysten julkisesti ilmoittamien laajennus- ja 
uusinvestointitietojen perusteella.  



TUKKIPOTENTIAALI  

MELA-HAKKUUMAHDOLLISUUSARVIOT 2015 - 2024 (SOVELLUS) 

Peruslaskelma (PERUS) 
- Vuosien 2013-14 keskimääräinen ainespuun kertymä 56 milj. m3/v, josta tukkia 24,2 

milj. m3/v ja kuitupuuta 32,1 milj. m3/v 
- Tähän lisätty vuodesta 2018 alkaen kuitupuuta 5 milj. m3/v ja tässä analyysissä lisäksi 

havutukkipuuta 1,3 milj. m3/v (asiantuntija-arvion perusteella) 
 

 Vastaa tukki- ja kuitupuun arvioitua käyttöä kuiduttavan teollisuuden tiedossa olevien 
investointien valmistuttua (=keskimäärin vuosina 2018-2024)  

Suurin kestävä hakkuusuunnite (SK) 

* hakataan 80 % kestävästä suunnitteesta: AMO-ohjelmien oletustaso (ei käsitellä tässä)   
* hakataan 90 % kestävästä suunnitteesta (SK90): haastava mutta tavoiteltava taso 
      * hakataan 100 % kestävästä suunnitteesta (SK100): kestävyyden maksimitaso 
 Voidaan haarukoida mahdollista toteutumaa puun markkinoille tulon ja puunkäytön 

intensiteetin perusteella 
 
Laskelmien rinnalle on otettu: Pöyry Management Consulting Oy:n kiristyvän kilpailun 
skenaario  (KKS, vuosi 2025) – kysyntä- ja tuotantoennustelähtöinen, jossa  ”tarjonta” 
perustuu VMI-julkistukseen vuodelta 2015 (VMI-aineisto 2009-2013). 
 



MELA-laskelmien julkaisu 

Lehtonen, A.; Salminen, O.; Kallio, M., Tuomainen, T. & Sievänen, R. 2016. 
Skenaariolaskelmiin perustuva puuston ja metsien kasvihuonekaasutaseen kehitys 
vuoteen 2045: Selvitys maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2016 energia- ja 
ilmastostrategian valmistelua varten  -  tutkimus. Luonnonvara- ja biotalouden 
tutkimus 36. 27 s.  Linkki: http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536237/luke-
luobio_36_2016.pdf?sequence=1 

Muut selvitykset 

Pihlajamäki, P. & Pastila, S. 2015. Biotalousinvestointien puuraaka-ainehuollon 
varmistaminen. Raportti maa- ja metsätalousministeriölle, 29.9.2015. Pöyry 
Management Consulting Oy. 16 s. + liitteet. Linkki: 
http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/MMM_Poyry_Julk_Biotalousinvestoinni
t.pdf/0b581a2b-f5ff-4a66-96dd-8b83c688496c 

Pöyry Management Consulting Oy. 2016. Suomen metsäteollisuus 2015 – 2016. 
Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle. Loppuraportti X304203, 19.1.2016. 57 s. Linkki: 

http://tem.fi/documents/1410877/2772829/P%C3%B6yry_Suomen+mets%C3%A4teol
lisuus+2015-2035.pdf/ac9395f8-8aea-4180-9642-c917e8c23ab2 
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TEOLLISUUDEN RAAKAPUUN POTENTIAALI 



SAHAUSMAHDOLLISUUDET VS. TUKKIPOTENTIAALI  
Havutukki, Koko Suomi 

 
* Pikkutukkia ei eroteltu sahatukista sahauksen 
skenaarioissa, tukkipotentiaalissa mukana arvionvaraisesti 
* Tuonnin/viennin merkitys tällä hetkellä pieni, vaikutukset 
alueellisia – tässä perustuu vuoden 2015 tullitilastoihin 

Huom! KKS-arvio ylittää havutukilla SK80-skenaarion 1,5 
milj. m3 ja on SK90-seknaarion tasolla (ilman pikkutukkia). 

Tuotanto, milj, m3/v

NYKY 2018A 2018B

mäntysaha 5,30

kuusisaha 5,27

havusaha 10,57 13,41 14,93

havuvaneri 0,76 1,11 1,11



SAHAUSMAHDOLLISUUDET VS. TUKKIPOTENTIAALI 
Havutukki, Länsi-Suomi 

* Sahaus alitti v. 2015 kaikki eritasoiset tukkipotentiaalit 
* Nykyiset sahat pystyvät sahaamaan nykykapasiteetillä 
ja jo päätetyillä investoinneilla tukkipotentiaalin PERUS-
tason ja maltillisilla lisäinvestoinneilla SK90- ja KKS-
tason. 

