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SAHATAVARAMARKKINAKATSAUS 



Agenda

• Metsäntuottajat Oy
• Kuhmo Oy & Iisveden Metsä Oy hyvin lyhyesti

• Markkinatilanne meillä ja maailmalla pitkänpuoleisesti
• Kuinka tässä näin kävi?

• Lähitulevaisuus
• Marraskuussa aurinko paistaa pilvien takana. 



• Paikallinen, toimivan johdon omistama saha

• Perustettu vuonna 1955, sahaus alkoi vuonna 1959

• Sahauskapasiteetti 400,000 m3 – 2023 → 600,000 m3

• Kaksi sahalinjaa: Comact DDM + Heinola - 2023 → Comact 
DDM + Veisto SL250 3.3

• 85% lyhkäsiä käpyjä + 15% pitkiä käpyjä

• Markkinat: 35 maata – pääpaino Euroopassa, P-Afrikassa + 
JP/CN

• Kantolan teollisuusalueen yhteistyökumppanit: 

• AA-Puu, CrossLam Kuhmo Ltd, Kuhmon Elementti Sampo





Markkinatilanne 
meillä ja maailmalla

• Suomi

• Eurooppa

• Kaukoitä

• Pohjois-Afrikka

• Lähi-itä

• USA



Suomi

Puutavarakauppa
• Vuonna 2021 puutavaran myynnin arvonkasvu 1-9/2021 (vs. 1-9 2020) 28,2%

Rakentaminen ja asuntomarkkinat
• Rakentamisen lupakehitys jatkunut hyvänä
• Aloitusmäärä jääneet hieman vuoden takaisesta tasosta – etenkin 

omakotitaloissa. 
• Ennuste vuodelle 2022 – 9000 omakotitalo aloitusta. Talotehtaiden tilauskanta 

täynnä pitkälle loppukevääseen
• Rakennuskustannusindeksi noussut 8.7% vuodentakaisesta tasosta elokuussa

Suomen talouden kasvuennuste on 3.3 % kuluvan vuoden osalta
• Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen on ennätystasolla
• Asuntojen ostokyky/ostovoima parempi kuin koskaan

Sahatavaran kotimaankauppa: 2019 2.5 Mm3 / 2020 2.7 Mm3 / 2021 2.9 Mm3 est



Suomi
Lämpöpuuteollisuus – Lämpöpuuyhdistys 
• Tuotanto v. 2020 236,935 m3 – arvio 2021 noin 245-250,000 m3

• Tästä 85% tuotetaan Suomessa – n. 90 % menee vientiin
• ”lämpöpuutuotteiden kysyntä on ollut vahvaa H1 / 2021 aikana, sitten 

sahatavaran hintojen historiallinen nousu heinäkuusta eteenpäin on johtanut 
markkinat epävakaaseen tilanteeseen. Rakentamisen segmentissä 
lämpöpuutuotteiden kysyntä tulee kasvamaan globaalisti, koska tuote 
vastuullinen vaihtoehto kovapuulle sekä kemiallisesti käsitellylle puutavaralle.”



Suomi
Kestopuumarkkina 
• Vuonna 2020 kotimaahan myytiin ennätykselliset 255,000 m3:ta kyllästeitä, 

vuonna 2021 jäädään noin 220,000 m3:n tasoon  ( 1Q 85,000 m3 +22% !!)
• Inflaatio-odotukset -> kuluttajien tuleva ostokäyttäytyminen/ostovoima ?
• Kysyntä tiukasti linkitetty yksityiseen piharakentamiseen – kuluttajat haluavat 

vieläkin panostaa asumiseen – lyhyellä aikavälillä odotukset on hyvät. 
• Koronan hellittäessä kysyntä tasaantuu lähemmäs normaalia tasoa



VIENTIMARKKINAT



Eurooppa
• Tuotanto ja kulutus – EOS maat + USA / CAN

• Koronan vaikutus: valtava kysynnän lisääntyminen (korjausrakentaminen, 
pientoimistot, puutarhat, terassit, uudisrakentaminen.. )

• Rakennuslupien määrä nousussa:



