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Puuteollisuus eroaa hieman Tilastokeskuksen toimialaluokituksesta.
Tutkimusyksikön luokituksesta puuttuu TOL 17 Paperiteollisuus. Lisäksi
tutkimusyksikkö sisällyttää puuteollisuuteen kuuluvaksi TOL 31
huonekalujen valmistuksen.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 16.1. Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
TOL 16.2. Rakennuspuusepänteollisuus
TOL 31 Huonekalujen valmistus

Sopimusalat: Mekaaninen metsäteollisuus, Puusepänteollisuus,
Hirsitaloteollisuus

3. Puuteollisuus

Sisällysluettelo

3.1. Puutuotteiden valmistus
3.2. Rakennuspuusepänteollisuus
3.3. Huonekalujen valmistus



3.1. Puutuotteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +19 % (Q1/21 Q1/22).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +35 % (Q1/21 Q1/22).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +41 % (M2/21 M2/22).
• Puutavaran ja hakkeen tuonti Venäjältä on loppunut.
• Saimaan kanavan tavaraliikenne on hiipunut (ollut vuonna 2021 yli 1,2 miljoonaa tonnia, josta yli puolet

puutavaraa ja metsätuotteita).
• Venäjän tuonnin loppuminen, EU-tasoiset tulevat hakkuurajoitteet ja suomalainen metsäkeskustelu

johtavat Suomessa teollisuuden puuraaka-aineen saatavuuden heikkenemiseen.
• EU-alueen sahojen vientinäkymät ovat samalla hyvät, kun venäläisiä sahoja putoaa talouspakotteiden

seurauksena kansainvälisiltä markkinoilta.
• Rauman saha aloittaa ja samoihin aikoihin pienempi Kyrön saha lopettaa.
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3.2. Rakennuspuusepänteollisuus (Rolle Alho)

• Tuotannon muutos: (sahatavaran sekä puu –ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut): +19 %
(Q1/21 Q2/22).

• Tuottajahinnat: +18 % (Q1/21 Q1/22).
• Pientalomarkkinoilla näyttää tällä hetkellä hyvältä. 90 % Suomessa myytävistä pientaloista on

puurakenteisia. Kysyntä on kovaa, mutta tilannetta haittaa raaka-aineiden hintojen voimakas nousu.
Etenkin puutavaran ja teräksen hinnat ovat nousseet paljon kuluvan vuoden aikana. Kauppoja on
sovittu aiemmin nykyisiä raaka-ainehintoja alhaisemmalla hinnoilla, mikä saattaa vaikeuttaa yritysten
liiketoimintaan tänä vuonna. Talotehtaat ovatkin nostaneet merkittävästi hintojaan.

• Honkarakenteelle ennustettiin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainan tuloskasvua keskimäärin 27–29 %
vuodessa. Honkarakenne kuitenkin hiljattain päättänyt keskeyttää viennin Venäjälle. Venäjä oli
Honkarakenteen suurin vientimarkkina.
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3.3. Huonekalujen valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon muutos: +17 % Q1/21 Q1/22).
• Tuottajahinnat: +7 % (Q1/21 Q1/22).
• Materiaalipula vaivaa toimialaa. Esimerkiksi toimistokalusteita valmistavan Martelan viime vuoden

liikevaihto jäi ennakoitua pienemmäksi sen takia, vaikka se olikin kohtuu hyvä. Martela ennakoi
kuitenkin kasvua ainakin lyhyellä aikavälillä. Myös Isku kärsinyt koronatilanteesta. Koronarajoitusten
poistuminen ja osittainen toimistoille palaaminen piristi loppuvuonna 2021 toimialan liiketoimintaa.

• ”Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on yksi
monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä
monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin.” (Martelan
tilinpäätös 2021)

• Uudet digitaalisen markkinoinnin kanavat ovat muuttavat huonekalu- ja sisustusalan kilpailua siten, että
pienten toimijat pystyvät aikaisempaa edullisemmin mainostamaan itseään.
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