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TERVO, M. ja JANATUINEN, A. 1988. Suomen havusahatavaran 
viennin suhdanneindikaattorit. Abstract: Business cycle  
indicators for Finnish sawnwood exports. Metsäntutkimuslai  
toksen tiedonantoja  312. 

Tutkimuksessa  analysoidaan  Suomen havusahatavaran viennin 

neljän tärkeimmän kohdemaan sahatavaratuonnin, Suomen  mait  
taisen sahatavaraviennin ja sahatavaran kokonaisviennin suh  
dannevaihteluita. Tutkimusmenetelmänä käytetään  kokonaista  
loudellisessa suhdanneindikaattorianalyysissä  käytettyjä  ai  

kasarja-analyysin  menetelmiä, so. aikasarjojen dekompo  
nointia ja ristikorrelaatioanalyysiä.  

Maittaisen sahatavaratuonnin ja Suomen sahatavaraviennin 
suhdannevaihteluiden ajoittumista verrataan  vientimaittai  
siin yleistaloudellisiin  indikaattoreihin kuten korkokanta, 
BKT ja teollisuustuotanto sekä rakentamista koskeviin indi  
kaattoreihin, jotka jaotellaan rakennustyön  vaiheittain, ra  

kennustyypeittäin  ja rakennuttajatyypeittäin.  Tutkimuksen 
kohteena olivat Iso-Britannia, Saksan liittotasavalta,  
Ranska ja Alankomaat. Neljännesvuosittainen  aikasarja-ai  
neisto käsitti vuodet 1960-87. 

Yleistaloudelliset aikasarjat  ja rakentamista koskevat  aika  

sarjat  korreloivat suhteellisen voimakkaasti sahatavaramark  
kinoiden tuonti- ja Suomen  vientiaikasarjojen  kanssa. Eri  

tyisesti korkokantaa ja rakennustilauksia sekä aloitettuja 
asuinrakennuksia kuvaavat aikasarjat  olivat maittaisia saha  
tavaran tuontia ja Suomen sahatavaran vientiä edeltäviä ai  

kasarjoja. Suomen sahatavaraviennin suhdannevaihtelun 
kanssa korreloivia sarjoja löytyi eniten Saksan liittotasa  
vallan tutkimusaineistosta,  kun aiemmin suhdanteiden alkupe  
rämaana on pidetty Isoa-Britanniaa.  

The exports markets of Finnish sawn softwood are analysed  

using the business cycle  indicator techniques  developed  in 
the National Bureau  of Economic Research (NBER), USA. Four  
market areas are considered: Great Britain, West Germany, 
France, and the Netherlands. 

The time series data fall into the following categories:  
indicators of general economic activity in each country,  
construction activity in each country, imports of sawn soft  
wood in each country, Finnish exports of sawn softwood to 
each country, and total Finnish exports of sawn softwood. 
The indicators were classified into the groups of leading, 
coincident and lagging  indicators with respect  to their ti  

ming with regard  to these sawnwood import and export series
. 
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Interest rates, construction orders, and housing  starts were 
most often leading  indicators of sawnwood  imports and Fin  
nish sawnwood exports . GDP and value series of the const  
ruction industry  were predominantly lagging  behind the sawn  
wood imports and exports series

. According  to the relative 

timing of the cyclical  fluctuations and the size of cross  
correlations, the time series  describing  the economic acti  

vity of the total economy of  West Germany,  as well as its 
construction industry,  seem to be the most promising data  
base for short term forecasting  of the fluctuations in the 
Finnish sawnwood exports . 
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ESIPUHE 

Tämä tutkimus on tehty Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono  

mian tutkimusosaston liiketaloudellisen metsäekonomian tut  

kimussuunnalla. Tutkimus liittyy suunnan raakapuuinarkkina  

ennusteita sekä metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun  mark  

kinoiden seuranta-  ja  ennustejärjestelmää  koskeviin tutki  

mushankkeisiin 
.

 

Tutkimus on jatkoa vuonna 1987 julkaistulle markkinahak  

kuiden suhdannevaihteluiden edeltäviä aikasarjoja  käsittele  

välle tutkimukselle. Tutkimuksen käynnistämistä  on edis  

tänyt opetusministeriön  metsät, yo Aila Janatuiselle Hel  

singin  yliopiston puumarkkinatieteen  laitoksen välityksellä  

myöntämä harjoitteluapuraha. MMT Mikko Tervo on suunni  

tellut ja ohjannut tutkimuksen. Aila Janatuinen on koos  

tanut tutkimusaineistot sekä vastannut analyysien  toteutuk  

sesta ja tulostuksesta. Tutkimusraportti on tekijöiden yh  

teistyötä  .  

Metsänhoitaja  Jarmo Mäkelä on avustanut aineistojen  käsitte  

lyssä ja analysoinnissa  ja  Jaana  Aranko on vastannut  teks  

tinkäsittelystä. Tutkimuksen on tarkastanut professori  

Jouko Hämäläinen. Tutkimusaineistojen  koostamisessa on 

saatu arvokasta apua Suomen Sahanomistajayhdistyksen,  Met  

säntuottajat Oy:n ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston  

henkilökunnalta. Liiketaloudellisen metsäekonomian tutki  

mussuunnan puolesta esitän parhaat  kiitokset tutkimukseen 

myötävaikuttaneille  henkilöille ja yhteisöille.  

Helsingissä marraskuussa 1988 

Jouko Hämäläinen 
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1. JOHDANTO  

11. Sahateollisuuden suhdanneherkkyys  

Sahatavaran vienti on muodostanut viime vuosina runsaat 10 

prosenttia metsä- ja puutalouden  viennin arvosta ja noin 5 

prosenttia  Suomen viennin kokonaisarvosta. Tuontipanosten  

vähäisen käytön  takia sahateollisuuden merkitys valuuttatu  

lojen hankkijana  on näitä osuuksia suurempi. Sahateollisuus 

on työllistänyt suoraan noin 14 000 työntekijää. Toimiala 

on merkittävä aluepolitiikan  kannalta erityisesti kantoraha  

tulojen maksajana.  

Suomen sahateollisuuden tuotannosta  viedään ulkomaille noin 

kaksi  kolmasosaa. Vuonna  1987 sahatun ja höylätyn  havusaha  

tavaran  kokonaisvientimäärä oli 4,9 miljoonaa  kuutiometriä. 

Kuva  1. Suomen havusahatavaran neljännesvuosittainen  kokonais  
vienti vuosina 1960-87 sekä vienti neljään tärkeimpään  
vientimaahan. 
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Vienti kohdistuu yhä suureksi osaksi  perinteisille päämark  

kina-alueille Länsi-Eurooppaan  ja  siellä erityisesti Isoon- 

Britanniaan, Saksan liittotasavaltaan, Ranskaan, Alanko  

maihin ja Tanskaan. Näiden maiden yhteinen  osuus kokonais  

viennistä on noin 60 % lopun  40 %:n jakaantuessa  yli kahden  

kymmenen  maan osalle. 

Havusahatavaran tärkein loppukäyttösektori  on rakennusteol  

lisuus . Euroopan havusahatavaran kulutuksesta arvioitiin 

1980-luvun alussa  käytetyn  maasta riippuen  62-92 % rakennus  

teollisuudessa, 3-10 % huonekaluteollisuudessa, 2-14 % pak  

kausteollisuudessa ja 2-22 % muussa käytössä. (European  

Timber... 1986, s. 129). 

Rakentamisen suhdannevaihtelut ovat  olleet yleistä suhdanne  

vaihtelua voimakkaampia. Suomen  sahateollisuuden riippuvuus  

harvoista vientimaista ja yhdestä  loppukäyttösektorista  ai  

heuttaa sahateollisuuden tuotantoon  ja vientiin suuria vaih  

teluita. Suomen vuosittainen vientimäärä onkin vaihdellut 

jopa  40 % (Kunnas  1981,  s. 51). Kuva  2 osoittaa Suomen sa  

hatavaraviennin vuosittaisten muutosten olleen jaksolla  

1965-81 jopa viisinkertaisia viennin kohdemaiden rakennus  

tuotannon  volyymin  vaihteluihin verrattuna.  

Sahateollisuusyrityksille  viennin voimakkaat vaihtelut mer  

kitsevät vaikeuksia mm. raaka-aineen hankinnan ja tuotannon 

suunnittelussa. Kun raaka-ainekustannuksen osuus valmiin 

tuotteen hinnasta on noin 60 %, puunhankinnan  määrällä ja 

ajoituksella  on ratkaiseva merkitys yrityksen taloudelliseen 

menestykseen.  Vientitulojen  määrän  voimakas vaihtelu ja en  

nakoinnin vaikeus vaikeuttaa myös investointien suunnittelua 

ja optimaalista  ajoitusta. Erityisesti  yrityksen operatii  

vista suunnittelua palvelevan lyhyen tähtäyksen ennuste  

tiedon tarve on näin ollen suuri. 
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Kuva  2. Suomen tärkeimpiin  länsieurooppalaisiin  vientimaihin 
kohdistuvan havusahatavaran viennin sekä ko. maiden 

rakennustuotannon volyymin  vuosittaiset muutokset 
vuosina 1965-81. (Lähde:  Kunnas  1981, s. 52)  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan metsäteollisuuden suhdan  

nevaihteluita sahateollisuuden lyhyen  aikavälin ennustamisen 

näkökulmasta ja etsitään sahatavaraviennin ennustamiseen so  

veltuvia aikasarjoja. Erityistä mielenkiintoa kohdistetaan 

viennin kohdemaiden rakentamiseen. Menetelmällisesti tut  

kimus pohjautuu  suhdanneindikaattorien tutkimusperinteeseen,  

jossa  edelläkävijänä  on Yhdysvalloisssa  toimiva National Bu  

reau of Economic Research (NBER). Tutkimuksessa ei puututa 

varsinaisesti suhdannevaihteluiden muodostumista ja välitty  

mistä kuvaaviin teorioihin eikä myöskään  suhdanteiden sään  

telyyn, suhdannepolitiikkaan.  Suhdannepoliittisten  väli  

neiden, kuten suhdannetalletusten ja vientimaksujen  ajoi  

tuksen ja voimakkuuden valinnassa on todettu erityisiä vai  

keuksia 
.
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12. Tutkimuksia sahatavaran kysyntätekijöistä  

Koko kansantalouden ekonometristen mallien avulla voidaan 

seurata ulkomaisen vientikysynnän  vaikutuksia kotimaiseen 

tuotantoon, työllisyyteen  ja hintatasoon (esim. Aurikko  

1975, Kukkonen 1977 ja The BOF3 Quarterly... 1985). Koko 

kansantalouden mallin puu- ja paperiteollisuuden  vientiyhtä  

löissä on ulkomainen kysyntäindikaattori  (bruttokansantuote,  

teollisuustuotanto)  ollut keskeinen vientimäärien vaihte  

luiden selittäjä. Sukselainen (1972) ja Salmi (1975) ovat 

tarkastelleet Suomen vientimenestystä  ns. vakio-osuusmallin 

avulla, jossa Suomen viennin keskeisenä selittäjänä  käytet  

tiin Länsi-Euroopan metsäteollisuustuotteiden tuontia. 

Mallit ovat kuitenkin liian aggregoituja  sahateollisuuden 

toimiala- tai yritystason suhdanneseurantaan tai 

-ennustamiseen. 

