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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: -8 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: -2 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: -16 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Stora Enso, UPM-Kymmene ja Metsä Group raportoivat kukin erinomaisista Q4/2022 tuloksista ja koko

vuoden 2022 tuloksista. UPM-Kymmene oli kasvattanut (Q4/2021 → Q4/2022) liikevaihtoaan +20,
Metsä Group +12 ja Stora Enso +5 prosenttia. Paperituotteiden tuottajahintojen +28 prosentin nousu ja
yritysrakenteiden muutokset heikentävät vertailukelpoisuutta. Nettotulos vaihteli näillä yhtiöillä 15 ja 20
prosentin välillä.

• Suomessa rakentaminen on vähentynyt edelleen ja puutuotteiden kotimainen kysyntä on pienentynyt.
Rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat nousseet samalla, kun reaalipalkat ovat pudonneet vuoden
2022 aikana. Rakentamisen kuoppa jatkuu.

• Rakentaminen on vähentynyt vientimaissakin. Siksi puutuotteiden tavaraviennin arvo on pienentynyt.
Tavara-viennin arvo on pudonnut selvästi enemmän kuin tuottajahinnat syksyn 2022 aikana.
Tavaraviennin määrätkin ovat siten pudonneet selvästi.
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3.2. Rakennuspuusepänteollisuus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Omakotitalojen rakentaminen on vähentynyt. Inflaatio, nousseet lainankorot ja epävarma

maailmantilanne ovat laskeneet kuluttajien ostohaluja. Tämä on vähentänyt talopakettien myyntiä.
• Monilla yrityksillä, kuten Kontio, Sievitalo, ja Kastelli tuotantokapasiteettia on myymättä vielä paljon.

Laskeneen kysynnän vaikutuksia näkyy todennäköisesti myös alihankintaketjuissa.
• Talvi on yleensäkin heikkoa aikaa alan yrityksille.
• Honkarakenne ilmoittaa saaneensa Venäjän myynnin keskeyttämisestä johtuneet sopeutustoimenpiteet

päätökseen. Vaikka tilauskanta onkin pienentynyt, se on kuitenkin suurempi kuin ennen
koronapandemian alkua.
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3.3. Huonekalujen valmistus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: -10 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +13 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Kuluttajien ostohalujen romahtaminen ja materiaalien hinnannousun vaikutukset näkyvät alalla

kysynnän vähenemisenä.
• Novart Oy:n päätoiminimi vaihtui Nobia Finland Oy:ksi. Sen brändit yhdistyvät Novart-tuotemerkin alle.

Mahdollisista vaikutuksista tuotantoon ei ole vielä tietoja.
• ITAB Pikval-konserni on ostanut Oy Checkmark Ltd:n, joka valmistaa kulunohjauslaitteita ja

myymälöiden kassatyöpisteitä.
• Isku käynnisti tammikuussa kehitysohjelman, tavoitteenaan 10 miljoonan euron kustannussäästöt.

Yritys käynnisti myös YT-neuvottelut, joiden tuloksena se vähentää pysyvästi 150 henkilöä. Yhtiö
lomauttaa myös määräaikaisesti työntekijöitä. Isku arvioi kehitysohjelmansa kokonaisvaikutuksen
koskevan myös alihankkijaverkostoon ja ulottuvan jopa 400 henkilön työsuhteisiin. Isku Group on alan
suurin yritys. Se työllisti vuonna 2021 yhteensä 625 työntekijää.
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