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3. Puutuoteteollisuus

Sisällysluettelo

3.1. Puutuotteiden valmistus
3.2. Rakennuspuusepänteollisuus
3.3. Huonekalujen valmistus

Puutuoteteollisuus eroaa hieman Tilastokeskuksen
toimialaluokituksesta. Tutkimusyksikön luokituksesta puuttuu TOL 17
Paperiteollisuus. Lisäksi tutkimusyksikkö sisällyttää
puutuoteteollisuuteen 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



3.1. Puutuotteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +19 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +35 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +41 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tuottajahinnat ovat jatkaneet nousuaan loppukeväästä 2022 ja vientihinnat ovat nousseet kotimaan

hintoja enemmän.
• Alkukesästä sahatavaran kysyntä on kääntynyt laskuun.
• Saimaan kanava avattiin kesäkauden liikenteelle maaliskuun lopulla, mutta varustamot eivät uskalla

ajaa laivojaan sinne.
• Puutavaran ja hakkeen tuonti Venäjältä on jo käytännössä loppunut.
• Metsä Fibre on ilmoittanut käynnistävänsä Rauman sahan tuotannon syksyllä ja lopettavansa Kyrön

sahan tuotannon kesän kuluessa.
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3.2. Rakennuspuusepänteollisuus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: +19 %* (Q1/21 Q2/22).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +18 % (Q1/21 Q1/22).
• Pientalomarkkinoilla ei näytä enää yhtä hyvältä kuin alkuvuonna ja viime syksynä, jolloin talopakettien

kysyntä oli kovaa. Tilannetta haittaa raaka-aineiden hintojen voimakas nousu. Etenkin puutavaran ja
teräksen hinnat ovat nousseet paljon kuluvan vuoden aikana. Kysyntää vähentää myös kuluttajien
luottamuksen lasku. Tilauskanta on pudonnut paikoitellen rajusti.

• 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
prosenttia vuodessa. Honkarakenne kuitenkin hiljattain päättänyt keskeyttää viennin Venäjälle. Venäjä
oli yrityksen suurin vientimarkkina.
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*sahatavaran sekä puu –ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut)



3.3. Huonekalujen valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: +17 % (Q1/21 Q1/22).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +7 % (Q1/21 Q1/22).
• Materiaalipula vaivaa toimialaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan uhka toimialan toimituskyvylle ja raaka-

aineiden hintakehitykselle.
• ”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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