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5. Alkutuotanto

Sisällysluettelo

5.1. Maatalousalat
5.2. Metsätalous ja puunkorjuu
5.3. Metallimalmien louhinta
5.4. Turvetuotanto

Alkutuotanto pitää sisällään maa- ja metsätaloutta, kaivosteollisuutta ja
muuta maan tai raaka-aineiden kanssa tehtäviä töitä ja aloja.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 1 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät
palvelut
TOL 2 Metsätalous ja puunkorjuu
TOL 7 Metallimalmien louhinta
TOL 8 Muu kaivostoiminta ja louhinta
TOL 0892 Turpeen nosto
TOL 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito

Sopimusalat: Puutarha-ala, Viher- ja ympäristörakentamisala,
Maaseutuelinkeinot, Turkistuotantoala, Metsäkoneala, Metsäala,
Taimitarha-ala, Malmikaivokset, Bioteollisuus, Turvetuotantoala



5.1. Maatalousalat (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +30 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Viljan ja muiden maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat jäämässä aiempaa korkeammiksi.
• Ilman turkistuotantoa maatalouden tuottajahinnat nousivat vuodessa +36 % (Q3).
• Tuottajahintojen nousu ei kuitenkaan lopeta maatalouden kriisiä tai pidemmällä tähtäimellä kotimaisen

ruoan tuotannon kriisiä.
• Tuottajat odottavat hallitukselta kriisipakettia.
• Tukimuodoksi on ehdotettu kohdennettua kustannustukea, joka kattaisi sähkön, polttoaineiden ja

lannoitteiden hintoja sekä mahdollisesti myös maataloustuottajien kiinteistöveroja.
• Sähkön hinnan ennustetaan olevan erittäin korkea ensi talvena. Olkiluodon ongelmat nostavat

entisestään hintaodotuksia. Erityisesti kasvihuoneet kärsivät tästä. Talvella tuotetaan huomattavasti
aiempaa vähemmän tomaatteja, kurkkuja ja joulukukkia. Koska kasvihuoneissa on paljon palkattua
työvoimaa, ei lomautuksilta ja irtisanomisilta tulla säästymään.
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5.2. Metsätalous ja puunkorjuu (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Alkuvuoteen ajoittunut UPM:n 112 päivää kestänyt lakko näkyy vuoden 2022 puunkorjuumäärissä.
• Puunkorjuu pysyy viime vuoden lukemissa. Ensi vuonna korjuumäärät kasvavat hieman.
• Energiapuuta käytetään paljon, ja korkea hinta ohjaa polttamaan myös muuta kuin energiapuuksi

parhaiten sopivaa puuta.
• Venäjän tuonnin korvaaminen nostaa puun kysyntää, mutta toisaalta sahojen kysyntä vähenee

nopeasti.
• Uudet laitokset Kemissä ja Raumalla lisäävät puun kysyntää.
• Lähivuosille on ilmoitettu kartonkikoneinvestoinnista Ouluun. Myös Kaskisiin tehtävä kartonki-investointi

on valmisteluasteella.
• Puulle riittää kysyntää myös jatkossa. EU:n ilmasto- ja luonnonmonimuotoisuushankkeet saattavat

vähentää tulevina vuosina puun talouskäyttöä ja metsäteollisuuden investointeja.
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5.3. Metallimalmien louhinta (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos -9 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos +23 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Alan tilanne on siinä mielessä vakaa, että suurimmat kaivokset toimivat vuodesta toiseen. Nämä ovat

Kittilä, Kemi, Terrafamen kaivos Sotkamossa ja Kevitsa.
• Tänä vuonna tuotanto on ollut laskussa, mutta tämä on normaalia vaihtelua tuotantomäärissä.
• Vaikka tuotanto on ollut laskussa, hintojen nousun myötä kaivosten kannattavuus luultavammin

vahvistuu tänä vuonna.
• Seuraava avattava kaivos on näillä näkymin Keliberin litiumkaivos vuonna 2024.
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5.4. Turvetuotanto (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Tänä vuonna energiaturpeen tuotanto on alle kolmasosa 2010-lukuun verrattuna. Myös alan

työllistävyys on vähentynyt. Suurimman osan työstä tekevät yrittäjät.
• Turpeen nosto lisääntyi vuodesta 2021, mutta mitään suurta käännettä ei nähty.
• Suurista odotuksista huolimatta kasvu jäi pieneksi.
• Kauden alussa tuotantoalueet eivät olleet kunnossa eikä urakointisopimuksia ollut valmiina.

Työvoimasta ja aliurakoitsijoista oli pulaa.
• Perimmäisiä syitä vaikeuksiin on kaksi: Ensinnäkin vuonna 2021 luultiin, että juuri kukaan ei enää käytä

turvetta energianlähteenä. Toiseksi Venäjän hyökkäyksen jälkeen asenteet muuttuivat, mutta
turvetuotannolle ei kuitenkaan ole pitkäaikaisia tulevaisuuden näkymiä.

• Sääolot vaihtelivat tänä kesänä eri puolilla Suomea. Etupäässä säät olivat kuitenkin haitta kuin etu.
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