Eurooppa – top 3

ISO-BRITANNIA
• Saha- ja höylätavaran vienti Suomesta kasvoi ennätyksellisesti vuoden 2021 

aikana +71%  (1-8 2021)
• UK:n puutavaran kokonaistuonti 1-7/2021 + 2 miljoonaa m3 vs. 2020…
• Uudisrakentamistarve vuodessa noin 345,000 – rakennetaan 244,000
• Koronabuumi ohi: valtion tuet loppuneet, kulutuskäyttäytyminen muuttuu
• Pula eri rakennusmateriaaleista ja työvoimasta→ heikentää rakentamista
• Brexit: ongelmat logistiikassa, energian hinta, palkkakustannukset nousussa, CPI 

(consumer price inflation) 3.9% vuoden 2022 alussa

RANSKA
• Saha- ja höylätavaran vienti Suomesta +50% (1-8 2021)
• Rakennusaloitukset selvässä kasvussa (v. 2020 352,700 / v. 2021 390,600 / v. 

2022e 420,00) 
• Puun käyttö ulkovuorauksissa, sekä terassirakentaminen kasvanut merkittävästi
• Vuonna 2022 50% kaikesta julkisesta rakentamisesta pitää olla puurakentamista

– koskee mm. Pariisin Olympialaisia 2024 (kuva: Paris aquatic centre)



Eurooppa – top 3

SAKSA – Talous yskii hieman, mutta ottaa jo kierroksia.. 

• Tuotanto 27 Mm3 / Kulutus 22.3 Mm3 / Vienti 11 Mm3 / Tuonti 6.3 Mm3 (2021)
• Saha- ja höylätavaran vienti Suomesta +35% (1-8 2021)
• Kokonaishakkuut vuonna 2020 80,4 miljoonaa m3:ta josta n. 75% “damaged” –

toukkatuhot, myrskypuut, kuivuus. Tukkia 2/3 kokonaismäärästä. 
• Toukkatukin vienti Kiinaan tulee edelleen kasvamaan (Venäjä poistuu)

• 2021 JAN-SEP +58% (9.1 M3) → 2022 ++
• Tukin hinta nousee, hyvälaatuisen raaka-aineen määrä rajallinen
• BKT:n kasvuennuste oli vuodelle 2021 3.5% --> korjattiin 2.6%:iin

• Syynä: energiakriisi ja raaka-ainepula eri tuoteryhmissä (komponentit, sirut
autoteollisuudessa jne)

• Ennuste vuodelle 2022 jopa 4.1% - 2023 1.6%

• Rakentamisen ennusteet vuodelle 2022 +2.6%



Toukkatuhot 2015-2024 – noin 750 miljoonaa m3:ta

• 2015 – 2019 –250 miljoonaa m3:ta
• Saksa: 135 miljoonaa m3
• Tsekki: 75 miljoonaa m3
• Itävalta: 41 miljoonaa m3

• 2020-2024: 500 miljoonaa m3





Kaukoitä

KIINA – haasteet lyhyellä aikavälillä 

• Saha- ja höylätavaran vienti Suomesta -40% (1-9/21)

• Sahatavaravarastot laskemassa pääsatamissa. 

• “halpa” tukki kilpailee sahatavaran kanssa

• Tukin tuontia suositaan→ työllistävä vaikutus

• Energiakriisi→ säännöstely “winter is coming”

• Rakennusteollisuuden kriisi – Evergrande Group (300 miljardia velkaa)

• Evergranden pitäisi saada valmiiksi asunnot 1.6 miljoonalle ostajalle

• Asuntojen hinnat tippuivat Syyskuussa (1. kerta 6 vuoteen)

• Kiinassa on 65 miljoonaa tyhjää asuntoa – kuplako?

• Kotimaan kysyntä on heikkoa ->  vasta 1Q lopussa / 2Q paranee.. 

• Kiinan hiilineutraaliustavoite 2060

• vaikuttaa yritysten toimintaan

• Tavoite tehostaa yritysten toimintaa – pienistä yrityksistä halutaan eroon→
tehokkaat erikoistuneet yritysalueet

• Tulee muuttamaan markkinaa / asiakaskuntaa



Kaukoitä 

KIINA – mahdollisuudet pitkällä aikavälillä

• Maailman toiseksi suurin puun käyttäjä ja mailman suurin
sahatavaran ja tukin maahantuoja. 