Metsäteollisuustuotteiden markkinoiden ekonometrisissä mal  

leissa on sahatavaran kulutusta selittävänä skaalamuuttujana  

käytetty  mm. BKT:ta, teollisuustuotantoa,  investointeja ja 

rakennuslupia  (esim. McKillop 1967 ja 1968, Hair 1970 ja 

Hickman ja Jackson 1975). Yhdysvaltojen  ja Kanadan  sahata  

varan viennin ja tuonnin yhtälöissä  on ostajamaan  rakenta  

minen ollut keskeinen skaalamuuttuja  (esim. McKillop 1973, 

Robinson 1974, Manning  1975, Adams 1977 ja Buongiorno,  Chou 

ja Stone 1979), samoin kuin esim. Glilckin (1972) Saksan 

liittotasavallan sahatavaran tuontiyhtälössä.  

Suomessa  on keskipitkän  aikavälin ennustemalleja  sahatavaran 

kulutukselle Länsi-Euroopassa  estimoinut Hytönen-Kemiläinen  

(1979). Hänninen (1986) tutki sahatavaran vientikysyntää  

Länsi-Euroopassa  vakio-osuusoletuksella. Länsi-Euroopan  ko  

konaistuonnin ja  Suomen sahatavaraviennin suhdannevaihtelun 

havaittiin olevan vuositasolla pääpiirteissään  samansuun  

taista ja samanaikaista. 
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Enrothin (1986)  sahatavaraviennin ekonometrisen mallin vuo  

sittaisiin aikasarja-aineistoihin perustuen on Rajamaa  

(1987)  etsinyt  Saksan liittotasavallan markkinoilla niitä 

kysyntä-  ja tarjontatekijöitä, jotka  viivästettyinä  mahdol  

listaisivat viennin käännepisteiden  ennustamisen. Ervasti 

(1959  ja  1964) on  tutkinut sahatavaran vientimyyntien  kausi  

ja suhdannevaihteluja.  

Suomen Sahanomistajayhdistys  (SSY) suorittaa sahateolli  

suuden toimialajärjestönä sahatavaran viennin seurantaa ja 

arvioi tulevia vientimahdollisuuksia. Viennin ennustamiseen 

SSY on teettänyt 1970-luvulla ekonometrisen mallin, jonka 

käytöstä  kuitenkin pian luovuttiin 1970-luvun puolivälin  öl  

jykriisin jälkeen. Saviahon (1975)  mukaan Ison-Britannian 

bruttokansantuotteen, sahatavaran kulutuksen ja Suomen  saha  

tavaraviennin välillä vallitsi samanaikainen ja samansuun  

tainen riippuvuus.  Rajalan  (1976) estimoiman mallin Ison- 

Britannian sahatavaran kulutusyhtälön  muuttujina olivat 

kiinteän pääoman  bruttomuodostus, diskonttokorko viivästet  

tynä ja sahatavaran ja  muiden rakennusmateriaalien hintain  

deksien suhde. 

Vastaavia aktiviteettimuuttujia  on käytetty myös kotimai  

sissa suhdanneindikaattoritutkimuksissa. Yleistaloudelli  

sella tasolla Suomessa suhdanneindikaattoritutkimusta ovat 

tehneet mm. Hella ja Pihkala (1973), joiden mukaan parhaita  

suhdanneherkän BKT:n suhdannevaihteluita ennakoivia indi  

kaattoreita todettiin olevan Saksan liittotasavallan teolli  

suustuotannon  volyymi  ja kotimaan puuteollisuuden  tuotannon  

volyymi. Kotimaisen rakentamistoiminnan todettiin olevan  

samanaikaista bruttokansantuotteen muutosten kanssa ja kor  

relaation BKT:n muutoksiin heikko. Lisäksi he totesivat,  

että asuinrakennustoiminnan ja teollisuus- ja liikerakenta  

mistoiminnan korrelaatiot ja suhdanneherkkyys  eivät eroa 

merkittävästi toisistaan,  vaikka asuinrakennustoimintaa on  

pyritty ajoittamaan  niin, että se tasoittaa suhdannevaihte  
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luita (Hella & Pihkala 1973, s. 124). Teräsvirta (1984)  on  

käyttänyt suhdannebarometrin muuttujia metsäteollisuuden 

tuotannon  volyymin  ennustamiseen. - Konttinen (1986) on  

tehnyt laajemman katsauksen Suomen kansantalouden suhdanne  

ennusteista  
.
 

Edeltäviin aikasarjoihin  perustuvia metsätalouden suhdanne  

vaihteluiden ennustamismahdollisuuksia ovat selvittäneet 

Ahokumpu  (1985) sekä Tervo, Lakomaa ja  Mäkelä (1987). Aho  

kummun alustava tutkimus markkinahakkuiden ennustamisesta 

edeltävien aikasarjojen  avulla antoi viitteitä eri yleista  

loudellisten suhdannemuuttujien,  metsäteollisuustuotteiden 

käyttösektoreiden  aktiviteettia kuvaavien muuttujien sekä 

metsäteollisuustuotteiden volyymien vaihteluiden suhteesta 

markkinahakkuisiin. Jälkimmäisessä tutkimuksessa todetaan,  

että systemaattisimmin  markkinahakkuiden suhdennevaihteluita 

edelsivät kohdemaiden rahamarkkinoiden korkosarjat  ja metsä  

teollisuustuotteiden tuontisarjat. Havutukin markkinahak  

kuiden edeltäjäsarjoja  olivat siis rahamarkkinoita ja saha  

tavaramarkkinoita koskevat  aikasarjat. Vaikka rakentaminen 

on keskeisessä  asemassa sahatavaran loppukäytössä  ja sahata  

varan kysyntätutkimuksissa,  eivät rakentamisen aikasarjat  

osoittautuneet puutavaraviennin  tai markkinahakkuiden edel  

tä jäsar  joiksi (Tervo ym. 1987, s. 19). Rakentamista ku  

vaavana sarjana  näissä tutkimuksissa oli Isossa-Britanniassa 

valmistuneen rakennustuotannon volyymi ja  Saksan liittotasa  

vallassa ja Ranskassa rakennuslupien  määrä. Käsillä ole  

vassa tutkimuksessa rakentamista pyritään  mittaamaan mahdol  

lisimman monipuolisesti  mm. rakennusvaiheen,  rakennustyypin  

ja rakennuttajan  mukaan. Puuteollisuustuotteiden viennissä 

huomio keskitetään ainoastaan sahatavaraan. 
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13. Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa sahateollisuuden 

toimiala- ja yritystason  suunnittelussa tarvittavaa tietoa 

sahatavaramarkkinoiden suhdannevaihtelusta. Sahatavaramark  

kinoiden seuranta- ja ennustejärjestelmien  kehittämistä 

varten tässä suoritetaan perusselvitys  Suomen sahatavara  

viennin tärkeimpien kohdemaiden ja  erityisesti sahatavaran 

tärkeimmän loppukäyttökohteen,  rakentamisen, suhdannevaihte  

luista ja niiden ajallisesta  yhteydestä  sahatavaramarkki  

noiden, erityisesti Suomen sahatavaraviennin suhdannevaihte  

luihin 
.
 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten viennin tärkeim  

pien kohdemaiden kokonaistaloudellisten ja rakentamista ku  

vaavien aikasarjojen  suhdannevaihtelut ajoittuvat sahatava  

ramarkkinoita kuvaavien tuontiaikasarjojen  ja Suomen sahata  

varan vientiaikasarjojen suhdannevaihteluihin nähden ja 

kuinka yhdenmukaisia  aikasarjojen suhdannevaihtelut ovat. 

Luvussa 2 tehdään katsaus kohteena olevista maista saata  

villa oleviin sahatavaran loppukäyttötietoihin,  jotta saa  

daan kuva rakentamista kuvaavien aikasarjojen  edustavuudesta 

kussakin  maassa. Tutkimuksen aikasarja-aineisto  sekä käy  

tettävät aikasarja-analyysin  ja suhdanneindikaattoriana  

lyysin menetelmät esitetään luvussa 3 ja tutkimustulokset 

luvussa 4. Kustakin maasta esitetään ensin suppeasti  käy  

tettävissä olleiden sarjojen aikasarjaominaisuudet.  Rapor  

toitavat tulokset perustuvat pääosin ristikorrelaatioana  

lyysin  tuloksiin yleistaloudellisten, rakentamista kuvaavien 

ja sahatavarakauppaa  kuvaavien aikasarjojen suhdannevaihte  

luiden keskinäisestä ajoittumisesta  ja yhdenmukaisuudesta.  

Luvussa  5 tehdään yhteenveto  tutkimuksen tuloksista ja tar  

kastellaan niitä sahatavaramarkkinoiden seuranta-  ja ennus  

te  järjestelmän laadinnan näkökulmasta. 
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2. LÄNSI-EUROOPAN RAKENTAMINEN SAHATAVARAN  VIENNIN 

SUHDANNEINDIKAATTORINA  

Moore ja Shiskin (1967, s. 3) esittävät kokonaistaloudelli  

selle suhdanneindikaattorille seuraavat kuusi kriteeriä: 

(1) taloudellinen merkittävyys, (2) tilastollinen riittä  

vyys, (3) historiallinen yhdenmukaisuus  perussarjan  kanssa,  

(4) suhdannekäänteiden ajoituksen  pysyvyys,  (5) tasaisuus ja 

(6) aikasarjan  julkaisunopeus.  Tässä käytettävien  aikasar  

jojen soveltuvuutta voidaan ennalta arvioida lähinnä ensim  

mäisen kriteerin perusteella. Kohdassa (2) tarkoitettu ti  

lastollinen riittävyys edellyttää mm. aikasarjalta riit  

tävää pituutta ja tilastoinnin luotettavuutta. Käytettävät  

julkiset tilastot täyttävät tämän kriteerin. Vertailusar  

jojen ja perussarjojen  tilastollisia ominaisuuksia koskevat 

kriteerit (3) -  (5) tulevat esille tutkimustulosten esit  

telyn yhteydessä. Indikaattorien julkaisunopeutta  koskeva  

kuudes kriteeri rajoittaa  aikasarjojen  valintaa vasta mah  

dollisessa käytännön seuranta- ja ennustekäytössä. 

Suomen sahatavaraviennin kohdemaiden yleistaloudellisten ja 

rakentamista kuvaavien aikasarjojen  ennalta arvioitavissa 

olevaa sopivuutta, "taloudellista merkittävyyttä" voidaan 

arvioida tarkastelemalla tutkittavien maiden osuutta Suomen 

havusahatavaran viennistä, maiden sahatavaran kulutuksen 

tuontiriippuvuutta ja rakentamisen osuutta sahatavaran lop  

pukäytöstä  . 

Tutkimuksen kohdealueeksi on valittu Suomen havusahatavaran 

kuutiometrimääräisen viennin perusteella neljä tärkeintä 

kohdemaata: Iso-Britannia,  Saksan liittotasavalta, Ranska 

ja Alankomaat. Seuraavassa  taulukossa esitetään maiden suh  

teelliset osuudet Suomen havusahatavaran vientimääristä tut  

kimusjakson  alun ja loppuosan  5-vuotisjaksoilla.  
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Taulukko 1. Suomen  havusahatavaran viennin suuntautuminen 

vuosina 1961-65  ja 1981-85. 

