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teiden eli insinööripuutuotteiden (liimapalkki, LVL, I-palkki, LSL, PSL) nykyisiä markkinoita 
ja niiden viimeaikaista kehitystä. Lisäksi arvioidaan näiden markkinoiden kehitysnäkymiä Eu-
roopassa vuoteen 2012 ja tämän kehityksen vaikutuksia Suomen puutuoteteollisuuteen. Markki-
noiden nykytilan ja kehitysnäkymien arviointi perustuu kirjallisuusaineistojen analysointiin sekä 
empiiriseen aineistoon, joka kerättiin haastattelemalla Saksassa henkilökohtaisesti 13 rakennus-
alan asiantuntijaa Delfoi-tekniikkaa käyttäen. Lisäksi haastateltiin viittä suomalaisia puutuotete-
ollisuuden asiantuntijaa. Kyselyt toteutettiin vuoden 2002 loppupuolella. Maailmanlaajuisesti 
rakennepuutuotteiden markkinat 2000-luvun alussa ovat kokonaisvolyymiltaan perinteisen saha-
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näkökohtien korostuminen rakentamisessa. 2000-luvun alun kasvuvauhdilla palkkimaisten ra-
kennepuutuotteiden kulutus Euroopassa olisi vuonna 2007 noin 1,9 miljoonaa m3 ja vuonna 
2012 noin 2,4 miljoonaa m3. Rakennepuutuotteiden käytön arvioidulla lisäyksellä olisi selvityk-
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ESIPUHE 
 
 
Kilpailu Euroopan puutuotemarkkinoilla on lähivuosina ja vuosikymmeninä kiristymäs-
sä markkinoiden globalisoitumisen ja Itä-Euroopan metsäteollisuuden voimistumisen 
takia. Tämä asettaa uusia vaatimuksia sekä tuotteiden valmistukselle että puuraaka-
aineelle. Valmistuksessa edellytetään yhä suurempaa asiakaslähtöisyyttä, jalostusasteen 
nostamista sekä täysin uusien tuotteiden kehittelyä. Puuraaka-aineelta uudet vaatimuk-
set edellyttävät teknistä soveltuvuutta ja taloudellisuutta. Kehityksen suunnasta antavat 
viitteitä viime vuosina yleistyneet uudet puutuotteet eli rakennepuutuotteet. Rakenne-
puutuotteiden kysynnän kasvu voi vaikuttaa myös puun käyttöön Suomessa. Vaikutus-
ten arviointi edellyttää kuitenkin tietoa rakennepuutuotteiden markkinoista ja niiden ke-
hitysnäkymistä. Tällaista tietoa on toistaiseksi ollut niukasti saatavilla. Tämä esiselvitys 
pyrkii osaltaan lisäämään tietoa rakennepuutuotteiden markkinoista. 
 
Esiselvitys on toteutettu yhteistyönä Metlan ja PTT:n kesken ja se liittyy osana Metlan 
tutkimusohjelmaan ”Puun käytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki”. Rinnan 
tämän esiselvityksen kanssa Metlassa on toteutettu samaan tutkimusohjelmaan kuuluva 
hanke ”Suomalaisen pienpuun hyödyntämispotentiaali EWP-tuotannossa”. Tutkimuk-
sen toteuttivat tutkijat Anna-Kaisa Rämö (PTT) ja Erno Järvinen (PTT), tutkimuspääl-
likkö Ritva Toivonen (PTT) sekä vanhempi tutkija Raija-Riitta Enroth (Metla). 
 
Professori Matti Kairi (TKK) on kommenteillaan ja muulla avustuksellaan suuresti 
myötävaikuttanut työn valmistumiseen, mistä esitämme hänelle lämpimät kiitoksemme. 
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Poutanen (TKKK), Samuli Moilanen (Finnforest Oyj), Kari Valtonen (Metla) sekä Hen-
rik Heräjärvi (Metla). Heille kaikille myös parhaimmat kiitokset arvokkaasta avusta. 
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1. JOHDANTO  

 
Lähivuosina ja vuosikymmeninä Euroopan puutuotemarkkinoilla ennakoidaan sekä 
määrällisen että laadullisen kilpailun yhä kiristyvän. Tähän vaikuttaa erityisesti yhä glo-
baalimmiksi muuttuvat markkinat. Myös puuraaka-aineesta saattaa tulevaisuudessa tulla 
niukkuutta, vaikka yleismaailmallisesti tarjontatilanne säilyneekin hyvänä: Euroopassa 
raakapuun saatavuus voi heiketä muun muassa metsien suojelun seurauksena. Kilpailua 
raakapuusta saattaa lisätä myös Itä-Euroopan maiden metsäteollisuuden kehittyminen. 
Kasvava metsäteollisuustuotteiden tarjonta Euroopassa kiristää kilpailua tuotemarkki-
noilla. Kiristyvät energiamääräykset ja kasvava ympäristötietoisuus Euroopassa saatta-
vat lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja vastaavasti vähentää betonin ja teräksen käyt-
töä. Tällainen kehitys lisäisi kilpailua puutuotemarkkinoilla entisestään. 
 
Kiristyvä kilpailu johtaa tuotteiden valmistuksessa yhä suurempaan asiakaslähtöisyy-
teen, jalostusarvon nostamiseen sekä täysin uusien, hinnaltaan ja laadultaan kilpailuky-
kyisempien tuotteiden kehittelyyn. Nämä pyrkimykset asettavat myös puuntuotannolle 
vaatimuksia sekä puun teknisten ominaisuuksien että taloudellisten näkökohtien suh-
teen. Perinteisen sahatavaran tuotantoa ei Suomessa pystyttäne enää kovin merkittävästi 
lisäämään oman puuvarannon turvin. Tällöin on etsittävä mahdollisuuksia nykyistä sa-
hatukkia pieniläpimittaisemman puun jalostamiseksi. 
 
