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Tiivistelmä ⎯ Referat ⎯ Abstract

Eurooppalaisten sahayritysten toimintaympäristö on muutosten alla ja sahojen raaka-aineen hankintaan
liittyy useita epävarmuustekijöitä. Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset raakapuumarkkinoihin
herättävät mielenkiintoisia kysymyksiä tutkimuksen näkökulmasta. Viime aikoina uudet tekijät ovat
vaikuttaneet raakapuumarkkinoihin, kuten kasvava mielenkiinto puuperustaista energiaa kohtaan sekä uusien
energiapolitiikkojen toteuttaminen kuin myös muutokset puukauppavirroissa, jotka vaikuttavat kotimaan
markkinoihin lukuisissa maissa. Tämä maisterin opinnäytetyö tutkii suomalaisten raakapuumarkkinoiden
sopeutumiskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä pyrkien tuottamaan ajantasaisempaa tietoa koskien
kehitystrendejä. Tutkimus keskittyy raakapuumarkkinoihin sahateollisuuden näkökulmasta, sillä teollisuus on
riippuvainen markkinoiden toiminnasta ja sahat ovat hyvin alttiita markkinoilla tapahtuville muutoksille.
Kansainvälisen vertailun helpottamiseksi tutkimus on toteutettu vertailemalla Suomen ja Itävallan
raakapuumarkkinoita sekä niiden toimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia. Suomen ja Itävallan
raakapuumarkkinoiden ominaspiirteet ovat melko samanlaiset niin metsävarojen ja metsänomistajuuden kuin
myös raakapuun ja sahatavaran tuotannon osalta. Lisäksi molemmat ovat suuria metsäteollisuustuotteiden
viejämaita. Tutkimuksessa sahateollisuuden toimintaympäristön muutoksia niin Suomessa kuin Itävallassakin
verrataan toisiinsa tavoitteena tunnistaa olennaisimmat samankaltaisuudet sekä eroavaisuudet maiden välillä.
Lisäksi keskustellaan kehitysmahdollisuuksista kuin myös muutosten aiheuttamista haasteista. Tutkimus
selvittää markkinoilla esiintyviä erityisiä haasteita ja mahdollisuuksia sekä uusia näkökulmia näiden
lähestymiseen.
Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kuvaa
puumarkkinoiden toimintaympäristöä sahateollisuuden näkökulmasta ja esittää kysynnän ja tarjonnan
vaikutukset puumarkkinoihin. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla alan asiantuntijoita sekä Suomessa
että Itävallassa. Pyrkimyksenä on ollut mahdollisimman laaja-alaisen näkökulman muodostaminen
raakapuumarkkinoista, joten haastateltavat edustavat markkinoiden eri osapuolia. Maakohtaiset profiilit on
luotu teoreettisen viitekehyksen perusteella, jonka jälkeen on toteutettu maiden välinen vertailu.
Lopputuloksena Suomen ja Itävallan raakapuumarkkinoiden toimintaympäristöjen olennaisimmat
yhtäläisyydet kuin myös eriävyydet tunnistettiin. Lisäksi tärkeimmät haasteet sekä mahdollisuudet eroteltiin.
Tutkimuksen tulokset tarjoavat laajan analyysin Suomen ja Itävallaan puumarkkinoiden ja niiden
toimintaympäristöjen merkittävimmistä yhtäläisyyksistä ja eroista kuin myös markkinoilla kohdattavista
haasteista ja mahdollisuuksista.
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