• Erittäin suuri riippuvuus maahantuonnista

• Tukin maahantuonnin loppuminen Venäjältä,   hiipuminen
Keski-Euroopasta

• Kiinan hiilineutraaliustavoite 2060

• Rakentamisesta tällä hetkellä vain 1% on puurakentamista

• Puurakentamisen esteet:

• maanomistus/ standardit / paloturvallisuussäädökset

• Pinttyneet asenteet – puun ekologisuutta
rakentamismateriaalina ei oikein ymmärretä. 



Kaukoitä

JAPANI 

• Saha- ja höylätavaran vienti Suomesta -16% (1-9/21)

• Ostajat heräsivät vuoden 2021 sahatavarabuumiin myöhässä.

• Sahatavaravarastot haukkasivat tyhjää kesällä

• Nyt tavaraa tulossa paljon, Tokyo Lumber Terminal täyttyy

• Aktiivinen markkina 3-4 Q:lla – hiipuva 1Q:lla 2022 ?

• Pitkällä aikavälillä kysyntä laskee pysyvästi väestön pienemisen
myötä – rakentaminen tipahtaa nykyisestä 800-850,000 tasosta
tällä vuosikymmenellä→ 700,000 tasolle 2030 →

• Puurakentaminen kasvattanut suosiota vuosi vuodelta (61,8%)

• Omaa tuotantoa tuetaan (sahatavara, CLT, vanerit)

• Suurin pula tällä hetkellä vanerista



Kaukoitä

Nousevat markkinat:

• Etelä-Korea, Taiwan, Filippiinit, Vietnam, Intia

• Vietnamin huonekaluteollisuus kovassa
kasvuvauhdissa – ohitti Kiinan huonekalujen
viennissä USA:han vuonna 2020. 

• Intiassa puunkäyttö lisääntyy nykyisestä 57 
M3:sta → 98 M3:oon vuonna 2030 



Pohjois-Afrikka

Egypti: MÄNTY Suomi -14% (528,000 m3) + Ruotsi –56% 397,000 m3)
• Varastotaso nousi tasaisesti huhtikuun pohjatasoista Syyskuulle asti – nyt trendi

laskeva. Kauppa paikallismarkkinassa ei lähtenyt käyntiin keväällä – kallistuvat
hinnat aiheutti likvideettiongelmia – uusi kauppa on ollut vaikeaa. 

• Nyt kauppa lähtenyt taas liikkeelle ja tilanne hitaasti paranemassa.
• Arviolta 80% kaikesta rakentamisesta hallituksen käsissä
• Valtavat rakennusprojektit: New Cairo + 14 “Smart City” projektia, rautateitä, 

siltoja, teollisuusalueita, aurinkovoimaa jne. Rakennus sektorin arvioidaan
kasvavan 9% vuosittain 2021-2025.   

Algeria: MÄNTY Suomi +22% (212,000 m3) + Ruotsi -24% 180,000 m3)
• Varastotaso hieman normaalia alemmalla tasolla. 
• “Maahantuojien asiakkaat odottavat peloissaan – putki tyhjä” 
• Sahatavaran korkeat hinnat pysäytti kaupan–avasi ovia kilpaileville materiaaleille

Marokko: MÄNTY Suomi +18% (142,000 m3) + Ruotsi -8% 194,000 m3)
• Myynnit hyytyivät heinäkuulla, mutta kauppa lähtenyt nyt liikkeelle. 

Ruotsi + Suomi
• Vientimäärät laskeneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana
• MÄ sahatavaran vietiin Pohjois-Afrikkaan 1-8/2021 n. 1.8 Mm3 (-26% vs 2020)



Lähi-itä

Israel
• Suomi 1-8 /2021 (MÄ 166,000 m3 + 18%  / KU 125,000 m3 +26%)
• Määrät olleet hyvät, nyt vähän tukkoinen markkina
• Talous avautui ensimmäisten joukossa kiitos tehokkaan rokoteohjelman

• 3Q:lla takapakkia tapausten lisääntyessä
• BKT:n ennakoivaan kasvavan 2022 4.4% (2023 3.7%)
• Asuntojen hinnat lähes tuplaantuneet vuosikymmenessä
• Rakentaminen ollut heikkoa, hallituksen ohjelma tähtää 280,000 asunnon

rakentamiseen vuosina 2022-2025 + pyrkii edistämään 500,000 asunnon
rakentamista lähitulevaisuudessa.