Tutkimusjakson  alussa tarkasteltavat neljä vientimaata kat  

toivat lähes kolme neljäsosaa ja jakson  lopulla runsaat  

puolet  Suomen  havusahatavaran viennin kokonaismäärästä. Pe  

rinteisen Ison-Britannian osuuden alentumista on korvattu  

kasvattamalla vientiä tarkastelun ulkopuolelle  jääviin ara  

bimaihin. Ison-Britannian osuuden pieneneminen  ja mait  

taisten osuuksien tasoittuminen tarkoittaa indikaattorien 

hyvyyskriteerien  mielessä sitä, että Ison-Britannian aika  

sarjojen  taloudellinen merkittävyys on alentunut, jolloin  

myös mahdollisuudet tyydyttävään  suhdanneseurantaan SSYsn  

mallin tapaan yhden  maan ekonometrisella mallilla ovat hei  

kentyneet  .  

Tarkasteltavien maiden riippuvuus  havusahatavaran tuonnista 

voidaan esittää laskemalla tuonnin osuus sahatavaran kulu  

tuksesta. Todellisten sahatavaran kulutuslukujen  puuttuessa 

seuraavassa  asetelmassa käytetään  näennäiskulutuksen lukuja,  

jotka saadaan vähentämällä ko. maan sahatavaran tuotannon 

ja tuonnin kokonaismääristä sahatavaran viennin määrä. 

Viennin Osuus Suomen  havusahatavaran vientimääristä 

kohdemaa 1965-69 1981-85 

% 

Iso-Britannia 44  ,7 19,5 
Saksan  liittotasavalta 7,9 12,3 

Ranska  6,6 9,7 

Alankomaat  14,1 9,5 

Muut maat 26 ,7 49,0 

Yhteensä 100,0 100,0 
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Ison-Britannian ja Alankomaiden korkea tuonnin osuus vai  

kuttaa ilmeisesti siihen suuntaan, että muutokset näiden 

maiden sahatavaran kysynnässä  heijastuvat Saksan liittotasa  

valtaa ja Ranskaa helpommin sahatavaran tuontiin ja myös  

Suomen vientikysyntään.  

Yksityiskohtaisin  taso, jolla rakentamista kuvaavien indi  

kaattorien merkittävyyttä voidaan ennalta arvioida on saha  

tavaran  loppukäyttö. Seuraavassa asetelmassa esitetään ar  

viot havusahatavaran maittaisen loppukäytön  jakautumisesta  

rakentamisen, huonekaluteollisuuden ja muiden käyttökoh  

teiden kesken (European  Timber... 1986, s. 136). 

Tuonnin osuus havusahatavaran kulutuksesta vuosina 1981-85 % Iso-Britannia 84,2 Saksan liittotasavalta 33,7 Ranska 25,1 Alankomaat 97,6 

Rakentaminen Huonekalut 

% 

Muu käyttö  

Iso-Britannia 

Saksan liittotasavalta 

Ranska 

Alankomaat 

71,0 

66,5  

71,5  

70,0  

3,0  

4.4  

5.5  

5,0  

26.0 

29.1 

23,0  

25,0  
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Loppukäytön  jakaumaa  oman maan ja tuontisahatavaran loppu  

käytölle erikseen ei ole saatavilla. Yleisesti oletetaan,  

että esim. Ison-Britannian oma tuotanto käytetään pääasi  

assa huonompia laatuja vaativiin käyttökohteisiin,  kuten  

esim. pakkaustarkoituksiin.  Siten pohjoismainen,  hyvälaa  

tuinen sahatavara käytettäisiin  enimmäkseen vaativiin raken  

nustarkoituksiin 
.
 

Rakentamisella on tasaisen korkea paino  kaikissa tarkastel  

tavissa viennin kohdemaissa. Aineiston esittelyssä  käy  kui  

tenkin ilmi, että julkisista tilastolähteistä saatavat ra  

kentamisen aikasarjat jakaantuvat  mm. rakennustyypeittäin  

ja rakennuttajatyypeittäin  pienempiin sektoreihin, jolloin 

yksittäisen indikaattorin merkittävyys  on koko rakentamisen 

loppukäyttöosuutta  alempi.  
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KÄSITTELY 

31. Aikasarja-aineisto  

Tutkittavat aikasarjat  jakaantuvat suhdanneindikaattoritut  

kimuksen tehtävänasettelun mukaisesti kahteen pääryhmään:  

sahatavaramarkkinoita kuvaaviin  perussarjoihin,  joiden suh  

dennevaihteluiden ennustamisesta ollaan kiinnostuneita ja  

indikaattorisarjoihin,  joiden suhdannevaihteluiden suhteesta 

perussarjojen  suhdannevaihteluihin ollaan kiinnostuneita lä  

hinnä ennustamisen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa käyte  

tään perussarjoina  maittaisia sahatavaran tuonnin sarjoja  

sekä Suomen maittaisen viennin sekä kokonaisviennin aikasar  

joja. Kun indikaattorisarjat jaetaan aggregaatiotason  pe  

rusteella kahteen ryhmään,  ns. yleistaloudellisiin  ja toi  

saalta rakentamista kuvaaviin aikasarjoihin,  saadaan seu  

raava ryhmittely:  

INDI KAATTORISARJAT 

1. Kohdemaiden yleistaloudelliset  indikaattorit 

-  bruttokansantuote 

- korkokanta  

-  teollisuustuotanto 

-  kiinteän pääoman  bruttomuodostus 

2. Kohdemaiden rakentamista kuvaavat indikaattorit 

-  eri rakennusvaiheita kuvaavat indikaattorit 

rakennusluvat ja -tilaukset 

--  aloitetut rakennukset  

keskeneräiset rakennukset  

valmistuneet rakennukset  

-  rakennus- ja rakennuttajatyypeittäiset  sarjat  

asuntorakentaminen/ei-asuntorakentaminen 

yksityinen/julkinen  

SAHATAVARAMARKKINOITA KUVAAVAT PERUSSARJAT  

1. Sahatavaran tuonti maittain 

2. Suomen sahatavaran vienti 

-  vienti maittain 

-  sahatavaran kokonaisvienti 



18 

Sahatavaran tuonti- ja vientiaikasarjojen lisäksi saatiin 

käyttöön  Ison-Britannian sahatavaran laskennallinen kulutus  

sarja (apparent consumption). Sen lisäksi sahatavaran 

tuonnin ja viennin indikaattorisarjoina  kokeiltiin Isossa- 

Britanniassa sahatavaran maahantuojien  varastojen  ja uusien 

ostosopimusten  aikasarjoja. Perussarjoina  käytettiin li  

säksi Suomen  maittaisia havusahatavaran myyntien  aikasar  

joja, joiden yksityiskohtaisempi  analysointi  jää tämän tut  

kimuksen ulkopuolelle. Aikasarjat  olivat joko arvo-, määrä  

tai volyymisarjoja, joista arvosarjat  deflatoitiin tuottaja  

hintaindeksillä (Alankomaiden  osalta rakennustarvikkeiden 

kustannusindeksillä).  Aikasarjojen  saatavuudessa oli mait  

taisia eroja.  

Sarjojen  tuli sisältää mahdollisimman monta täydellistä  suh  

danne jaksoa. Tarkkuusvaatimuksena oli sarjojen neljännes  

vuosittaisuus. Pisimmät kerätyt  aikasarjat ulottuivat vuo  

desta 1960 vuoden 1987 kolmanteen neljännekseen  käsittäen 

näin 111 havaintoa. Lyhimmät  aikasarjat ulottuvat vuodesta 

1966 vuoteen 1985, jolloin  mukana on 20 vuotta eli 80 ha  

vaintoa 
.
 

Bruttokansantuotetta, korkokantaa ja teollisuustuotantoa 

sekä investointeja  koskevat  sarjat on koottu OECD:n julkai  

semasta  Main Economic Indicators -julkaisusta. Ranskan ja 

Saksan BKT-sarjat ovat OECD:n  Quarterly  National Accounts 

-sarjasta. Rakentamista kuvaavat  aikasarjat ovat pääasiassa  

peräisin julkaisusta  Main Economic Indicators, historical 

statistics  sekä uusimmista kuukausijulkaisuista.  Ison-Bri  

tannian tietoja on täydennytty  julkaisusta  Monthly  Digest  of 

Statistics. Saksan liittotasavallan ja Alankomaiden sar  

joihin saatiin täydennystä YK:n (ECE)  julkaisusta  Statis  

tical Indicators of Short Term Economical Changes in ECE  

countries. Saksan liittotasavallan rakennustilauskanta 
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saatiin paikallisen rakennusteollisuuden toimialajärjestön  

julkaisemasta  vuositilastosta. Yksityiskohtaisempi  tutkimus  

aineiston esittely on Janatuisen (1988) tutkimuksessa. 

32. Aikasarjojen  dekomponointi  ja ristikorrelaatioanalyysi  

Kausi- ja  trendipuhdistus  

Koska tämän tutkimuksen aikasarjat koostuivat neljännesvuo  

siaineistosta, oli ne puhdistettava  vuoden sisäisestä kausi  

vaihtelusta. Kausipuhdistus  suoritettiin kaikille muille 

aikasarjoille paitsi korkokantasarjoille,  joissa kausivaih  

telua ei oletettu esiintyvän. Aikasarjat  kausipuhdistettiin  

SAS-ohjelmistoon kuuluvalla Xll-kausipuhdistusohjelmalla,  

joka on kehittynein  saatavilla oleva kausipuhdistusohjelma.  

Poikkeavien havaintojen  poistorajana  käytettiin  sarjan kak  

sinkertaista keskihajontaa.  

Kausipuhdistetuista  aikasarjoista  poistettiin trendi käyt  

täen logaritmisesti lineaarista trendiyhtälöä. Lopulliset  

ristikorrelaatioanalyyseissä  käytettävät  aikasarjat ovat 

kausipuhdistettujen  aikasarjojen  logaritmisia trendipoikkea  

mia , jotka sisältävät suhdannevaihtelun ohella satunnais  

vaihtelukomponentin. Taulukoissa esitettävät aikasarjojen  

trendikasvut mittaavat logaritmisesti lineaarisen trendin 

suhteellista muutosta vuodessa ja suhdannevaihteluvoimak  

kuuden tunnukset tästä trendistä laskettujen  trendipoikkea  

mien keskihajontaa  kerrottuna  sadalla (vrt. Willman 1975). 

Trendin ja suhdannevaihteluvoimakkuuden tunnukset on las  

kettu ja taulukoitu kunkin sarjan maksimipituudelta.  

Trendin suhteellinen muutos  vuodessa,  p (%/v),  voidaan esittää 

seuraavasti: 
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Suhdannevaihtelun voimakkuuden mittana käytetään suhteel  

listen trendipoikkeamien  hajontoja. Suhdannevaihtelun voi  

makkuus s on: 

Ristikorrelaatioanalyysi  

Aikasarjojen  keskinäistä ajallista riippuvuutta tarkastel  

laan ristikorrelaatioiden avulla. Menetelmän avulla laske  

taan kahden aikasarjan välisiä korrelaatiokertoimia, kun 

sarjoja viivästetään toistensa suhteen viiveen (k) verran.  

Kun muuttujien x ja y aikasarjat koostuvat n:stä peräkkäi  

sestä havainnosta, niiden välisen ristikorrelaatiofunktion 

muodostaa korrelaatiokertoimien r  (k) jono: 

h  

p  = (100 e  ) —lOO, jossa  b  on regressiokerroin  log.  

lineaarisesta trendiyhtälöstä  

ln x  = a + bT + u, jossa T = aika (vuosina)  

u  = jäännöstermi.  

