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ENNUSTEEN OLETUKSET
• Hintojen raju nousu painaa Euroopan talouden taantumaan. Inflaatio syö kotitalouksien
ostovoimaa ja vähentää kulutusta ympäri maailmaa.
• Suhteet Venäjän kanssa pysyvät poikki ja energian hinta pysyy talven ajan korkeana.
• Irrottautuminen Venäjästä energian lähteenä kuitenkin etenee ja energian hinnat laskevat ensi
vuoden keväällä nykyiseltä korkealta tasolta, mutta jäävät aiemmin totuttua korkeammiksi.
• Ennusteeseen liittyy suurta epävarmuutta.
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ENNUSTEEN 2022-2023 PÄÄKOHDAT
• Talouden epävarmuus ja kulutuksen väheneminen laskevat monien metsäteollisuustuotteiden
kysyntää
• Kysynnän heikkenemisen myötä korkealle nousseet keskimääräiset vientihinnat lähtevät
loppuvuodesta laskuun
• Energian saatavuus ja hinta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen metsäteollisuuden
näkymiin ja kilpailuasemaan tänä ja ensi vuonna
• Puun käytön vähentyminen lakon ja tuotantokapasiteetin sulkemisen vuoksi kompensoi Venäjän
puuntuonnin loppumista tänä vuonna
• Hakkuiden määrä pysyy vakaana tänä ja ensi vuonna
• Kuitupuun hinta jatkaa nousua ensi vuonna lisääntyvän kysynnän,Venäjän koivukuidun ja hakkeen
tuonnin loppumisen sekä energiakriisin vuoksi
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METSÄTEOLLISUUS

Kuva: Westas Group

METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2022-2023
• Papereiden ja kartonkien kysyntä on kääntymässä laskuun kulutuksen vähenemisen myötä.
Energian saatavuudesta ja hinnasta johtuvat tuotantoseisokit ovat mahdollisia, etenkin KeskiEuroopassa. Molemmissa tuotteissa hinnat ovat kääntymässä laskuun.
• Sellun kysyntä Euroopassa on tasaantumassa ja hintojen nousu pysähtyy. Tarjonta lisääntyy uuden
kapasiteetin myötä.
• Energian saatavuus ja hinta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti suomalaisen
metsäteollisuuden näkymiin ja kilpailuasemaan ennustejaksolla.
• Sahatavaran kysyntää supistaa tänä ja ensi vuonna rakentamisen väheneminen. Sahatavaran vienti
ja tuotanto vähenevät tänä ja ensi vuonna.
• Vahvan alkuvuoden ansiosta sahatavaran keskimääräinen vientihinta säilyy korkeana. Ensi vuonna
sahatavaran vientihinta laskee voimakkaasti, mutta jää jonkin verran korkeammaksi kuin ennen
koronaa.
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KEMIALLINEN METSÄTEOLLISUUS & ENERGIA
•
•

•

•

Pohjoismaissa massa valmistetaan pääasiassa ensikuidusta
(kuitupuusta), muualla Euroopassa kierrätyskuidusta
Ensikuituun pohjautuvan massantuotannon etuna on
puupohjainen energia: sivuvirrat, mustalipeä
• Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähäisempää
Pohjoismaiset sellu- ja paperitehtaat ovat keskimäärin
eurooppalaisia suurempia ja energiatehokkaampia
• Useammin integraatteja
Lisäksi suomalaiset metsäkonsernit omistavat suoraan tai
epäsuorasti osuuksia ydin- ja vesivoimaloista (ml. OL3).
Ne saavat sähköä omakustannushintaan (Mankalaperiaate), jonka ne voivat käyttää itse tai myydä
markkinahintaan ulos. Tämä hyödyttää yrityksiä
konsernitasolla.
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Maakaasun osuus sellu-, paperi- ja painoteollisuuden
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PAPERITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE
2022-2023
• Papereiden kysyntä kääntymässä laskuun
• Euroopassa papereiden markkinahinnat
ennätyskorkealla
• Nousseet tuotantokustannukset,
etenkin energia
• Tuotantolaitoskohtaiset erot kasvavat
• Etenkin Keski-Euroopassa tuotantoseisokit
todennäköisiä
• Paperin tuotanto ja vienti Suomesta pienenee
työnseisauksen ja kapasiteetin poistumisen
myötä tänä vuonna
Ennuste
Paperin vientihinta
Paperin vientimäärä
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2021-22e
37 %
-31 %