Erilaisten teknologiaohjelmien kautta Suomessa on panostettu viime vuosina varsin pal-
jon puutuotteiden valmistusteknologian kehittämiseen. Teknologian kehittämisen lisäksi 
puutuotteiden jatkojalostuksen ja viennin lisääminen edellyttää markkinoiden hyvää 
tuntemusta. Tietoa tarvitaan varsinkin asiakkaiden tarpeista sekä markkinoiden kehityk-
sestä ja tulevaisuuden näkymistä. Tieto asenteista puuta ja kilpailevia materiaaleja koh-
taan yleensä on myös tärkeää markkinoita arvioitaessa. Tällainen tieto auttaa suuntaa-
maan tuotekehitystä ja markkinointiviestintää siten, että puun tunnettuus ja kilpailukyky 
paranevat. Varsinkin puutuoteteollisuudessa on riittävän laajan ja kattavan markkinatun-
temuksen hankinta sekä Euroopasta että muilta alueilta ollut ongelmallista. Tämä johtuu 
pitkälti alan yritysrakenteesta: Yritykset ovat usein pieniä ja siten resurssit kattavaan ja 
säännölliseen markkinaseurantaan ovat niukat.  
 
Viime vuosina markkinoille on tullut yhä enemmän sahatavarasta, lastuista, kuiduista, 
tikuista tai viiluista liimaamalla valmistettuja puutuotteita, niin sanottuja ”rakennepuu-
tuotteita”. Rakennepuutuotteet ovat kuitenkin vielä melko vakiintumaton käsite, mistä 
johtuen niistä käytettävät määritelmätkin saattavat poiketa toisistaan jossain määrin. 
Rakennepuutuotteista käytetään myös nimitystä ”insinööripuutuotteet” englanninkieli-
sen termin ”Engineered Wood Products” mukaan. Rakennepuutuotteet ovat tasalaatuisia 
ja niillä on paremmat ominaislujuudet kuin perinteisillä puutuotteilla, kuten esim. saha-
tavaralla. Perinteiseen sahatavaraan verrattuna rakennepuutuotteiden etuja ovat lisäksi 
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mittatarkkuus sekä puuraaka-aineen tehokkaampi käyttö ja joissakin tuotteissa myös 
keveys. Nämä ominaisuudet helpottavat rakennepuutuotteiden työstöä ja asennusta 
(ECE/FAO 1999-2000; APA 2002a).   
 
Rakennepuutuotteet voidaan jakaa levymäisiin (esim. OSB, vaneri) ja palkkimaisiin 
(esim. liimapalkki, viilupuu) tuotteisiin. Palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden 
puuraaka-aineena käytetään valtaosin järeää havupuuta. Joidenkin palkkituotteiden val-
mistuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää myös erilaisia lehtipuulajeja sekä hinnaltaan 
edullista pieniläpimittaista tai laadultaan normaalia tukkipuuta heikompaa puuraaka-
ainetta. Joidenkin tuotteiden valmistuksessa voidaan lisäksi hyödyntää puutuoteteolli-
suudessa syntyvää jätettä. Rakennepuutuotteissa raaka-aineen käytön hyötysuhde on 
korkea. Levytuotteisiin lukeutuvan OSB:n valmistuksessa sen sijaan hyödynnetään pie-
niläpimittaista havu- ja lehtipuuta (APA 2002a). 
 
Rakennepuutuotteet korvaavat usein perinteistä sahatavaraa, mutta myös terästä ja beto-
nia erilaisissa rakenteissa. Rakennepuutuotteet soveltuvat myös pitkiä jännevälejä vaati-
viin rakennuskohteisiin (APA 2002a, ECE/FAO 1999-2000). 
 
APAn (2002a) mukaan rakennepuutuotteet (insinööripuutuotteet) voidaan jakaa neljään 
ryhmään: 
I. Liimapalkki (Glulam) 
II. Puukomposiitit 

- LVL (Viilupuu / Laminated Veneer Lumber) 
- LSL/OSL (Pitkälastupuu / Laminated Strand Lumber; Oriented Strand Lum-

ber) 
- PSL (Tikkupuu / Parallel Strand Lumber) 

III. I-palkit  
IV. Puulevyt 

- Vaneri 
- Suurlastulevy OSB (Oriented Strand Board) 

 
Tässä tarkastelussa keskitytään palkkeina käytettäviin rakennepuutuotteisiin. Kehityk-
sen arviointi perustuu case-alueen markkinoihin. Case-alueeksi on valittu Saksa, sillä 
siellä käytetään yli puolet Euroopassa kulutetuista rakennepuutuotteista. Näin ollen 
Saksan voidaan arvioida olevan merkittävä rakennepuutuotteiden kuluttaja myös tule-
vaisuudessa. Rakennepuutuotteiden kysynnän kasvu voi vaikuttaa myös puun käyttöön 
Suomessa. Niinpä on tärkeää arvioida, kuinka rakennepuutuotteiden käytön lisääntymi-
nen vaikuttaa perinteisten puutuotteiden kysyntään, perinteisen puuteollisuuden ase-
maan ja raakapuun kysyntään Suomessa. Tietoa rakennepuutuotteiden markkinoista ja 
niiden kehitysnäkymistä on kuitenkin 2000-luvun alussa ollut saatavilla melko niukasti. 
Tämä esiselvitys pyrkii osaltaan lisäämään tietoa rakennepuutuotteiden nykyisistä 
markkinoista.  
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2.  TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 
 
2.1  Tavoitteet ja toteutustapa 
 
Tämän esiselvityksen tavoitteena on selvittää palkkeina käytettävien rakennepuutuottei-
den nykyisiä markkinoita ja niiden viimeaikaista kehitystä sekä arvioida tulevaisuuden 
kehitysnäkymiä Euroopassa ja vaikutuksia Suomen puutuoteteollisuuteen. Tarkastelussa 
ovat mukana liimapalkki, LVL, LSL/OSL, PSL sekä puiset I-palkit. Markkinoiden tar-
kastelua ohjaava viitekehys on esitetty kuviossa 1. 
 