1 2 
s = 100-s.e.e., jossa  s.e.e. = \^T2(^ n x

t  
~ xt^ 

ln = muuttujan  x trendiarvo eo. trendiyhtälöstä 

~
 > c (k) . .  

r(k) / k m,...,0 ...,m, 

/ 
\ v -v 
V x y 

jossa kovarianssi  c(k) ja varianssit  v ja v ovat 
jjx 

j

 y 

c(k)  = —— Z(x -x)  (y, ,
 -y)  

n-m t -"t-k 

v =——  £(x  -x)
2 ja v =——  £(y  -y)

2

 
x n-m t J y n-m 

J

 t 
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Korrelaatiokertoimet laskettiin aina kolmen vuoden viivee  

seen ja etumatkaan saakka perussarjan vastaavaan  havaintoon  

verrattuna. Tähän aikaväliin todennäköisesti osuu täysi  

suhdannesykli,  jonka yleensä Suomessa on todettu olevan 4-6 

vuoden mittainen. 

Ristikorrelaatiotaulukot on  muodostettu niin, että tekstissä  

esiintyviin taulukoihin on valittu aikasarjat, jotka täyt  

tävät seuraavat  kriteerit: 

-  maksimikorrelaation etumerkki on kausaalisesti odotettu 

-  maksimikorrelaation itseisarvo > 0,300. 

Taulukoissa esitetään ko. ehdot täyttävistä ristikorrelaa  

tioiden arvoista ainoastaan suurin, jonka edustaman viiveen 

katsotaan vastaavan aikasarjojen suhdannevaihtelun välistä 

keskimääräistä ajallista eroa. Ristikorrelaatiokertoimien 

itseisarvo osoittaa vaihteluiden yhdenmukaisuutta. Se on  

riippumaton vertailtavien aikasarjojen  vaihteluiden laa  

juuseroista.  
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

41. Ison-Britannian sahatavaran tuonnin ja Suomesta Isoon-  

Britanniaan suuntautuneen  sahatavaran viennin indikaattorit 

Aikasarjojen  trendi ja suhdanneherkkyys 

Ison-Britannian bruttokansantuotteen kasvunopeus  on ollut 

keskimäärin 2,23 % vuodessa viimeisten 26 vuoden aikana. 

Teollisuustuotannon kasvu  on ollut 1,46 %/v, joten talouden 

muut sektorit,  mm. palvelut  ovat kasvaneet teollisuutta no  

peammin.  Taulukossa 2 esitetään Ison-Britannian aikasar  

jojen trendikasvut ja  suhteellisten trendipoikkeamien  avulla 

ilmaistut suhdannevaihteluvoimakkuuden tunnukset. Vaihtelu  

voimakkuuden tunnuksia on pidettävä  lähinnä suuntaa  anta  

vina, sillä niiden suuruuteen  vaikuttaa varsinaisen suhdan  

nevaihtelun voimakkuuden ohella myös satunnaisvaihtelu sekä 

kausi-  ja trendikomponenttien  poistamisessa  tapahtuneet  vir  

heet, esim. trendiyhtälön  huono tilastollinen sopivuus.  

Rakentaminen on määrällisesti supistunut Isossa-Britanni  

assa. Erityisen voimakasta määrällinen supistuminen on 

ollut julkisessa asuinrakentamisessa. Tuotannon arvon  

avulla mitattuna supistuvia  aloja ovat olleet asuinrakenta  

minen yleensä ja  erityisesti julkinen  asuinrakentaminen kun 

taas yksityisen  sektorin rakentaminen on teollisuusrakenta  

mista lukuunottamatta kasvanut. Erityisen voimakasta on ra  

kennustuotannon arvon kasvu ollut rakennusten korjauksessa  

ja kunnossapidossa.  

Teollisuustuotannon suhdannevaihtelut ovat olleet hieman ko  

konaistuotannon vaihteluita voimakkaampia.  Kiinteän pääoman 

bruttomuodostuksen suhdannevaihtelut ovat  olleet yli kaksin  

kertaisia teollisuustuotantoon ja bruttokansantuotteeseen 

verrattuina. Rakentaminen on kone- ja  laiteinvestointien 
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ohella tärkeimpiä  investointikohteita, joten investointien 

vaihteluvoimakkuus selittyy  osaltaan rakentamisen suhdanne  

vaihteluiden voimakkuudella. Julkisen rakentamisen suhdan  

nevaihtelut ovat olleet yksityisen rakentamisen suhdanne  

vaihteluita voimakkaampia.  

Taulukko 2. Ison-Britannian aikasarjojen  suhdannevaihtelun 
voimakkuus ja trendin suhteellinen muutos.  

Suhdanne-  

Aikasarja vaihtelun Trendin  suht. 

voimakkuus muutos %/v. 

Korkokanta 24,1 +3,66 
Bruttokansantuote 4,0 +2,23 
Kiinteän  pääoman bruttom. 10,7 +2,57 
Teollisuustuotanto  4,2 + 1,46 

Rakennustilaukset-yhteensä  14,2 -2,43 

Rakennustilaukset-asuinrak.  19,6 -4,33 

Aloitetut asuinrakennukset  16,0 -4,19 
Vak. asuinrakennukset-aloitetut  20,9 -3,59 
Vak. asuinrakennukset-keskeneräiset  22,3 -1,31 
Vak. asuinrakennukset-valmistuneet 19,0 -3,07 

Rakennustyön volyymi-yhteensä 8,5 -0,48 

Rakennustyön volyymi-uudet 

asunnot, julkinen 30,8 -6,30 

Rakennustyön volyymi-uudet 

asunnot, yksityinen  15,2 -1,56 
Rakennustuotannon  arvo: 

-yhteensä 7,4 + 0,51 

-uusi  työ yhteensä 12,1 -0,78 
-uusi  asuinrak.  yhteensä 16,0 -1,61 
-uusi  asuinrak.  julkinen 31,8 -6,11 

-uusi  asuinrak.  yksityinen  15,1 + 0,68 
-muu uusi  työ yhteensä 11,7 -0,30 
-muu uusi  työ julkinen 16,2 -1,83 

-muu uusi  työ yksityinen  10,7 + 0,97 
-muu uusi  työ yksit, teoll.  15,6 -0,16 

-muu uusi  työ yksit, ei-teollinen  11,7 + 1,92 

-korjaus ja kunnossapito 13,0 + 6,45 

Uudet sopimukset 34,3 -1,45 
Sahatavaran  kulutus  11,0 -1,33 

Sahatavaravarastot  13,5 -2,73 
I-B:n havusahatavaran  kokonaistuonti  15,7 -1,26 

Saapunut havusahatavara  15,7 -1,46 

Suomen sahatavaran  vienti I-B:aan 19,1 -3,42 

Suomen  sahatavaran  myynti  I-B:aan 69,3 -3,72 
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Edellä on luvussa 2 todettu, että Iso-Britannia tuo ulko  

mailta yli neljä viidesosaa kuluttamastaan sahatavarasta. 

Kun rakentamisella lisäksi oli yli 70 % osuus sahatavaran 

loppukäytöstä,  on Ison-Britannian sahatavaran tuonnin trendi 

vastannut  rakentamisen alenevaa trendiä. Suomen sahatavaran 

vienti Isoon-Britanniaan on laskenut maan kokonaistuontia 

nopeammin,  joten Suomi on menettänyt  suhteellista markkinao  

suuttaan alueella. Suomen viennin vaihtelut ovat olleet 

vain lievästi alueen tuonnin vaihteluita voimakkaampia  kun 

taas myynnit  alueelle ovat vaihdelleet yli nelinkertaisesti 

sahatavaran kokonaistuontiin verrattuna.  

Sahatavaratuonnin ristikorrelaatioanalyysi  

Ristikorrelaatioanalyysin  avulla tutkittiin yleistaloudel  

listen ja rakentamista kuvaavien aikasarjojen  suhdannevaih  

teluiden ajoittumista Ison-Britannian sahatavaran tuonnin ja 

Suomesta Isoon-Britanniaan viedyn  sahatavaran viennin suh  

dannevaihteluiden suhteen. Taulukossa 3  esitetään Ison-Bri  

tannian sahatavaran tuonnin ristikorrelaatioanalyysin  tu  

lokset. Korkokantaa ja sahatavaravarastoja  lukuunottamatta 

muut tutkitut aikasarjat kuvaavat sahatavaran johdetun  ky  

synnän  skaalatekijöitä,  joten niiden korrelaatiokertoimista 

on otettu huomioon vain etumerkiltään positiiviset  kun taas 

korkokantamuuttujalle,  varastoille ja työttömyyssarjoille  

ainoastaan negatiiviset. Taulukoitujen  korrelaatiokertoi  

mien itseisarvon alarajana  on käytetty  0,300 ja tutkittujen  

edeltävyyksien/viiveiden  enimmäispituutena 12 vuosineljän  

nestä. 
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Taulukko 3. Ison-Britannian havusahatavaran tuonnin risti  
korrelaatiot. 

vuosineljänneksiä 

Bruttokansantuotteen ohella yleistaloudellisista  aikasar  

joista korkokanta edeltää sahatavaran tuonnin suhdannevaih  

teluita edeltävyyden  ollessa puolitoista vuotta. Tämä on 

sopusoinnussa  aikaisempien  tutkimustulosten kanssa (Saviaho 

1975 ja Rajala  1976, vert. myös  Tervo ym. 1987). Sen si  

jaan teollisuustuotannon ja kiinteän pääoman bruttomuodos  

tuksen suhdannevaihtelut ajoittuvat sahatavaratuonnin vas  

taavien suhdannevaiheiden jälkeen. 

Aikasarja Maksimi-  

korrelaatio 

Etumatka f-) 1 '  
Viive  (  + ) 1 '  

Korkokanta  -0.588  6 

Bruttokansantuote 0.347 -  2 

Kiinteän  pääoman bruttom. 0.393 + 3 

Teollisuustuotanto  0.540 + 1 

Rakennustilaukset-yhteensä 0.664 -  
3 

Rakennustilaukset-asuinrak
.
 0.606 -  

2 

Aloitetut asuinrakennukset 0.492 -  2 

Vak. asuinrakennukset-aloitetut  0.481 
-  2 

Rakennustyön volyymi-yhteensä 0.500 0 

Rakennustyön volyymi-uudet 

asunnot, yksityinen  0.690 
-  1 

Rakennustuotannon  arvo: 

-yhteensä 0.310 + 2 

-uusi  asuinrak. yksityinen  0.494  0 

-muu  uusi  työ yhteensä 0.312 + 9 

-muu uusi  työ yksityinen  0.386 + 4 + 5 

-muu uusi  työ yksit,  ei-teoll. 0.385 +  5 

Uudet  sopimukset  0.745 _ 2 

Sahatavaran  kulutus  0.861 0 

Sahatavaravarastot  -0.414  -  3 

Saapunut havusahatavara  0.964 0 

Suomen sahatavaran  vienti I-B:aan 0.677 0 

Suomen  sahatavaran  myynti  I-B:aan 0.594 
-  

3  
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Rakentamista kuvaavien sarjojen rakennuttajatyypittäinen  

tarkastelu osoittaa, että julkista rakentamista kuvaavat  

sarjat puuttuvat sahatavaran tuonnin kanssa voimakkaasti 

korreloivien sarjojen joukosta.  Rakentamista kuvaavat saha  

tavaratuonnin suhdanneindikaattorit koostuvat näin ollen 

joko yksityistä  rakentamista tai rakentamista kokonaisuudes  

saan  mittaavista aikasarjoista.  