2022-23e
-17 %
19 %

KARTONKITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE
2022-2023
• Yksityisen kulutuksen väheneminen vaikuttaa
myös kartonkien kysyntään loppuvuodesta
• Näkyvissä jo ulkopakkauskartongeissa,
joihin tulossa myös uutta kapasiteettia
• Pidemmällä aikavälillä kysyntä kasvaa
• Energian saatavuus ja hinnan nousu koskettaa
tuotantoa etenkin Keski-Euroopassa
• Kartonkilaatujen markkinahinnat kääntyvät
laskuun loppuvuodesta

Ennuste
Kartongin vientihinta
Kartongin vientimäärä
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2021-22e
20 %
2%

2022-23e
-14 %
1%

MASSATEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE
2022-2023
• Sellun kysyntä ollut Euroopassa vahvaa,
loppuvuodesta tilanne tasaantuu
• Lopputuotteiden hyvä kysyntä,
haasteet logistiikkaketjuissa,
tuotantoseisokit
• Sellun hinnat Euroopassa kääntyvät laskuun
• Suomen vientiä vähentää työnseisaus
• Sähkön korkea hinta tukee sellun tuotantoa
• Uutta kapasiteettiä käynnistymässä 22-23

Ennuste
Massan vientihinta
Massan vientimäärä
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2021-22e
17 %
-12 %

2022-23e
-14 %
16 %

SAHATAVARAN NÄKYMÄT VUOSILLE 2022-2023
• Rakentamisen väheneminen supistaa
sahatavaran kysyntää tänä ja ensi vuonna
• Sahatavaran vienti vähenee tänä vuonna
jonkin verran, ensi vuonna hitaammin
• Sahatavaran tuotantomäärä laskee tasatahtia
viennin kanssa
• Vahvan alkuvuoden ansiota sahatavaran
keskimääräinen vientihinta säilyy korkeana
• Ensi vuonna sahatavaran vientihinta vähenee
voimakkaasti, mutta jää aiempaa
korkeammaksi
Ennuste
Sahatavaran vientihinta
Sahatavaran vientimäärä
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2021-22e
1%
-8 %

2022-23e
-30 %
-2 %

VANERIN NÄKYMÄT VUOSILLE 2022-2023
•

•
•
•

Tänä ja ensi vuonna vanerin kysyntää laskee
rakentamisen lisäksi huonekalu, auto- ja
kuljetusvälineteollisuuden kysynnän
heikentyminen
Vanerin vienti ja tuotanto vähenevät sekä tänä
että ensi vuonna
Alkuvuoden vahvan kysynnän ansiosta vanerin
keskimääräinen vientihinta kohoaa tänä vuonna
reippaasti
Koivuvanerin tarjonta pieneni Venäjän
poistuttua Euroopan markkinoilta, mikä
pehmentää vanerin keskihinnan laskua ensi
vuonna
Ennuste
Vanerin vientihinta
Vanerin vientimäärä
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2021-22e
20 %
-5 %