 

KORVAAVUUS
•PUUTUOTTEIDEN VÄLINEN
•EWP / MUUT RAKENNUSMATER.

RAKENNEPUUTUOTTEIDEN 
MARKKINAT SAKSASSA / EUROOPASSA
vuoteen 2007 -> 2012

RAKENNEPUUTUOTTEIDEN 
NYKYISET MARKKINAT

MARKKINOIDEN
TULEVAISUUDEN KEHITYS

VAIKUTUKSET  SUOMESSA

 KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT
VAHVUUDET/MAHDOLLISUUDET

•PERINTEISET PUUTUOTTEET
•PERINTEINEN PUUTEOLLISUUS
•RAAKAPUUN KYSYNTÄ

KÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT
TEKIJÄT
HEIKKOUDET/UHKAT

Tilastot
Aiemmat tutkimukset
Asiantuntijahaastattelut

Päätelmät
Tiedot kapasiteettisuunnitelmista
Kirjallisuus
Asiantuntijahaastattelut

CASE

Leveä nuoli kuvaa vaikutussuhteita
Kapea nuoli kuvaa tarkastelun kulkua

•KULUTUS
•KYSYNTÄ
•TUOTANTO
•KEHITYS

 

Kuvio 1.   Rakennepuutuotteiden markkinoiden tarkastelua ohjaava ja tarkastelun kul-
kua kuvaava viitekehys. 

 
Markkinoiden nykytilaa ja viimeaikaista kehitystä tarkastellaan rakennepuutuotteiden 
tuotanto- ja käyttömäärien sekä tärkeimpien käyttökohteiden ja –alueiden perusteella. 
Tämä tarkastelu perustuu tilastoista, aiemmista tutkimuksista, Internetistä ja asiantunti-
jahaastatteluista saadun tiedon analysointiin.  
 
Markkinoiden kehitysnäkymiä arvioidaan erityisen case-alueen avulla. Case-alueeksi 
valittiin Saksa, joka on puun ja puutuotteiden tuotannon, kulutuksen ja kaupan osalta 
Euroopan tärkeimpiä alueita: Vaikka saksalaisten sahatavaran käyttö henkilöä kohden ei 
ole Euroopan suurimpia (noin 0,2 m3/hlö/a), on absoluuttinen puun kokonaiskäyttö 
maassa huomattavaa, sillä Saksan asukasluku on noin 82 miljoonaa.  
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Tavoitteena oli selvittää: 
• Millaiset palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kysyntänäkymät ovat seu-

raavien 5-10 vuoden aikana (vuoteen 2012 asti) Saksan markkinoilla.  
• Mitä ominaisuuksia Saksassa pidetään palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden 

vahvuuksina ja heikkouksina muihin puutuotteisiin ja muihin korvaaviin raken-
nusmateriaaleihin verrattuna  

• Syrjäyttävätkö palkkeina käytettävät rakennepuutuotteet mahdollisesti muita mate-
riaaleja rakentamisessa.  

• Millaisia vaikutuksia palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden mahdollisella 
käytön lisääntymisellä on perinteisten puutuotteiden kysyntään. 

 
 
2.2   Aineistot ja menetelmät 
 
2.2.1  Markkinatutkimuksen menetelmistä uusien tuotteiden tarkastelussa 
 
Markkinatutkimus on eräänlainen linkki tuotteen tarjoajan ja kuluttajan välillä. Markki-
natutkimuksen avulla saadaan tietoa tuotteen tai palvelun mahdollisuuksista ja ongel-
mista. Tieto auttaa siten sekä tuotteen että markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa. 
Markkinatutkimus voi keskittyä markkinaympäristöön, jakelukanaviin tai tuotteeseen 
(Proctor 2000).  
 
Tuotteeseen keskittyvällä markkinatutkimuksella saadaan mm. uuden tuotteen kehittä-
misessä tarvittavaa tietoa, kuten tietoa tuotteen ominaisuuksille asetettavista vaatimuk-
sista, kilpailevien tuotteiden vahvuuksista ja heikkouksista sekä pakkaukseen liittyvistä 
tekijöistä (Proctor 2000). Uuden tuotteen menestymismahdollisuuksien arvioinnissa 
pelkkä nykyisen markkinatilanteen selvittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan myös tulevaa 
kehitystä on pyrittävä arvioimaan.  
 
Tulevaisuudesta voidaan hankkia tietoa monella tavalla. Sitä voidaan hankkia esimer-
kiksi trendianalyysien avulla, mallittamalla sekä tilastotietojen pohjalta. Tulevaisuutta 
koskevaa tietoa voidaan saada myös asiantuntija-arvioiden perusteella. Näitä arvioita 
voidaan hankkia haastattelujen ja barometrien avulla sekä strategia- ja skenaariotyös-
kentelyä hyväksi käyttäen (Metsämuuronen 2000).  
 