Rakennusvaiheittainen rakennussarjojen  tarkastelu osoittaa 

odotusten mukaiset ajoittumisjärjestykset: Rakennusti  

lausten aikasarjat  edeltävät sahatavaran tuontia pisimmällä  

etumatkalla, seuraavaksi pitemmät  edeltävyydet  on aloitet  

tuja asuinrakennuksia kuvaavilla aikasarjoilla  kun taas ra  

kentamisen toteutusvaihetta kuvaavat rakennustyön  volyymi  

sarjat edeltävät joko yhdellä neljänneksellä  (yksityinen  

uusi asuntojen  rakentaminen)  tai on samanaikainen (koko  ra  

kennustyö).  Rakennustuotannon arvoa kuvaavista sarjoista  

"muun uuden työn" aikasarjat kulkevat sahatavaratuonnin pe  

rässä. Lähinnä liikerakentamisesta koostuva "muu  uusi työ, 

yksityinen, ei-teollinen" sen sijaan käy  yli vuoden sahata  

varatuonnin jäljessä.  

Tarkasteltavat sahatavaramarkkinoiden kulutuksen,  importöö  

rien ilmoittaman maahan saapuneen sahatavaran määrän sekä 

Suomen tullitilaston mukaisen Isoon-Britanniaan suuntautu  

neen sahatavaraviennin aikasarjojen suhdannevaihtelut ovat 

olleet samanaikaisia. Importöörien  uudet sopimukset ja sa  

hatavaravarastot sekä Suomen sahatavaran  myynnit  alueelle 

ovat edeltäneet em. toimituksia kuvaavia aikasarjoja. Sa  

hatavaran laskennallisen kulutuksen aikasarja  määräytyy  pää  

osin sahatavaran tuonnin  perusteella,  sillä sahatavaran oma  

varaisuus Isossa-Britanniassa oli 1980-luvun alussa alle 15 

prosentin  suuruusluokkaa. Näin ollen myös laskennallisesti 

tuotetun kulutus-aikasarjan  vaihtelut määräytyvät  pääosin  

tuonnin aikasarjan  mukaan. 
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Kuva 3. Suomesta Isoon-Britanniaan suuntautuneen  havusahatavaran 

viennin neljännesvuosittainen  aikasarja  1960-87 ja sen 

dekomponointi.  
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Suomesta Isoon-Britanniaan suuntautuneen  sahatavaran viennin 

ristikorrelaatioanalyysi  

Esimerkkinä Ison-Britannian aikasarjojen dekomponoinnista  

esitetään kuvassa 3 Suomesta Isoon-Britanniaan suuntautuneen  

sahatavaraviennin määräsarjan  jakaminen  trendi-, kausi- ja 

suhdanne-satunnaisvaihtelukomponentteihin.  Trendi on sel  

västi aleneva ja kausivaihtelu on supistunut merkittävästi 

tarkastelujaksolla. Trendi- ja kausipuhdistetussa  sarjassa  

on havaittavissa jossain  määrin säännöllistä jaksollisuutta,  

mutta myös satunnaisvaihteluksi luettavaa epäsäännölli  

syyttä  . 

Taulukko 4. Suomesta Isoon-Britanniaan suuntautuneen  havu  

sahatavaran viennin ristikorrelaatiot. 

vuosineljänneksiä 

Aikasarja Maksimi-  Etumatka  1  -  ) 1 '  
korrelaatio  Viive  (  +  ) 1 ' 

Korkokanta  -0.402  _ 6 

Bruttokansantuote  0.411  -  3 

Kiinteän  pääoman bruttom. 0.339  + 2 

Teollisuustuotanto  0.525 0 

Rakennustilaukset-yhteensä 0.427  
-  3 

Rakennustilaukset-asuinrak. 0.357  
-  

3 

Vak
.
 asuinrakennukset-valmistuneet  0.374  

-  11 

Rakennustyön volyymi-yhteensä 0.516  0 

Rakennustyön volyymi-uudet 

asunnot, yksityinen  0.559 -  1 

Rakennustuotannon  arvo: 

-yhteensä 0.508 + 2 

-uusi  työ yhteensä 0.429 + 2 

-uusi  asuinrak.  yksityinen  0.487 0 

-muu uusi  työ yhteensä 0.541 + 3 

-muu uusi  työ julkinen 0.367 +  8 

-muu uusi  työ yksityinen 0.670 +  3 

-muu uusi  työ yksit,  teoll.  0.471 +  3 

-muu uusi  työ yksit,  ei-teoll.  0.614 + 3+4 

-korjaus ja kunnossapito 0.358 + 8 

Uudet  sopimukset  0.648 3 

Sahatavaran  kulutus 0.608 -  1 

Sahatavaravaras tot -0.333 -  3  

I-B:n havusahatavaran  kokonaistuonti  0.677  0  

Saapunut havusahatavara  0.711 0  

Suomen sahatavaran  myynti  I-B:aan 0.560 
-  3  
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Suomen viennin korrelaatiot (taulukko  4) yleistaloudellisten  

ja rakentamista kuvaavien aikasarjojen kanssa  ovat mata  

lampia kuin Ison-Britannian kokonaistuonnin aikasarjojen  

vastaavat korrelaatiot. Suomen  Isoon-Britanniaan suuntautu  

neen sahatavaraviennin ajoittuminen  yleistaloudellisten ai  

kasarjojen  suhteen vastasi pääpiirteittäin  alueen sahata  

varan kokonaistuonnin ajoittumista - olivathan sarjat kes  

kenään samanaikaisia. Suomen  tullitilaston mukainen vienti  

ajankohta  ei erotu  neljännesvuosiaineistossa  Ison-Britannian 

tuontitilaston mukaisesta tullausajankohdasta.  

Rakennustilausten aikasarjojen  suhdannevaiheet käyvät  myös 

Suomen Ison-Britannian sahatavaraviennin edellä. Suomen sa  

hatavaraviennin perässä  kulkevia rakennustuotannon arvoa  ku  

vaavia aikasarjoja on enemmän Suomen  viennillä kuin Ison-  

Britannian sahatavaran kokonaistuonnilla. Ainoa julkista  

rakentamista kuvaava korrelaatiokertoimille asetetut vaati  

mukset täyttävä aikasarja  on julkista ei-asuntorakentamista 

(value of output, other new work,  public) tuotannon  arvoa 

kuvaava sarja, jonka suhdannevaiheet kulkevat keskimäärin 

kaksi vuotta, siis noin puoli suhdannejaksoa  Suomesta 

Isoon-Britanniaan suuntautuneen  sahatavaraviennin perässä.  

Yhteenvetona Ison-Britannian suhdanneindikaattorien risti  

korrelaatioanalyysistä  voidaan siis todeta, että aiempien  

tutkimusten mukaiset odotukset rahamarkkinoiden ja rakennus  

tilausten ajallisesta yhteydestä sahatavaran tuontiin ja 

Suomen sahatavaran vientiin saivat vahvistusta. Yllättäviä 

eivät olleet myöskään  tulokset myöhempien  rakennusvaiheiden 

tai julkisen  rakentamisen ajallisesta  suhteesta sahatavaran 

tuontiin ja Suomen vientiin. 
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42. Saksan liittotasavallan sahatavaran tuonnin ja Suomesta 

Saksan liittotasavaltaan  suuntautuneen  sahatavaran  

viennin indikaattorit 

Aikasarjojen  trendi ja suhdanneherkkyys  

Saksan liittotasavallan yleistä taloudellista tilannetta 

voitiin mitata samoilla muuttujilla kuin Isossa-Britanni  

assa. Sen sijaan  rakentamista kuvaavia aikasarjoja  oli saa  

tavilla niukemmin. Rakennustyön  toteuttamisvaihetta joudut  

tiin mittaamaan rakennusalan työllisyyden ja työttömyyden  

avulla. Nämä indikaattorit ovat  ilmeisesti varsin herkkiä 

suhdannevaiheen osoittajia, mutta niiden yhteys sahatavaran  

käyttöön ei liene yhtä kiinteä kuin rakennustuotannon vo  

lyymi-  ja määräsarjoilla. Tilauskanta-muuttujia  lukuunotta  

matta ei rakennuttajatyypittäinen  jaottelu ollut juurikaan  

mahdollista. Aikasarjat, niiden trendikasvut ja suhdanne  

vaihtelun voimakkuustunnukset esitetään taulukossa 5. 

Taulukko 5. Saksan liittotasavallan aikasarjojen  suhdannevaih  
telun voimakkuus ja trendin suhteellinen muutos. 

Suhdanne-  

Aikasarja  vaihtelun  Trendin  suht.  
voimakkuus  muutos %/v 

Korkokanta 32,4 +0,94 
Bruttokansantuote 3,6 + 2,52 
Kiinteän  pääoman bruttom. 7,3 + 1,50 
Teollisuustuotanto  6,0 + 2,41 
Teollisuustuotanto/rakent. 11,9 +1,21 

Rakennusluvat-yhteensä  21,5 + 0,92 

Rakennusluvat-asuinrakennukset 24,0 +  0,83 
Tilauskanta-rakennusteollisuus 15,2 -2,00 
Tilauskanta-asuinrakennukset 22,3 -2,42 
Tilauskanta-teoll.- ja liikerak. 17,3 -1,47 
Tilauskanta-julkinen rakentaminen 16,3 -3,39 

Rakennustyön arvo-asuinrakennukset 20,7 +1,63 
Rakennustyön arvo-yksit.  ei-asuinrak  18,2 + 2,82 

Työllisyys  rakennusalalla 10,3 -1,76 

Työtunnit  rakennusalalla  8,1 -3,46 
Rakennustyövoiman työttömyys  60,3 + 9,19 
Avoimet  työpaikat rakennusalalla  43,9 -9,23 

SLT:n havusahatavaran  kokonaistuonti  17,1 + 0,02 
Suomen sahatavaran  vienti  SLTsaan 37,5 + 1,48 
Suomen  sahatavaran  myynti  SLT:aan  47,7 + 0,58 
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Saksan liittotasavallassa rakentaminen on rakennuslupien ja 

rakennustuotannon volyymin  avulla mitattuna pääsuuntaisesti  

kasvanut tarkastelujaksolla. Rakennusteollisuuden tilaus  

kannat ja alan työllisyys  sen sijaan  ovat  heikentyneet,  mikä 

saattaa liittyä tilausten kiertonopeuden  nousuun ja tuo  

tannon rationalisointiin. Rakennussektori on myös Saksan 

liittotasavallassa suhdanneherkkää, ja erityisen voimakkaita 

suhdannevaihtelut  ovat  olleet  rakennustyövoiman työttömyyden  

ja avointen työpaikkojen  aikasarjoissa.  

