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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: +6 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +3 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: -16 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Puutuotteiden valmistukseen on vaikuttanut rakentamisen hiipuminen: rakennuskustannukset ovat

nousseet parissa vuodessa 13 prosenttia. Myönnetyt rakennusluvat asuntojen rakentamiseen ovat
vähentyneet (Q3/2021 Q3/2022) 30 prosenttia.

• Suomessa rakentaminen on kääntynyt laskuun ja puutuotteiden kotimainen kysyntä on vähentynyt.
Rakentaminen on vähentynyt muuallakin ja puutuotteiden tavaravienti on pienentynyt. Puutuotteiden
tuottajahinnat ovat kääntyneet laskuun heinäkuusta 2022 alkaen.

• Yritysjärjestelyt osuvat nyt perheyrityksiin. Koskisen Oyi on listautunut Helsingin pörssiin. Osakkeet
kävivät hyvin kaupaksi. Listautumisen yhteydessä noin 2 prosenttia omistuksesta siirtyi ulkomaille.

• Itävaltalainen Pfeifer Holding GmbH on ostanut Pölkky Oy:n. Sahatavaraa, kestopuuta ja liimapuuta
valmistavan Pölkyn liikevaihto viimeisimmältä tilikaudeltaan oli 214 miljoonaa euroa ja henkilöstön
määrä noin 180. Toiminta oli kannattavaa.
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3.2. Rakennuspuusepänteollisuus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: ei saatavana

• Rakennusalan haasteet vaikuttavat myös rakennuspuusepänteollisuuteen: materiaalien hinta on
noussut  ja kysyntä on heikentynyt. Raaka-aineiden saatavuusongelmat ovat helpottaneet hieman.

• Pandemian aikana kasvanut kotitalouksien remonttien suuri kysyntä on laantunut. Ravintola-alan
vaikeudet ovat näkyneet osin remontoinnin kysynnän heikkenemisenä. Myös vapaa-ajan rakentamisen
osalta kysyntäpiikki on tasoittumassa.
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3.3. Huonekalujen valmistus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: -4 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +13 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +27 % (Q3/2021 → Q3/2022)

• Toimialan tavaravienti on vetänyt hyvin vuoden 2022 kolmannellakin neljänneksellä. Erityisesti
Frameryn valmistamilla äänieristetyillä puhelinkopeilla ja työtiloilla kysyntä on hyvä. Yleisesti toimialan
vienti on kuitenkin suhteellisen vähäistä ja päämarkkinat ovat edelleen kotimaassa.

• Tuottajahinnat ovat kohonneet.
• Inflaatiokehitys on entisestään heikentänyt asiakkaiden ostovoimaa kotimaassa, mikä näkyy kysynnän

heikkenemisenä.
• Toimialan kannattavuus ei ole erityisen korkea, mutta se on parantunut.
• Toimialalle tärkeä rakentaminen supistuu tänä vuonna entisestään.

2.2.20235