Laajasti käytetty asiantuntijamenetelmä on Delfoi-menetelmä (engl. Delphi method). 
Linstone ja Turoff (1975) määrittelevät Delfoi-menetelmän vuorovaikutusta jäsentäväk-
si menetelmäksi, jossa yksilöiden muodostama ryhmä voi kokonaisuutena käsitellä 
mutkikasta ongelmaa. Delfoi-tekniikkaa voidaan käyttää arvojen sekä uusien näkemys-
ten ja ideoiden hahmottamisessa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Asiantuntija-
menetelmänä Delfoi-tekniikka on hyödyllinen arvioitaessa muun muassa pitkän aikavä-
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lin yhteiskunnallista ja teknologista kehitystä tai julkisen instituution toimintaympäris-
töä. Delfoi-menetelmä on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös silloin, kun tarkastelta-
van ongelma-alueen asiantuntijoita ei esimerkiksi ajanpuutteen tai muiden syiden takia 
saada saman pöydän ääreen (Kuusi 2001). Markkinatutkimukseen Delfoi-menetelmä 
soveltuu hyvin varsinkin silloin, kun tutkitaan uuden tuotteen menestymismahdollisuuk-
sia markkinoilla (Proctor 2000). 
 
Delfoi-menetelmälle on tunnusomaista anonyymisyys. Tällä pyritään muun muassa sii-
hen, että asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan, voimakkaat 
mielipidejohtajat eivät pääse vaikuttamaan ryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen 
ja hyviä ideoita voidaan koota yhteen mahdollisimman monipuolisesti. Tosin Delfoi-
menetelmää voidaan soveltaa myös siten, että asiantuntijat kokoontuvat yhteen, jolloin 
asiantuntijapaneelin osanottajien henkilöllisyys on kaikkien osallisten tiedossa (Kuusi 

001).  2 
Delfoi-menetelmästä on paljon erilaisia versioita, mutta tyypillistä sille on, että tietoa 
kerätään kahden tai useamman kierroksen aikana. Tällöin asiantuntijat antavat mielipi-
teensä tulevaisuutta koskevista asioista toisten mielipiteistä tietämättä. Asiantuntijoilla 
on kuitenkin mahdollisuus muuttaa mielipidettään, kun koko asiantuntijaraadin mielipi-
teet tuodaan  kyseisille asiantuntijoille uudelleenarvioitaviksi (Metsämuuronen 2000). 
 
Delfoi-tutkimuksen toteutus etenee siten, että ensimmäinen haastattelukierros suorite-
taan yleensä joko postin välityksellä kirjallisena kyselynä tai suullisena haastattelu-
kyselynä. Myös nykyaikaista teleteknologiaa (sähköposti, telefax, Internet) voidaan 
hyödyntää kaikissa vaiheissa. Tutkimuksen manageri tai tutkijaryhmä kerää haastattelu-
kierrokselta tiedot ja jakaa ne analysoituina panelisteille, jotka voivat tulosten perusteel-
la muuttaa ja edelleen perustella käsityksiään. Tämän jälkeen kysely toistetaan. Usein 
jatkokierroksilla syvennetään kysymyksenasettelua esitettyjen argumenttien perusteella. 
Niistä voidaan tehdä uusia tulevaisuuskysymyksiä entisten lisäksi tai tutkimusta koh-
dennetaan ja rajataan niin, että jatkokierroksille otetaan vain osa alkuperäistä kyselyä. 
Näin menetellen pyritään kohti konsensusta. Yleensä Delfoi-paneeliin osallistuu 20-100 
asiantuntijaa, mutta tekniikka soveltuu myös pienemmille tai suuremmille ryhmille 
(Kuusi 2001). 
 
Tässä tarkastelussa mukana olevat puutuotteet ovat melko uusia ja vähän tunnettuja, ei-
kä niistä ole saatavilla kattavaa tilastoaineistoa tai tutkimustietoa. Siten Delfoi-
tekniikalla kerättävät asiantuntija-arviot tuotteiden tulevaisuuden kehityksestä soveltu-
vat tähän tarkasteluun hyvin. 
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2.2.2   Aineistot 
 
Markkinoiden nykytilan ja viimeaikaisen kehityksen analysoinnissa käytetyt tilasto- ja 
tietolähteet on esitetty taulukossa 1. Tausta-aineistoa saatiin myös haastattelemalla 
suomalaisia alan asiantuntijoita1. 
 
Taulukko 1.  Markkinoiden nykytilan analysoinnissa käytetyt aineistot. 

Tutkimuskysymys Analysoinnissa käytetty aineisto 
Kuinka paljon rakennepuutuotteita nykyisin tuotetaan? ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001, European Glu-

lam Industries 2002, Metsäteollisuus ry,. Poutanen 
2002, Moilanen suull., Kruse & Venschott 2001, 
Delfoi-haastattelu 2002, Virtanen, Jussi 2002,  

Kuinka paljon rakennepuutuotteita nykyisin käytetään? ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001, Leskelä suull.,  
Delfoi-haastattelut, Virtanen, Jussi 2002 

Mitkä ovat rakennepuutuotteiden tärkeimmät käyttökoh-
teet? 

Delfoi-haastattelu, ECE/FAO 1999-2000, Poutanen 
2002 ja 2000, Virtanen, Jussi 2002, Finnforest Oyj:n  
ja Vierumäenteollisuus Oy:n esitemateriaalit, Inter-
net-lähteet: APA, Metsäteollisuus ry, Woodland 
Stewart 1995  

Mitkä ovat rakennepuutuotteiden tärkeimmät käyttöalueet 
Euroopassa (maittain) 

ECE/FAO 1999-2000, Leskelä suull., Kopra suull., 
Moilanen suull. 