Sahatavaran kokonaistuonti on pysynyt muuttumattomalla ta  

solla kun taas Suomen vienti Saksan liittotasavaltaan on 

lievästi kasvanut. Sahatavaran tuonnin suhdannevaihteluiden 

voimakkuus on ollut samaa suuruusluokkaa koko  rakentamista 

kuvaavien aikasarjojen suhdannevaihteluiden voimakkuuden 

kanssa. Suomen sahatavaraviennin ja vientimyyntien  vaih  

telut ovat olleet yli kaksinkertaisia  alueen kokonaistuonnin 

vaihteluihin verrattuina. Yleisenä havaintona Saksan liit  

totasavallan sahatavaramarkkinoiden aikasarjojen  graafisesta  

tarkastelusta voidaan todeta, että satunnaisvaihtelun osuus  

sarjojen  suhdanne-satunnaisvaihtelukomponentin  vaihteluissa 

on ilmeisesti vähäisempi kuin Ison-Britannian vastaavissa 

sarjoissa. Saksan liittotasavallan sarjoissa korostuvat 

erityisesti vuosien 1967 ja 1975 taantumat. 

Ristikorrelaatioanalyysit  

Taulukossa 6 esitetään Saksan liittotasavallan sahatavaran 

kokonaistuonnin ja indikaattorisarjojen  etumerkki- ja itseis  

arvovaatimukset (>0,300)  täyttävät  maksimikorrelaatiot sekä  

keskinäinen ajoitus. Muiden tässä  tutkittujen maiden risti  

korrelaatioihin verrattuna Saksan liittotasavallan ristikor  

relaatiokertoimet ovat itseisarvoltaan huomattavan korkeita.  
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Taulukko 6. Saksan liittotasavallan havusahatavaran tuonnin 

ristikorrelaatiot. 

vuosineljänneksiä 

Korkokannan ristikorrelaatiohuippu  (-0,243) ei ylittänyt 

asetettua itseisarvon alarajaa. Yleistaloudellisista sar  

joista bruttokansantuote ja kiinteän pääoman  bruttomuodostus 

tulevat suhdannevaiheiltaan sahatavaratuonnin perässä.  Teol  

lisuustuotannon suhdannevaihtelut ovat olleet samanai  

kaisia sahatavaratuonnin kanssa.  

Rakentamista kuvaavista sarjoista rakennuslupien  kokonais  

määrä on samanaikainen sahatavaratuonnin kanssa ja asuinra  

kennusten rakennusluvat seuraavat  tuontia yhdellä vuosinel  

jänneksellä. Rakennusteollisuuden tilauskantaa kuvaavat ai  

kasarjat  edeltävät tuontia yhdellä  vuosineljänneksellä.  Ra  

kentamisen toteuttamisvaihetta kuvaavat arvo-  ja  työllisyys  

aikasarjat viivästyvät  tuonnista. Työttömyyttä  ja avoimia 

työpaikkoja  kuvaavat sarjat ovat tuonnin kanssa samanai  

Aikasarja  Maksimi-  Etumatka  (-  ) 1 '  
korrelaatio  Viive  (  +  )1 ' 

Bruttokansantuote 0.369 + 1 

Kiinteän  pääoman bruttom. 0.775 + 1 

Teollisuustuotanto  0.315 0 

Rakennusluvat-yhteensä 0.315 0 

Rakennusluvat-asuinrakennukset 0.420 + 1 

Tilauskanta-rakennusteollisuus 0.818 
-  

1  

Tilauskanta-asuinrakennukset 0.895 -  1  

Tilauskanta-teoll.- ja liikerak.  0.796 -  1  

Tilauskanta-julkinen rakentaminen  0.637 -  1  

Rakennustyön arvo-asuinrakennukset  0.542 + 3 

Rakennustyön arvo-yksit.  ei-asuinrak  . 0.557 + 2 

Työllisyys  rakennusalalla 0.411 + 2 

Työtunnit  rakennusalalla 0.568 + 3 

Rakennustyövoiman työttömyys  -0.620  0 

Avoimet  työpaikat rakennusalalla  0.326 0 

Suomen sahatavaran  vienti  SLT:aan  0.665 0 

Suomen  sahatavaran  myynti  SLT:aan  0.621 -  
2 
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Kuva 4. Suomesta Saksan liittotasavaltaan suuntautuneen  havu  

sahatavaran viennin neljännevuosittainen  aikasarja  ja 
sen dekomponointi.  
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kaisia. Suomesta Saksan liittotasavaltaan suuntautunut sa  

hatavaran vienti on vaihdellut samanaikaisesti alueen saha  

tavaran tuonnin kanssa kun taas Suomen sahatavaran myynnit  

alueelle ovat lievästi edeltäneet alueen kokonaistuontia. 

Taulukko 7. Suomesta Saksan  liittotasavaltaan suuntautuneen  

havusahatavaran viennin ristikorrelaatiot. 

1 )  vuosineljänneksiä 

Taulukossa 7 esitetään vastaavat ristikorrelaatiokertoimet 

Suomesta Saksan liittotasavaltaan viedyn  sahatavaran määrien 

ja indikaattorisarjojen välillä. Koska alueen sahatavaran 

kokonaistuonnin ja Suomesta  po. alueelle suuntautuneen  

viennin välillä on korkeahko (0,665) samanaikainen korre  

laatio, oli odotettavissa,  että myös korrelaatiot indikaat  

torisar jo jen  kanssa  olivat samansuuntaisia. Kriteerit täyt  

tävien indikaattorisarjojen  luettelo onkin lähes sama, mak  

simikorrelaatioissa tosin on eroja.  

Aikasarja Maksimi-  

korrelaatio 

Etumatka (-  )1 ' 
Viive  ( +  )

1  > 

Bruttokansantuote  0.559 0 

Kiinteän pääoman bruttom. 0.753 0 

Teollisuustuotanto  0.461 1 

Tilauskanta-rakennusteollisuus 0.631 2 

Tilauskanta-asuinrakennukset 0.615 1 -2 

Tilauskanta-teoll.- ja liikerak. 0.619 
_ 

2 

Tilauskanta-julkinen rakentaminen 0.599 
_ 1 

Rakennustyön arvo-asuinrakennukset 0.405 + 3 

Rakennustyön arvo-yksit.  ei-asuinrak. 0.417  + 3 

Työtunnit  rakennusalalla  0.336 + 1 

Rakennustyövoiman työttömyys  -0.358  0 

SLT:n havusahatavaran  kokonaistuonti 0.665 0 

Suomen  sahatavaran  myynti  SLT:aan  0.682 
-  

3 
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43. Ranskan sahatavaran tuonnin ja Suomesta Ranskaan 

suuntautuneen  sahatavaran viennin indikaattorit 

Aikasarjojen  trendi ja suhdanneherkkyys  

Käytettävissä  olevista tilastolähteistä saatavat Ranskan ko  

konaistaloudelliset ja rakentamista kuvaavat aikasarja-ai  

neistot olivat niukemmat kuin Ison-Britannian tai Saksan 

liittotasavallan aineistot. Saatavuutta rajoitti sarjojen  

lyhyys  ja neljännesvuosittaisen  jaottelun puuttuminen. Ra  

kentamista ei voitu esim. eritellä rakennustyypeittäin  tai 

rakennuttajan  mukaan. Keskeisimmät rakennuslupia  ja aloi  

tettuja asuinrakennuksia kuvaavat määräsarjat  olivat kui  

tenkin saatavilla. Perus-  ja indikaattorisarjojen  kasvun ja 

suhdanneherkkyyden  tunnukset esitetään taulukossa 8. 

Taulukko 8. Ranskan aikasarjojen  suhdannevaihtelun voimakkuus 

ja  trendin suhteellinen muutos.  

Bruttokansantuotteen kasvu on ollut Ranskassa Isoa-Britan  

niaa ja Saksan liittotasavaltaa nopeampaa ja sen vaihtelut 

ovat olleet Ranskassa voimakkaampia.  Rakentaminen on vähen  

tynyt Ranskassa 1960-luvulta 1980-luvulle tultaessa. Raken  

tamista ja sahatavaramarkkinoita kuvaavat sarjat ovat kehit  

Suhdanne- 

Aikasarja  vaihtelun Trendin  suht. 

voimakkuus muutos  %/v  

Korkokanta  24,3 +4,62 
Bruttokansantuote  6,5 +3,82 
Teollisuustuotanto  7,0 +1,25 
Teollisuustuotanto/rakentaminen 7,4 -0,54 
Rakennusluvat yhteensä 14,8 -2,23 
Aloitetut asuinrakennukset 15,8 -2,06 

Ranskan  havusahatavaran kokonaistuonti  19,1 + 1,25 
Suomen  sahatavaran  vienti  Ranskaan  28,1 +4,33 
Suomen  sahatavaran myynti  Ranskaan  74,7 +  3,80  
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tyneet eri suuntaan, sillä sahatavaran tuonti ja Suomen sa  

hatavaran vienti Ranskaan ovat pääsuuntaisesti  kasvaneet. 

Ranskan sahatavaramarkkinoilla ei rakentamisen ja sahatava  

ratuonnin välinen yhteys  välttämättä olekaan yhtä kiinteä 

kuin Isossa-Britanniassa,  sillä Ranskan sahatavaratuonti 

kattaa vain noin neljänneksen  maan sahatavaran kulutuksesta. 

Tuonnin suhdannevaihtelut ovat olleet hieman rakennuslupien  

vaihteluita voimakkaampia. Trendien perusteella  Suomi on 

kasvattanut markkinaosuuttaan Ranskan sahatavaratuonnista. 

Suomen viennin vaihtelut ovat olleet puolitoistakertaisia  

kokonaistuontiin verrattuna. Suomen sahatavaran vienti  

myynnit alueelle vaihtelevat alueen kaikkia muita aikasar  

joja  voimakkaammin. 

Ristikorrelaatioanalyysit  

Ristikorrelaatioanalyysi  (taulukko  9) viittaa siihen, että 

Ranskan sahatavaratuonnin suhdannevaihtelut ovat  olleet sa  

manaikaisia sekä yleistaloudellisten  että rakentamista ku  

vaavien indikaattorisarjojen  kanssa. Suomen sahatavaran 

vienti sekä vientimyynnit  Ranskaan ovat lievästi edeltäneet 

kokonaistuontia. 

Taulukko 9. Ranskan havusahatavaran tuonnin ristikorrelaatiot 

I )vuosineljänneksiä  

Aikasarja Maksimi-  Etumatka f  -  )
1 ' 

korrelaatio  Viive  (  +  )1 '  

Bruttokansantuote  0.482 0 

Teollisuustuotanto  
0.518 0 

Teollisuustuotanto/rakentaminen 0.493 0 

Rakennusluvat  yhteensä 0.529 0 

Aloitetut asuinrakennukset 0.450 0 

Suomen sahatavaran  vienti Ranskaan 0.725 
-
 1 

Suomen sahatavaran  myynti  Ranskaan  0.404 -  3 
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Kuva 5. Suomesta Ranskaan suuntautuneen  havusahatavaran viennin 

neljännesvuosittainen  aikasarja  ja sen dekomponointi. 
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Suomen sahatavaran vienti Ranskaan vuosina 1960-87 esitetään 

kuvassa 5 dekomponoituna. Suhdannehuippujen  erottaminen 

trendi- ja kausipuhdistetusta  aikasarjasta  on ongelmallista.  

Taulukko 10. Suomesta  Ranskaan suuntautuneen  havusahatavaran 

viennin ristikorrelaatiot. 

vuosineljänneksiä 

Suomesta Ranskaan suuntautuneen  sahatavaraviennin ristikor  

relaatiot (taulukko  10) indikaattorisarjojen  kanssa ovat  it  

seisarvoltaan matalampia kuin vastaavat kokonaistuonnin kor  

relaatiot. Korrelaatioiden mataluuden ja vaihteluiden saman  

aikaisuuden takia ei Suomesta Ranskaan suuntautuvan  sahata  

varaviennin suhdanteiden seuranta  tai ennustaminen yleista  

loudellisten tai rakentamista kuvaavien aikasarjojen avulla 

näytä  kovinkaan lupaavalta.  