2022-23e
-9 %
-4 %

METSÄTEOLLISUUDEN VIENNIN ARVO
• Metsäteollisuustuotteiden yhteenlaskettu
viennin nimellinen arvo nousee tänä vuonna
neljä prosenttia viime vuodesta
• Viennin nimellisen arvon nousun taustalla on
tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon
vahva hintakehitys
• Ensi vuonna metsäteollisuuden viennin
nimellinen arvo laskee reilut kymmenen
prosenttia tästä vuodesta
• Viennin arvoa laskee ensi vuonna
metsäteollisuuden päätuotteiden
vientihintojen reipas lasku
• Eritoten sahatavaran viennin arvo laskee sen
vientihintojen voimakkaan laskun myötä
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KERTAUKSENA METSÄTEOLLISUUDEN
NÄKYMÄT 2022-2023
• Papereiden ja kartonkien kysyntä on kääntymässä laskuun. Energian
saatavuudesta ja hinnasta johtuvat tuotantoseisokit ovat mahdollisia, etenkin
Keski-Euroopassa. Molemmissa tuotteissa hinnat ovat kääntymässä laskuun.
• Sellun kysyntä Euroopassa on tasaantumassa ja hintojen nousu pysähtyy.
Tarjonta lisääntyy uuden kapasiteetin myötä.
• Energian saatavuus ja hinta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti
suomalaisen metsäteollisuuden näkymiin ja kilpailuasemaan tänä ja ensi vuonna.
• Sahatavaran kysyntää supistaa tänä ja ensi vuonna rakentamisen väheneminen,
minkä myötä sekä vienti että tuotanto vähenevät.
• Vahvan alkuvuoden ansiota sahatavaran keskimääräinen vientihinta säilyy
korkeana. Ensi vuonna sahatavaran vientihinta laskee voimakkaasti.
6.10.2022

METSÄTALOUS JA PUUMARKKINAT

6.10.2022 Group
Kuva: Westas

METSÄTALOUDEN JA PUUMARKKINOIDEN
NÄKYMÄT 2022-2023
• Puun käytön vähentyminen lakon ja tuotantokapasiteetin sulkemisen vuoksi
kompensoi Venäjän puuntuonnin loppumista tänä vuonna
• Hakkuiden määrä pysyy vakaana tänä ja ensi vuonna
• Kuitupuun hinta jatkaa nousua ensi vuonna lisääntyvän kysynnän,Venäjän
koivukuidun ja hakkeen tuonnin loppumisen sekä energiakriisin vuoksi
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PUUNKÄYTTÖ LASKEE TÄNÄ VUONNA
• Puun käyttö vähenee tänä vuonna lakon
johdosta ja massateollisuuden tuotannon
vähennyttyä viime vuodesta
• Puun käytön vähentyminen tasoittaa Venäjän
tuontipuun puuttumista markkinoilta
• Ensi vuonna puunkäyttö kasvaa kemiallisessa
metsäteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa
edelleen pienenee.
• Ensi vuoden puunkäyttö jää viiden edellisen
vuoden (2017-2021) keskiarvon alapuolelle
Ennuste
Metsäteollisuuden
puunkäyttö
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2021-22e

2022-23e

-10 %

6%

PUUNKORJUUMÄÄRÄ NOUSEE ENSI VUONNA
• Venäjän puuntuonnin vähenemää tasoittaa
tänä vuonna puunkäytön notkahdus – siten
vaikutukset kotimaan puunkorjuuseen
lievenevät
• Ensi vuonna puunkäyttö lisääntyy ja hakkuut
nousevat reiluun 66 miljoonaan
kuutiometriin, joka on historiallisesti toiseksi
suurin lukema
• Hakkuut painottuvat kuitupuuvaltaisiin
leimikoihin tätä vuonna enemmän

Ennuste
Markkinahakkuut
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2021-22e

2022-23e

0%

2%

TUKKIPUUN HINTAKEHITYS TAITTUU
• Yksityismetsien puukaupat olivat
huippulukemissa viime vuonna –
pystyvarastoja on purettu tänä vuonna
• Puukauppamäärä laskee hieman tänä vuonna,
ensi vuonna nousua
• Tukin hinnat jatkoivat viime vuonna alkanutta
nousua sahateollisuuden noususuhdanteen
myötä
• Ensi vuonna hinta laskee sahatavaran
vientihintojen laskun johdosta
Ennuste