Kuinka rakennepuutuotteiden tuotanto on lisääntynyt Eu-
roopassa /maailmassa 1990-luvun lopulla? 

ECE/FAO 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 

Millaisia tehdasinvestointihankkeita rakennepuutuotteille 
on olemassa? 

Delfoi-haastattelut, ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-
2001, 2001-2002 

Millaiset ovat rakennepuutuotteiden hintatasot Euroopassa? Delfoi-haastattelut, Poutanen 2002  

 
Markkinoiden kehitysnäkymien arvioimiseksi kerättiin empiirinen aineisto haastattele-
malla saksalaisia rakennusalan asiantuntijoita Delfoi-tekniikkaa käyttäen. Asiantuntijat 
valittiin paneeliin siten, että ensin otettiin yhteyttä suomalaisiin alan asiantuntijoihin ja 
näitä edustaviin organisaatioihin. Näiden yhteydenottojen tuloksena saatiin uusien asi-
antuntijoiden tai asiantuntijaorganisaatioiden yhteystietoja sekä Suomessa että Saksassa. 
Osalle näistä lähetettiin osallistumispyyntö ja kaikilta pyydettiin suosituksia haastatte-
luun sopiviksi asiantuntijoiksi. Näin saatiin jälleen uusia yhteystietoja, joista osalle voi-
tiin lähettää osallistumispyyntö ja osalta pyydettiin suosituksia haastateltaviksi henki-
löiksi. Näin edeten saatiin kaikkiaan 52 sellaisen asiantuntijan yhteystietoa, joille voitiin 
lähettää osallistumispyyntö haastatteluun. Kaikki mainitut yhteydenotot tapahtuivat 
15.8.-9.9.2002 välisenä aikana ja osallistumispyynnöt lähetettiin 23.8.-9.9.2002 välisenä 
aikana.  
 
Haastattelupyynnön saaneista (52 kpl) saksalaisista rakennusalan asiantuntijoista 13 il-
moitti halukkuutensa haastatteluun. Yksi osallistumispyynnön saanut asiantuntija ei kat-
sonut voivansa osallistua haastatteluun omien intressiensä vuoksi ja yksi ei pitänyt itse-
ään asiantuntijana puurakentamiseen liittyvissä asioissa. Muut osallistumispyynnön 
                                                           
1 Haastatellut asiantuntijat olivat: Pasi Martikainen, Tuomo Poutanen, Samuli Moilanen, Jussi Virtanen, 
Jarmo Leskelä, Pekka Kopra, Panu Keski-Nisula ja Jan Reidar Skretteberg,  
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saaneet asiantuntijat eivät vastanneet pyyntöihin lainkaan. Myöhemmin yksi haastatte-
luun ilmoittautunut asiantuntija perui osallistumisensa, koska ei sittenkään katsonut ole-
vansa asiantuntija käsiteltävissä kysymyksissä. Ensimmäisen haastattelukierroksen ai-
kana Saksassa saatiin tilalle uusi asiantuntija, joten haastateltujen asiantuntijoiden lopul-
linen lukumäärä oli 13. Haastatellut asiantuntijat edustivat seuraavia rakennusalan sek-
toreita: suunnittelu, rakentaminen, tuotevalmistus ja tutkimus. Rakennusalan suunnitte-
lijoita haastatelluista edusti 7 henkilöä.  
 
Haastattelut toteutettiin siten, että ensimmäinen kyselykierros tehtiin henkilökohtaisina 
haastatteluina Saksassa saksan kielellä 30.9.-11.10.2002 välisenä aikana2. Haastattelun 
tukena käytettiin puolistrukturoitua3 kyselylomaketta. Tämä toimitettiin haastateltaville 
asiantuntijoille ennen haastattelua. Lomake sisälsi yleisluontoisia kysymyksiä raken-
nusmateriaalien käytöstä Saksassa sekä tuotekohtaisia kysymyksiä selvityksessä käsitel-
tävistä rakennepuutuotteista (Liite 1). Lomakkeen testasi ennen käyttöä 5 kotimaista 
rakennusalan asiantuntijaa.  
 
Haastattelun jälkeen saadut tulokset analysoitiin siten, että ensin koottiin yhteen kusta-
kin kysymyslomakkeesta jokaisen kysymyksen kohdalla esitetyt näkemykset. Tämän 
jälkeen näkemykset ryhmiteltiin useuden mukaan. Tämän pohjalta tuloksista laadittiin 
lyhyt yhteenveto.  
 
Henkilökohtaisten haastattelujen pohjalta laadittiin uusi kyselylomake (Liite 2), josta oli 
jätetty hyvin poikkeavat ja äärimmäiset näkemykset pois. Lomakkeeseen sisällytettiin 
myös kysymyksiä, joilla pyrittiin selvittämään ristiriitaisia sekä epäselviksi jääneitä nä-
kemyksiä. Tämä kyselylomake toimitettiin haastateltaville asiantuntijoille palauteyh-
teenvedon kanssa marraskuun alussa 2002. Tämä kysely toteutettiin sähköpostin ja tele-
faxin välityksellä. Toiseen kyselyyn vastasi 12 saksalaista asiantuntijaa, sillä yksi en-
simmäisen kierroksen osallistujista jättäytyi pois toiselta kierrokselta, koska oli oman 
arvionsa mukaan jo vastannut tyhjentävästi kysymyksiin. 
 