Tuotanto, milj, m3/v

NYKY 2018A 2018B

mäntysaha 2,03

kuusisaha 2,62

havusaha 4,65 5,53 6,33

havuvaneri 0,23 0,38 0,38



SAHAUSMAHDOLLISUUDET VS. TUKKIPOTENTIAALI  
Havutukki, Itä-Suomi 

* Sahaus alitti v. 2015 kaikki eritasoiset 
tukkipotentiaalit, PERUS-tason lievästi 
* Nykyiset sahat pystyvät sahaamaan nykykapasiteetillä 
ja jo päätetyillä investoinneilla tukkipotentiaalin SK90-
tason ja maltillisilla lisäinvestoinneilla saavuttamaan 
SK100-tason 

Tuotanto, milj, m3/v

NYKY 2018A 2018B

mäntysaha 1,73

kuusisaha 2,18

havusaha 3,91 5,14 5,65

havuvaneri 0,53 0,73 0,73



SAHAUSMAHDOLLISUUDET VS. TUKKIPOTENTIAALI 
 Havutukki, Pohjois-Suomi 

Tuotanto, milj, m3/v

NYKY 2018A 2018B

mäntysaha 1,55

kuusisaha 0,47

havusaha 2,01 2,74 2,96

havuvaneri 0,00 0,00 0,00

* Sahaus ylitti jo v. 2015 tukkipotentiaalin PERUS-tason 
– tukin vienti Ruotsiin vaikuttaa 
* Nykyiset sahat pystyvät sahaamaan nykykapasiteetillä 
ja jo päätetyillä investoinneilla tukkipotentiaalin SK90-ja 
KKS-tason ja lähes saavuttamaan SK100-tason 
* Pikkutukin merkitys suurempi kuin Etelä-Suomessa – 
tosin siellä merkittävämpi Länsi-Suomessa kuin Itä-
Suomessa  



JOHTOPÄÄTÖKSET 
• Sahatavaran tuotantoa voidaan lisätä nykyisillä sahoilla 

teknisesti suunnilleen arvioitua tarjontapotentiaalia 
vastaavasti, osittain jopa sen yli. 

• Alueelliset erot ovat kokonaisuutena ja varsinkin puulajeittain 
merkittäviä, molempiin suuntiin. 

• Hallitusohjelman tavoite 15 milj. m3:n lisähakkuista on suuri, 
mutta sen tuottama tukkipuu näyttää olevan mahdollista 
sahata nykyisillä sahoilla - tämän selvityksen mukaisella 
sahauskapasiteetin käyttöönotolla, normaaleilla korvaus- ja 
pullonkaulainvestoinneilla ja päätetyillä investoinneilla. 

• Tällä tavalla on mahdollista lisätä havusahatavaran tuotantoa 
vuoden 2015 10,6 milj. m3:stä lähes 3 milj. m3, mikä aikaansaa 
lisää vientituloja noin 550 milj. €  sekä lisää aluetaloudellisia 
kerrannaisvaikutuksia noin 1,0 mrd. €. 



JOHTOPÄÄTÖKSET 
• Puun markkinoille tuloon liittyy epävarmuuksia: 90 prosenttia 

suurimmasta kestävästä hakkuusuunnitteesta olisi hyvä 
saavutus. 

• Tukin käyttö voi jo olla eräillä alueilla lähellä suurinta kestävää 
hakkuusuunnitetta. 

• Muita tulosten soveltamisen epävarmuustekijöitä: 
    - tukin käyttö- ja tarjonta-alueet -> puuvirrat 
    - pikkutukki ja tuonti- ja vientipuu -> tukkitasevaikutukset 
    - kuitupuun käytön kokonaiskuva ja raaka-ainelähteet -> lisää 
      biojalostamoinvestointeja tulossa? 
    - sahayritysten toiminta- ja kilpailuympäristö ja globaali 
      kilpailuasema (vetääkö markkina ja mikä on kilpailukyky) 



Kiitokset ohjausryhmälle ja 
Sahateollisuusmiesten 
yhdistykselle: 
• Tommi Sneck 
• Juha Hakala 
• Kari Perttilä 
 
 