2021-22e

2022-23e

Kuusitukki

8%

-2 %

Mäntytukki

7%

-2 %

Koivutukki

5%

3%
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KUITUPUUN HINTAKEHITYS MURROKSESSA
• Venäjän puun korvaaminen ja Kemin
biotuotetehdas lisäävät kuitupuun kysyntää
tänä ja ensi vuonna
• Havukuitupuun hinnat ovat lähteneet
nousuun kesän jälkeen, reaalihinta kuitenkin
laskee vuositasolla
• Koivukuitupuun tuonnin korvaaminen on
vaikeaa, mikä vilkastuttaa markkinoita
• Ensi vuonna kuitupuun hinta nousee hieman
inflaatiota enemmän
Ennuste

2021-22e

2022-23e

Kuusikuitu

4%

3%

Mäntykuitu

5%

3%

Koivukuitu

9%

3%
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BRUTTOKANTORAHATULOT EDELLEEN
KORKEALLA
• Hakkuiden määrän säilyessä viime vuoden
tasolla ja puun keskihinnan noustessa loivasti
kasvavat yksityismetsien nimelliset
bruttokantorahatulot tänä vuonna kolme
prosenttia eli yli 2,4 mrd. euroon
• Ensi vuonna tulot laskevat hieman puun
keskihinnan laskiessa

Ennuste
Nimelliset
bruttokantorahatulot
6.10.2022

2021-22e

2022-23e

3%

-3 %

ULKOMAISET PUUMARKKINAT: KUUSITUKKI
• Vahvana pysynyt puun kysyntä on heijastunut
hintoihin Euroopassa tuonnin loputtua
Venäjältä
• Tukkipuun hintakehitys on ollut hieman
maltillisempaa kuitupuuhun verrattuna
• Tukkipuun hinnat kohosivat alkuvuoden
aikana erityisesti Virossa, Tšekissä ja
Itävallassa
• Nousujohteinen hintakehitys on hieman
tasaantunut alkuvuoden jälkeen sahatavaran
kysynnän jäähdyttyä
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ULKOMAISET PUUMARKKINAT: KUUSIKUITU
• Kuitupuun hinnat ovat kuluvan vuoden aikana
nousseet selvästi kaikissa maissa painottuen
Keski-Euroopan ja Baltian maihin
• Kuusikuidun hinta nousi erityisen
voimakkaasti Virossa, jossa hinta on
alkuvuoden aikana tuplaantunut.
• Euroopan energiatarpeen täyttäminen on
heijastunut myös puun hintoihin, kun
vaihtoehdoksi on noussut puun
energiakäyttö
• Lisäksi kuiva ja kuuma kesä on pitänyt
hyönteistuhojen määrän merkittävänä KeskiEuroopassa ja Ruotsissa
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TUONTIHAKKEEN ENERGIAKÄYTTÖ
• Venäläisen tuontihakkeen korvaaminen lisää
kotimaisen metsähakkeen kysyntää
• Kysynnän kasvu heijastuu jossain määrin
kuitupuun kysyntään, sillä metsäteollisuus
sekä lämpö- ja voimalaitokset kilpailevat
osittain samasta puusta
• Kilpailun kiristyminen lisää painetta
kuitupuun hinnan nousulle ainakin
alueellisesti
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KERTAUS ENNUSTEEN PÄÄKOHDISTA
• Talouden epävarmuus ja kulutuksen väheneminen laskevat monien metsäteollisuustuotteiden
kysyntää
• Kysynnän heikkenemisen myötä korkealle nousseet keskimääräiset vientihinnat lähtevät
loppuvuodesta laskuun
• Energian saatavuus ja hinta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen metsäteollisuuden
näkymiin ja kilpailuasemaan tänä ja ensi vuonna
• Puun käytön vähentyminen lakon ja tuotantokapasiteetin sulkemisen vuoksi kompensoi Venäjän
puuntuonnin loppumista tänä vuonna
• Hakkuiden määrä pysyy vakaana tänä ja ensi vuonna
• Kuitupuun hinta jatkaa nousua ensi vuonna lisääntyvän kysynnän,Venäjän koivukuidun ja hakkeen
tuonnin loppumisen sekä energiakriisin vuoksi
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KIITOS
Koko metsäalan ennuste on luettavissa
PTT:n verkkosivuilla:
https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html
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