Toisen haastattelukierroksen päätteeksi haastateltiin joulukuussa 2002 lisäksi viittä 
suomalaista alan asiantuntijaa. Osassa haastatteluista käytettiin saksalaisille asiantunti-
joille lähetettyä toisen kierroksen kyselylomaketta hieman laajennettuna versiona. Näil-
lä haastatteluilla pyrittiin täydentämään ja tarkentamaan näkemystä, joka oli muodostu-
nut saksalaisten asiantuntijoiden haastattelujen perusteella rakennepuutuotteiden mark-
kinoista ja niiden kehitysnäkymistä Saksassa ja Euroopassa.4  
                                                           
2 Haastatteluaineiston keräsi PTT:n tutkija Erno Järvinen. 
3 Puolistrukturoitu = Lomakkeen kysymyksistä osa sisältää kiinteitä vaihtoehtoja, osa kysymyksistä on 
avoimia.  
4 Haastatellut asiantuntijat olivat Samuli Moilanen / Finnforest Oyj, Markku Lehtonen / Wood Focus Oy, 
Pertti Hämäläinen / Wood Focus Oy, Matti Kairi, Teknillinen korkeakoulu sekä Pentti Ranta-aho / Saksa-
lais-suomalainen kauppakamari. 
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3.  RAKENNEPUUTUOTTEIDEN MARKKINAT 2000-LUVUN 
ALUSSA 

 
 
3.1  Asuinrakentamisen kehitys 1990-luvulla 
 
Asuinrakentaminen ja sen kehitys on oleellinen tekijä rakennepuutuotteiden käytön 
kannalta. Euroopassa valmistuu vuosittain noin 2 miljoonaa asuntoa. EU:n alueella 
asuntoja valmistui vuonna 2001 noin 1,7 miljoonaa, joista Saksan, Ranskan ja Iso-
Britannian osuus oli yhteensä noin 44 %. Asuntorakentaminen kasvoi EU:ssa koko 
1990-luvun ajan yli 13 % (kuvio 2). 2000-luvun alussa rakentaminen kääntyi EU:n alu-
eella kuitenkin selvään laskuun ja asuinrakentaminen väheni noin 10 % vuosina 1999-
2001 (Euroconstruct 2000 ja 1994). 
 
Saksassa kasvu oli 1990-luvulla erittäin voimakasta saavuttaen huippunsa vuonna 1995 
(525 000 valmistunutta asuntoa; kuvio 2). Tämän kasvun taustalla on Saksojen yhdis-
tyminen vuonna 1990 ja sitä seurannut entisen Itä-Saksan jälleenrakentaminen. Vuoden 
1995 jälkeen asuntorakentaminen alkoi Saksassa hiipua ja vuodesta 1998 lähtien vähe-
neminen on ollut huomattavaa. Vuonna 2001 Saksassa valmistui asuntoja noin 286 000, 
missä oli runsaan kolmanneksen pudotus vuodesta 1998 (Euroconstruct 2000 ja 1994; 
Die Deutsche Bauindustrie).  
 
USA:ssa uusia asuntoja valmistui vuonna 2001 noin 1,5 miljoonaa (kuvio 2). USA:ssa 
asuntorakentaminen on kasvanut niin ikään koko 1990-luvun ajan lukuun ottamatta ai-
van vuosikymmenen alkua. Asuinrakentamisen kasvu USA:ssa oli vuosina 1990-1999 
liki 23 %. Vuosituhannen vaihteessa rakentaminen on myös USA:n asuntomarkkinoilla 
tasaantunut, mutta ei ole kuitenkaan kääntynyt laskuun (Census Bureau). Asuntoraken-
taminen on Pohjois-Amerikassa pientalovaltaisempaa kuin Euroopassa: esimerkiksi 
USA:ssa on asukkaita noin 280 miljoonaa ja näitä kohden asuntoja valmistuu vuosittain 
noin 1,5-1,6 miljoonaa. EU:n noin 380 miljoonaa asukasta kohden sen sijaan valmistuu 
vuosittain noin 1,7 miljoonaa asuntoa.   
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Kuvio 2.  Asuntorakentamisen kehitys EU:ssa ja USA:ssa vuosina 1990-2001. 
 
 
3.2  Rakennepuutuotteet 2000-luvun alussa 
 
3.2.1  Markkinat yleisesti 
 
Yleismaailmallisesti rakennepuutuotteiden kulutus ja tuotanto ovat kokonaisvolyymil-
taan melko pieniä, noin 6-7 miljoonaa m3/a. Niiden käyttöä 2000-luvun alussa voidaan 
pitää lähinnä pohjoisamerikkalaisena ilmiönä, sillä Pohjois-Amerikassa palkkeina käy-
tettävien rakennepuutuotteiden kulutus (noin 4,3 miljoonaa m3 vuonna 2001) on noin   
3-4 % havusahatavaran kulutuksesta (noin 105 miljoonaa m3). Rakennepuutuotteiden 
käytön arvioidaan Pohjois-Amerikassa kasvavan edelleen. Tuotantovolyymiltaan kolme 
maailmanlaajuisesti merkittävintä palkkeina käytettävää rakennepuutuotetta ovat liima-
palkit, viilupuu ja I-palkit (ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001; Juslin & Hansen 2002). 
 
Euroopassa5 palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutus (noin 1,4 miljoonaa 
m3 vuonna 2001) on alle 2 % havusahatavaran kulutuksesta (noin 90 miljoonaa m3), 
mutta myös havusahatavaran kulutus on Euroopassa pienempi kuin Pohjois-Amerikassa 
(Euroopan kulutus vuodessa noin 10-20 miljoonaa m3 pienempi). Euroopassakin raken-
nepuutuotteiden suosio on lisääntymässä (ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001).  
 