44. Suomesta Alankomaihin suuntautuneen  sahatavaran viennin 

indikaattorit 

Yhdenmukaisten ja ajallisesti  vähintään neljännesvuosiin  ja  

oteltujen aikasarjojen  saatavuus  Alankomaiden kokonaistalou  

dellisesta kehityksestä  supistui  korkokanta- ja teollisuus  

tuotantoaikasarjoihin.  Rakentamista kuvaavia aikasarjoja  ei 

voitu jaotella rakennuttajatyypeittäin.  Sahatavaramarkki  

noita kuvaavat yhtenäiset  aikasarjat  rajoittuvat suomalai  

sista tilastolähteistä saatavaan  Suomesta Alankomaihin  suun  

tautuvaan sahatavaravientiin ja vientimyynteihin. Aikasar  

jojen kasvut ja suhdannevaihteluvoimakkuuden tunnukset esi  

tetään taulukossa 11. 

Aikasarja  Maksimi- 

korrelaatio 

Etumatka  (-  )
1 '  

Viive  ( +  ) 1 ' 

Bruttokansantuote 

Teollisuustuotanto 

Rakennusluvat yhteensä  

0.361 

0.416  

0.377 

0 

0 

+ 2 

Ranskan havusahatavaran  kokonaistuonti 0.725 

Suomen  sahatavaran  myynti  Ranskaan 0.345 

+ 1 

-  1  
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Taulukko 11. Alankomaiden aikasarjojen  suhdannevaihtelun 
voimakkuus ja trendin suhteellinen muutos.  

Alankomaiden teollisuustuotanto on kasvanut muiden tarkas  

teltujen maiden teollisuustuotantoa nopeammin  ja sen loga  

ritmisesti lineaarisesta trendistä laskettujen  trendipoikkea  

mien keskihajonnan  avulla laskettu suhdannevaihtelu on voi  

makkaampi  kuin muissa tarkastelluissa maissa. Alankomaiden 

rakennustilastojen  mukaan sekä rakennuslupien  että valmistu  

neiden asuinhuoneistojen  määrät ovat pääsuuntaisesti  kasva  

neet 
.

 

Suomen sahatavaran vienti Alankomaihin on supistunut.  

Viennin suhdannevaihtelut ovat  olleet alueen kaikkien aika  

sarjojen vaihteluita  voimakkaampia  ja myynnit  ovat vaihdel  

leet vielä vientimääriä voimakkaammin. Vientisarja  esite  

tään kuvassa 6. Kuvassa 5 esitetystä  Ranskan vientisarjasta  

poiketen on Suomesta  Alankomaihin suuntautuvan  sahatavara  

viennin kausivaihtelu selvästi supistunut tarkastelujak  

solla. Trendi- ja kausipuhdistetussa  vientisarjassa  on suh  

dannetaantumien ajoittaminen helpompaa kuin suhdannehuip  

pujen paikantaminen. 

Suhdanne-  

Aikasarja vaihtelun  Trendin suht. 

voimakkuus  muutos %/v 

Korkokanta  24,9 + 1,75 

Teollisuustuotanto  12,7 +  4,08 

Rakennusluvat-yhteensä 21,4 + 0,72 

Rakennusluvat-asuinrakennukset  24,5 + 0,77 

Aloitetut asuinrakennukset  11,9 -0,85 

Keskeneräiset  asunnot 16,1 -0,95 

Valmistuneet  asunnot  19,7 +  0,59 

Avoimet työpaikat rakennusalalla  59,8 -5,24 

Suomen sahatavaran  vienti  Alankomaihin  30,9 -1,05 

Suomen  sahatavaran  myynti  Alankomaihin  58,3 -1,52 
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Kuva  6. Suomesta Alankomaihin suuntautuneen  havusahatavaran 

viennin aikasarja  ja sen dekomponointi.  
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Taulukko 12. Suomesta Alankomaihin suuntautuneen  havusaha  

tavaran viennin ristikorrelaatiot. 

vuosineljänneksiä 

Vain neljännes käytetyistä indikaattorisarjoista toteutti 

asetetut ristikorrelaatiokertoimen itseisarvo- ja etumerkki  

vaatimukset (taulukko  12). Nämä sarjat olivat rakennuslu  

pien kokonaismäärää ja  avoimia rakennustyöpaikkoja  kuvaavat 

indikaattorit, joiden edeltävyys  Suomen Alankomaihin suun  

tautuvan  sahatavaraviennin suhdannevaihteluihin oli kolme ja 

kaksi  vuosineljännestä.  Myynnit edeltävät vientitoimituksia 

puolella vuodella. Korrelaatiokertoimien mataluus viittaa 

kuitenkin siihen, ettei perus- ja  indikaattorisarjojen  vaih  

teluiden muoto  tai ajoitus kovin hyvin vastaa  toisiaan. 

45. Suomen sahatavaran  kokonaisviennin  indikaattorit  

Maittaisen sahatavaran kokonaistuonnin ja  Suomen maittaisen 

sahatavaran viennin ohella tarkasteltiin maittaisten suhdan  

nevaihteluiden ajoittumista Suomen sahatavaran kokonais  

viennin suhteen. Indikaattorisarjoina  olivat edellä mait  

taisessa analyysissä  käytetyt  yleistaloudelliset  ja rakenta  

mista kuvaavat aikasarjat  sekä maittaisen analyysin tuonnin 

ja Suomen maittaisen viennin perussarjat.  

Aikasarja Maksimi-  Etumatka  (-  ) 1'  
korrelaatio  Viive  (  + )

1 ' 

Rakennusluvat  yhteensä 0.318 
-
 3 

Avoimet työpaikat rakennusalalla  0.496 
-
 2 

Suomen  sahatavaran myynti  Alankomaihin 0.620 -  2 
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Kuva  7. Suomen  havusahatavaran viennin neljännesvuosittainen  

aikasarja  ja sen dekomponointi.  
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Suomen havusahatavaran kokonaisviennin aikasarja esitetään 

kuvassa 7 dekomponoituna. Kokonaisviennin graafinen ver  

tailu maittaisiin vientisarjoihin  osoitti, että sarjoissa  on 

samat 1960-luvun loppupuolen  ja vuoden 1975 taantumat sekä 

vuoden 1980 suhdannehuiput. 

Suomen havusahatavaran kokonaisviennin maksimikorrelaatiot 

ja  vastaavat  etumatkat/viiveet  esitetään taulukossa 13. In  

dikaattorisarjat on taulukossa järjestetty maittain ja mait  

taiset sarjat oletettuun kausaaliseen ja rakennusvaiheiden 

ajalliseen järjestykseen.  

Kun tarkasteltavat neljä viennin kohdemaata kattoivat 

1960-luvulla kolme neljännestä  ja 1980-luvulla puolet  Suomen 

sahatavaran viennistä, oli odotettavissa, että kokonais  

viennin vaihteluilla on paljon  yhteisiä  piirteitä tarkastel  

tavan alueen maittaisten sahatavarakaupan  vaihteluiden 

kanssa. Ison-Britannian sahatavaran tuontisarjoja (eri läh  

teistä) lukuunottamatta Suomen sahatavaran kokonaisviennin 

ja maittaisten tuontisarjojen  ja  Suomesta eri maihin viedyn  

sahatavaran määräsarjojen  välillä vallitsikin korkea saman  

aikainen korrelaatio (taulukko 13). Suomen  sahatavaran ko  

konaisviennin ja Ison-Britannian sahatavaratuonnin välinen 

korrelaatio on matalahko. 

Kokonaistaloudellisten ja rakentamista kuvaavien indikaatto  

rien painopiste on Saksan  liittotasavallan aikasarjoissa,  

joista rakennusteollisuuden tilauskanta-aikasarjat  korre  

loivat voimakkaasti Suomen havusahatavaran kokonaisviennin 

kanssa edeltävyyden  ollessa 2-3 vuosineljännestä.  Ison-Bri  

tannian rakennustuotantoa koskevien aikasarjojen  joukosta  

tulee esille erikoinen Suomen  havusahatavaravientiä edeltävä 

aikasarja: Ison-Britannian julkisen asuinrakentamisen vo  

lyymin ja  arvon suhdannevaiheet edeltävät Suomen sahatavara  

vientiä kolmella vuodella. Ajoittumisen taustalla on ilmei  

sesti julkisen vallan suhdanteita tasaava politiikka eikä 
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Taulukko 13. Suomen  havusahatavaran viennin ja indikaattori  

sarjojen  ristikorrelaatiot.  

vuosineljänneksiä 

Aikasarja Maksimi-  Etumatka (- 

korrelaatio  Viive  (  +  )
1 >  

ISO-BRITANNIA 

Rakennustyön volyymi-uudet 
0.429  asunnot, julkinen -12 

Rakennustuotannon  arvo: 

-uusi  asuinrak.  julkinen 0.394 -12 

-muu uusi  työ yksityinen  0.498 + 4  

-muu uusi  työ yksit,  teoll.  0.434 + 2 

-muu uusi  työ yksit,  ei-teoll.  0.500 + 8 

I-B:n havusahatavaran  kokonaistuonti 0.337 + 1 

Saapunut havusahatavara 0.341 0 

Suomen  sahatavaran  vienti I-B:aan  0.592 0 

Suomen  sahatavaran  myynti I-B:aan  0.559  — 3 

SAKSAN LIITTOTASAVALTA 

Korkokanta  -0.309  
_ 7 

Bruttokansantuote  0.468 0 

Kiinteän  pääoman bruttom. 0.705  0 

Teollisuustuotanto  0.399 + 1 

Tilauskanta-rakennusteollisuus  0.691 
_ 3 

Tilauskanta-asuinrakennukset  0.677  
-  3  

Tilauskanta-teoll.-ja liikerak.  0.624 
-  3 

Tilauskanta-julkinen rakentaminen  0.530 -  2 

Rakennustyön arvo-asuinrakennukset  0.332 + 1 

Rakennustyön arvo-yksit.  ei-asuinrak.  0.335 + 2 

Työllisyys rakennusalalla  0.426 + 1 

Työtunnit rakennusalalla  0.403 + 1 

Rakennustyövoiman työttömyys  -0.543 0 

Avoimet  työpaikat rakennusalalla  0.360 + 1 

SLT:n havusahatavaran  kokonaistuonti  0.628 _ 1-2 

Suomen sahatavaran  vienti  SLT:aan  0.612 0 

Suomen sahatavaran  myynti  SLTiaan  0.522 
-  3 

RANSKA 

Teollisuustuotanto  0.331 0 

Ranskan  havusahatavaran  kokonaistuonti  0.609  0 

Suomen sahatavaran  vienti  Ranskaan 0.561 0 

Suomen sahatavaran  myynti  Ranskaan  0.516  -  3 

ALANKOMAAT 

Rakennusluvat-yhteensä  0.402 3 

Rakennusluvat-asuinrakennukset 0.345 3 
Avoimet työpaikat rakennusalalla 0.403 -  4 

Suomen sahatavaran  vienti  Alankomaihin  0.738 0 
Suomen  sahatavaran  myynti  Alankomaihin  0.565 

_ 3  
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niinkään julkisen rakentamisen viivästynyt  vaikutus sahata  

varan kysyntään.  