Saudi-Arabia
• Suomi 1-8 /2021 (MÄ 157,000 m3 + 17%  / KU 198,000 m3 -12%)
• Ruotsi 1-8 /2021 (MÄ 172,000 m3 -2%      / KU n. 29,000 m3 -41%)
• Saudi-Arabia on Suomelle todella tärkeä markkina – markkinan suhdanteet

vaihtelevat voimakkaasti vuodesta toiseen
• Egyptin tavoin valtava määrä megaprojekteja käynnissä ja tulossa

• 1-8/2021  - Saudi Arabia (990), Israel (645), UAE (388), Irak (160), Jordan (90)  
• Lähi-idän alue yhteensä 2,7 Mm3

• Suomen asema lähi-idän markkinoilla on hyvä. 



Pohjois-Amerikka 
USA
• Rakentaminen ja remontointi ollut vauhdikasta – “pako” kaupungeista
• Hinnat historiallisissa huipuissaan toukokuussa 2021 – romahdus heinäkuussa→

tasaantuminen→ syksyllä hinnat ovat taas lähteneet nousuun
• Kysyntä on edelleen hyvää ja varastot menossa alas, hintojen laskettua monet

jäissä olleet projektit lähtemässä taas käyntiin. 
• Ongelmat logistiikassa (pula kuskeista), pula muista materiaaleista
• Uutta kapasiteettia tulossa etelän osavaltioihin runsaasti (SYP)
• Elvytyspakettien vaikutus täytyy olla positiivinen!

Kanada
• Kanadassa tuotantoa on rajoitettu syksyn aikana (tulipalot, hinta – tukki/sahis)
• Raaka-aineen saatavuus heikentynyt (BC – mbb - 730 miljoonaa m3:ta) 
• Paineet suojelualuiden kasvattamiseen (BC alueesta 52% suojeltu)

→ 1987 BC:n tuotanto 90 miljoonaa m3:ta -> nyt 50 miljoona m3.
• USA:n vientitullit Kanadalaiselle sahatavaralle nousemassa 18%:iin nykyisestä

9%:sta





Varastotasot
• Suomi 1-9 /2021 (MÄ + 16%  / KU +10%) – alle vuoden 2019 tason

• Ruotsi 1-9 /2021 (MÄ + 7%   /  KU +13%) – alle vuoden 2019 tason



Tulevaisuus 

Pitkällä aikavälillä
• Puurakentaminen / puun käyttö lisääntyy→ ilmastotavoitteet
• Keski-Euroopan puutilanne → hyvälaatuiselle kuuselle mahdollisuus (mänty?)
• Uutta kapasiteettia tulee Suomeen→ raaka-aineen alueellinen saatavuus?
• Voisiko jopa olla niin, että kysyntä ylittää tarjonnan pysyvämmin.. ?
• Puulle on positiiviset näkymät tulevaisuudessa ! 

Lähitulevaisuus:
• Markkinat hakee uutta tasapainoa, vanhojen 3Q-4Q kovahintaisten kauppojen

vieminen läpi toimitusketjun hieman tuskainen prosessi. 
• Ensimmäinen neljännes – etsitään uutta tasapainoa
• USA:n veto – vaikutus ehkä samansuuntainen kuin 2021 mutta lievempänä?
• Pohjois-Afrikasta vetoapua!
• Milloin Kiina taas liikkeelle? 
• Venäjän pyöreän puun vienti loppuu 1.1.2022 
• Inflaatio: öljy, kaasu, sähkö, ruoka…  --> korkotason nousu?
• Elvytyspakettien vaikutus→ EU / USA ?
• Rakentaminen edelleen vauhdissa
• Logistiikan ongelmat jatkunee vuoteen 2023 
• COVID 19 – COVID 2022 ? 



KIITOS ! 