Saksan markkinoilla käytetään noin puolet (noin 750 000 – 850 000 m3/a) rakennepuu-
tuotteiden kokonaiskulutuksesta Euroopassa. Myös suhteessa valmistuneisiin asuntoihin 
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5 Eurooppa tarkoittaa tässä raportissa koko Eurooppaa ilman Venäjää. 



rakennepuutuotteita kulutetaan Saksassa eniten Euroopassa: kulutus Saksassa on liki 
nelinkertainen koko Eurooppaan verrattuna ja yhtä suuri kuin USA:ssa. Suomessa ra-
kennepuutuotteiden käyttö suhteessa valmistuneisiin asuntoihin on puolet pienempi 
kuin Saksassa, mutta kaksinkertainen koko Eurooppaan verrattuna. Iso-Britannia jää 
kulutuksessaan koko Euroopan tason alapuolelle (Delfoi-haastattelu 2002; Euroconst-
ruct; ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001). 
 
Rakennepuutuotteiden yleistyminen Pohjois-Amerikassa liittyy läheisesti puurunkora-
kentamisen yleisyyteen. Siellä 1990-luvun lopulla rakennetuista asunnoista oli puurun-
koisia noin 90 %, kun Euroopassa asunnoista oli puurunkoisia noin 10 % (kuvio 3). Ja-
panissa puurunkoisten ja betoni/teräsrunkoisten asuntojen osuudet ovat likimain 
50/50 % (ECE/FAO 1999-2000).  
 
Suomessa puu on perinteisesti ollut pientalojen runkomateriaali, kerrostaloissa on ylei-
simmin käytetty betonia. Kaikista taloista Suomessa on puurunkoisia noin 40 %, mutta 
omakotitaloissa puu- tai hirsirunkoisten osuus on yli 90 % (Kuluttajavirasto 2002). 
Keski- ja Etelä-Euroopassa puurakentaminen on vähäisempää kuin Suomessa. Esimer-
kiksi Alankomaissa uusista asunnoista vajaa kymmenes oli puurunkoisia vuonna 1999, 
Saksassa ja Iso-Britanniassa noin 7-8 %. Ranskassa puurunkoisten asuntojen osuus uu-
disrakennuksista oli alle 2 % vuonna 1999 (Cintrafor 2002). Puurunkoisten asuntojen 
osuus on kuitenkin viime vuosina kasvanut jonkin verran ainakin Saksassa: vuonna 
2001 puu oli pääasiallinen rakennusmateriaali yli 9 %:lla uusista asunnoista (Statisti-
sches Bundesamt) . 
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Kuvio 3. Puurunkorakentamisen osuus asuinrakentamisessa Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Japanissa vuonna 1999. PTT:n arvio ECE/FAO 1999-2000 tie-
tojen pohjalta. 
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Liimapalkit (glulam) ovat rakennepuutuotteista laajimmin käytettyjä. Lisäksi tuotteet 
ovat ainoa rakennepuutuote, jota tuotetaan ja kulutetaan Euroopassa enemmän kuin 
Pohjois-Amerikassa. Tämän tilanteen ei arvioida muuttuvan lähitulevaisuudessa. Sen 
sijaan I-palkeista ja LVL:stä valtaosa tuotetaan ja kulutetaan Pohjois-Amerikassa 
(ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001).  
 
Kaikkiaan rakennepuutuotteiden markkinat ovat vielä hyvin pienet verrattuna perintei-
sen sahatavaran ja puulevyjen markkinoihin. Myös rakennepuutuotteiden yleisnimik-
keet ovat usein verrattain tuntemattomia sekä rakennusalalla toimiville ammattilaisille 
että kuluttajille. Monet näistä puutuotteista tunnetaan markkinoilla paremmin tuote-
merkkien mukaan (Martikainen suull.). Virallista tilastotietoa uusista puutuotteista on 
saatavilla melko niukasti. Tästä johtuen esimerkiksi FAO ei seuraa rakennepuutuottei-
den markkinoiden kehitystä säännöllisesti. (ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001) 
 
 
3.2.2  Liimapalkit (Glulam) 
 
APA määrittelee liimapalkit lujuuslajitelluiksi rakenne- 
puutuotteiksi, jotka on valmistettu massiivipuusta liimaa- 
malla vähintään 4 mm, enintään 50 mm paksuja sahattuja  
lamelleja syynsuuntaisesti toisiinsa. Liimapalkkeja  pidetään  
monipuolisimpina rakennepuutuotteina. Niitä voidaan valmistaa erilaisiksi palkkituot-
teiksi suorista palkeista kaareviin kannatteisiin (APA 2002a). Liimapalkit valmistetaan 
lujuuslajitellusta hyvälaatuisesta sahatavarasta, mikä edellyttää myös käytettävältä puu-
raaka-aineelta järeyttä ja hyvää laatua.  
 