Indikaattorisarjojen jakaantuminen ajoittumisen suhteen 

edeltäviin, samanaikaisiin ja perässä  kulkeviin aikasar  

joihin  noudattaa jo  maittaisissa ristikorrelaatiotuloksissa 

todettua yleistä käyttäytymistä:  yleistaloudellisista  sar  

joista edeltävien indikaattorien luokkaan kuuluu lähinnä 

korkomuuttuja. Teollisuustuotanto, bruttokansantuote ja 

kiinteän pääoman  bruttomuodostus kuuluvat joko samanaikai  

siin tai lievästi perässä  kulkeviin indikaattoreihin. Ra  

kentamista kuvaavista indikaattoreista rakennustilaukset ja 

tilauskanta-aikasarjat  ovat useimmiten edeltäviä ja rakenta  

misen toteutusvaihetta ja  valmistumista mittaavat aikasarjat  

ovat useimmiten perässä  kulkevia  indikaattoreita. Sahata  

varan maittaisen myynnin  aikasarjat  ovat edeltäneet sahata  

varan kokonaisvientiä keskimäärin 3 vuosineljänneksellä.  

Suomen sahatavaran kokonaisviennin suhdanneseurannan kan  

nalta näyttää ilmeiseltä, että suhdanneindikaattoreiden pää  

paino  on siirtynyt Suomen  Sahanomistajayhdistyksen  malliko  

keilujen aikaisesta Iso-Britannia -painotteisuudesta  Saksan 

liittotasavallan yleisen taloudellisen aktiviteetin indi  

kaattoreihin ja rakentamisen indikaattoreihin sahatavaran 

spesifinä  kysyntäsektorina.  
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5. TARKASTELU  

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli seuranta-  ja ennustetie  

tojen tarve sahatavaramarkkinoiden lyhyen  aikavälin kehityk  

sestä 
.
 Tutkimuksen tehtävänä oli tuottaa tietoa Suomen sa  

hatavaraviennin tärkeimpien  kohdemaiden yleistaloudellisten  

ja rakentamista kuvaavien indikaattoreiden suhdannevaihte  

luiden ajallisesta yhteydestä kyseisten  maiden sahatavaran 

tuontiin, Suomen vientiin ko. maihin sekä Suomen sahata  

varan kokonaisvientiin. Koska tutkimuksessa oli tarpeen kä  

sitellä laajahkoa  aikasarjojen  joukkoa,  valittiin tutkimus  

menetelmäksi kokonaistaloudellisissa suhdanneindikaattori  

tutkimuksissa sovelletut aikasarja-analyysin  menetelmät, so. 

aikasarjojen dekomponointi ja ristikorrelaatioanalyysi.  

Maittaiseen tarkasteluun otettiin neljä tärkeintä Suomen sa  

hatavaraviennin kohdemaata: Iso-Britannia,  Saksan liittota  

savalta, Ranska ja Alankomaat. 

Tutkimusmenetelmän perusoletuksena  on, että perus- ja indi  

kaattorisarjoilla  on yhteistä vaihtelua nimenomaan suhdanne  

vaihtelun aika-alueella. Suhdannevaihteluiden esillesaami  

seksi aikasarjoista poistettiin kausivaihtelu ja trendi. 

Kausivaihtelun poistamisessa  käytetty  menetelmä otti huomi  

oon kausivaihtelun muuttumisen ajassa,  mikä olikin perus  

teltua erityisesti sahatavaran kuljetuksissa tapahtuneiden  

muutosten takia. Trendiyhtälönä  käytettiin  kaikille aika  

sarjoille logaritmisesti  lineaarista trendiyhtälöä. Sahata  

varan tuonti- ja vientisarjojen  tarkastelu antoi viitteitä 

siitä,  että sarjoissa  on 1970-luvun puolivälin energia  

kriisin yhteydessä  mahdollisesti tapahtunut trendien taso  

siirtymiä tai muutoksen nopeuden,  jopa muutossuunnan  vaihtu  

misia. Energiakriisiä seurannutta taantumaa ei kuitenkaan 

voida juurikaan erottaa Suomen metsäteollisuudelle ominai  

sista ns. devalvaatiosyklin  mukaisista taantumista, joten 

trendin tasosiirtymiä  tai suunnanmuutoksia ei katsottu mah  

dolliseksi ottaa huomioon. 



47 

Kausi- ja trendipuhdistettujen  aikasarjojen graafinen tar  

kastelu osoittaa aikasarjojen  suhdanne-satunnaisvaihtelukom  

ponenteissa  suurta satunnaisvaihtelun osuutta. Ilman aika  

sarjojen tasoitusta on vaikeata paikallistaa  erityisesti  

suhdannehuippuja  suhdanteiden alempien käännepisteiden  ol  

lessa selvemmin havaittavissa. Mikäli tavoitteena olisi ai  

kasarjojen  keskimääräisen suhdannevaihteluiden ajoittumisen  

sijasta paikallistaa  yksittäisten  käännepisteiden  sijaintia  

ja keskinäistä ajoittumista, olisi tarpeen kokeilla eri  

laisia aikasarjojen tasoitusmenetelmiä neljännesvuosit  

taisten havaintojen  satunnaisvaihtelun eliminoimiseksi. 

Tutkimusmenetelmään ja tulosten raportointiin  liittyvänä ra  

joituksena voidaan pitää sitä, että aikasarjojen  välisestä 

ristikorrelaatiofunktiosta voitiin raportoida ainoastaan 

kertoimen etumerkin ja itseisarvon suhteen rajoitettu maksi  

miarvo ja sitä vastaava  viive. Aikasarjojen  välisestä riip  

puvuudesta  saadaan tällöin varsin rajoitetusti  informaatiota. 

Kunkin maan sahatavaran kokonaistuonnilla oli enemmän ase  

tetut kriteerit täyttäviä indikaattorisarjoja  kuin Suomen 

sahatavaran viennillä ko. maahan. Suomen sahatavaran 

vienti kuhunkin maahan vaihteli siinä määrin samansuuntai  

sesti ko. maan sahatavaran kokonaistuonnin kanssa, että osa 

maittaisen kokonaistuonnin indikaattoreista täytti indikaat  

torille asetetut vaatimukset myös Suomen  ko. maahan suun  

tautuvan viennin suhteen. Saksan liittotasavallalla ja 

Isolla-Britannialla on niin suuri paino Suomen sahatavara  

viennissä,  että Suomen sahatavaran kokonaisviennin indikaat  

torit koostuivat lähinnä näiden maiden aikasarjoista.  

Eri indikaattoriryhmien keskinäinen ajoittuminen vastasi 

pääpiirteittäin odotuksia: Yleistaloudellisista aikasar  

joista rahamarkkinoita kuvaava korkokanta kuului edeltävien 

indikaattorien joukkoon. Teollisuustuotanto kuului lievästi 
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edeltävien tai samanaikaisten indikaattorien joukkoon kun 

taas kiinteän pääoman bruttomuodostus ja bruttokansantuote 

olivat samanaikaisia tai sahatavaramarkkinoiden perussar  

jojen perässä kulkevia indikaattoreita. Rakentamista ku  

vaavat indikaattorisarjat  jakautuivat  edeltävyyden  suhteen 

odotusten mukaisesti. Rakennustilaukset ja tilauskanta-ai  

kasarjat  olivat  useimmiten  edeltäviä ja rakennusalan työlli  

syyttä kuvaavat aikasarjat melko samanaikaisia kun taas ra  

kennustuotannon arvoa kuvaavat aikasarjat olivat useimmin 

sahatavaran tuonti- ja vientisarjojen  perässä  kulkevia indi  

kaattoreita. Suomen  sahatavaran myyntisarjat  edelsivät vas  

taavia Suomen maittaisia vientisarjoja ja maittaisia sahata  

varan tuontisarjoja.  

Maittainen aikasarja-analyysi  osoitti, että Ison-Britannian 

merkitys Suomen sahatavaraviennin suhdannevaihteluiden läh  

teenä on heikentynyt  painopisteen  siirtyessä  Saksan liitto  

tasavallan talouteen. Tämän, sekä 1970-luvun lopun  poik  

keuksellisen kehityksen perusteella  on ymmärrettävää, että 

Suomen  Sahanomistajayhdistys  luopui Ison-Britannian sahata  

varamarkkinoiden ekonometrisen mallin ylläpidosta. Kehitet  

täessä menetelmällisesti kevyempää,  suhdanneindikaattoreihin 

perustuvaa seuranta-  ja ennakointijärjestelmää  on tämä otet  

tava huomioon indikaattorien alueellisessa painotuksessa.  

Tässä tutkimuksessa perussarjoina  käytettyjen sahatavaran 

tuonnin, Suomen maittaisen sahatavaran viennin ja sahata  

varan kokonaisviennin suhdannevaihteluiden seurantaa voidaan 

systematisoida tämän tutkimuksen tulosten perusteella.  

Markkinoiden suhdanneseurantaa on mahdollista keskittää ti  

lastollisesti parhaisiin indikaattoreihin. Perussarjojen  

käännepisteiden  ajoittumista voidaan arvioida aikasarjojen  

keskinäistä ajoittumista koskevien havaintojen  avulla esim. 

diffuusioindeksejä  käyttäen. Vastaavasti on mahdollista 

pyrkiä kvantitatiivisiin suhdanne-ennusteisiin yhdistämällä  

yksittäisiä indikaattoreita esim. regressioanalyysin  tai 
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muiden tilastollisten tai harkinnanvaraisten painotusmene  

telmien avulla. 

Aikasarja-aineistojen  kausaalisesta ja aggregaatiotason  mu  

kaan suoritetusta ryhmittelystä  huolimatta Suomen sahatava  

raviennin vaihtelujen  muodostumista on tässä tutkimuksessa 

käsitelty varsin karkeasti. Sahatavaramarkkinoiden dyna  

miikkaa olisi tarpeen tutkia myös  kausaalisesti perustellun  

ekonometrisen mallin avulla. Tullitilastoihin perustuvien  

vienti- ja tuontisarjojen  sijasta olisi markkinailmiöitä py  

rittävä tutkimaan erityisesti  vientimyyntien  ja ostajien uu  

sien sopimusten  ja varastojen  tasolla. 

Sahatavaramarkkinoiden perussarjojen  sekä yleistaloudel  

listen ja rakentamista kuvaavien indikaattorisarjojen  vä  

lillä todettiin suhteellisen voimakkaita riippuvuuksia  

1960-luvulta 1980-luvun puolivälin yli ulottuvassa aikasar  

ja-aineistossa. Suhdannevaihteluiden jatkuminen  

1980-luvullakin osoittaa,  ettei 1970-luvulla tapahtunut  niin 

ratkaisevia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia,  

että sahatavaramarkkinoiden lyhytjaksoinen  ennustaminen 

olisi tullut mahdottomaksi. Pikemminkin tällöin tapahtui  

poikkeuksellisen  voimakas taantuma tai trendin siirros,  jol  

laiset ekonometrisissa malleissa tavallisesti otetaan huomi  

oon dummy-muuttujilla mallin muuta rakennetta muuttamatta.  

Tämän tutkimuksen tulokset eivät myöskään  tue käsitystä,  

että rakentaminen ja erityisesti  uudisrakentaminen olisivat 

täysin menettäneet merkityksensä  Suomen havusahatavara  

viennin kysyntäindikaattorina.  
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