Puun liimaaminen kerroksittain lisää kappaleen tasalaatuisuutta. Lisäksi massiivipuulle 
tunnusomainen eläminen ja vääntyminen vähenee prosessin tuloksena. Tämä mahdollis-
taa palkkien valmistuksen kaikkiin suuntiin halutun mittaisena ja muotoisena tietyissä 
rajoissa (korkeus enintään 2 m, leveys 200 mm ja pituus 40 m) (Poutanen suull.). Lii-
mapuurakenne mahdollistaa siten suuremmat dimensiot kuin perinteisellä sahatavaralla 
on mahdollista saavuttaa. Liimapalkilla on myös terästä korkeampi palonkestävyys. Pa-
rempi palonkestävyys perustuu siihen, että liimapalkki palotilanteessa hiiltyy pinnal-
taan. Sen kantavuus perustuu jäljellä olevan hiiltymättömän puun poikkileikkaukseen, 
jonka ominaislujuus ei eristävän hiiltymiskerroksen ansiosta muutu. Poikkileikkauksen 
pienenemisestä aiheutuva kantavuuden aleneminen on tällöin hitaampaa kuin teräksellä, 
jonka kantavuus alenee hyvin nopeasti alle 300oC lämpötilassa. Liimapalkin palonkes-
tävyyttä voidaan lisätä rakenteen paksuutta kasvattamalla. Teräksellä paksuus ei paran-
na palonkestävyyttä (Kairi suull.). Liimapalkki sopii kantaviin runkorakenteisiin asuin-
rakennuksista erittäin vaativiin kohteisiin, jotka edellyttävät jopa yli sadan metrin jän-
nevälejä, kuten esimerkiksi urheilu- ja monitoimihallit. 
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Taulukko 2.   Liimapalkkien markkinat.  

 
 1998 1999 2000 

TUOTANTO 
Koko maailma 

(1 000 m3) 
2 159,9 

(1 000 m3) 
2 609,0 

(1 000 m3) 
3 060,7 

          Eurooppa 
          Saksa 
          Itävalta 
          Ranska 
          Ruotsi 
          Suomi 
          Tanska 
          Norja 
          Italia 
          Sveitsi 

1 035,7 
510 
160 
110 
75 
.. 

48 
33 
55 
38 

1 300,0 
510(2 
190(2 
140(2 
94(2 
80(2 

76(2 
61(2 
55(2 

38(2 

1 500,0 
.. 
.. 
.. 
.. 

105(1 

.. 

.. 

.. 

.. 
          Pohjois-Amerikka 
          USA 

712 
681,3 

784,3 
749 

889,2 
839,6 

          Japani 374,2 483,7 622,3 
          KULUTUS    
          Eurooppa 
          Saksa 
          Ranska 
          Sveitsi 
          Italia 
          Suomi 
          Muu Skandinavia 

964 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

1 124 
618* 
100* 
100* 
100* 
30(1 

90* 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
30(1 

.. 
         Pohjois-Amerikka 663 729 .. 
         Japani 563 819 .. 
 
RAAKA-AINEET 

Suomi: havupuu, yleisimmin kuusi. Kyllästettynä vain mänty 
(Metsäteollisuus ry); Pyökin käyttöä kehitellään Saksassa 
Pohjois-Amerikka: douglas-kuusi, useat kuusi- ja mäntylajit 
(McKeever 1997) 

RAAKA-AINEEN 
HYÖTYSUHDE n. 33 % (Poutanen 2002) 

NYKYINEN HINTATA-
SO 300 – 400 €/m3  (Poutanen 2002); Saksa 400-600 €/m3  3) 

KILPAILEVAT TUOT-
TEET 

Teräspalkki 

Lähteet: 1) Leskelä suull. 2) European Glulam Industries 2002, 3)  Delfoi-haastattelu 2002  *) PTT:n 
arvio ECE/FAO tilastojen pohjalta, muut ECE/FAO 1999-2000, 2000-2001 

 
 
 

Liimapalkkien markkinat  
 
Liimapuun valmistustekniikka kehitettiin Saksassa jo 1800-1900-lukujen vaihteessa. 
Sen jälkeen liimapuun kehitystä on pitkälti ohjannut liimojen kehitys. Ratkaisevasti lii-
mapuun käyttöä on edistänyt muun muassa 1990-luvun alkupuolella värittömän ja huo-
neen lämmössä kovettuvan Melamiini-Ureaformaldehydi (MUF) -liiman käyttöönotto 
(Kairi suull.). Liimapuun kehittelyn taustalla on ollut sekä tuotantoon että markkinoihin 
liittyvät syyt: Toisen maailmansodan jälkeen puuraaka-aineesta oli Saksassa niukkuutta. 
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Lisäksi keskieurooppalainen sahatavara ei laadullisesti ole ollut pohjoismaisen sahata-
varan veroista. Liimapuussa keskieurooppalaisen sahatavaran laatua on voitu merkittä-
västi parantaa. Liimapuun valmistus keskellä päämarkkina-aluetta helpottaa myös 
markkinointia ja tuo kilpailuetuja. Logistisia etuja on lisäksi usein saatu sijoittamalla 
tuotantolaitos sahan yhteyteen (Kolb 2000, Moilanen suull.).  
 
Liimapalkit ovat ainoa palkkeina käytettävistä rakennepuutuotteista, jonka kansainväli-
sessä kaupassa liikkuu volyymiltaan merkittäviä määriä. Ne ovat myös ainoa rakenne-
puutuote, jota tuotetaan ja kulutetaan Euroopassa enemmän kuin Pohjois-Amerikassa 
(ECE/FAO 1999-2000).  
 
2000-luvun alussa liimapalkkia tuotti Euroopassa noin 200 valmistajaa. Euroopan suu-
rin liimapalkkien tuottaja on Saksa. Itävalta ja Ranska tuottavat Saksan jälkeen eniten 
liimapalkkia Euroopassa. Suomi sijoittuu liimapalkin tuottajana Ruotsin jälkeen viiden-
neksi Euroopassa. Euroopan markkinoilla Puolan merkitys liimapalkin tuottajana kas-
vanee lähivuosina (Leskelä suull., European Glulam Industries 2002, Keski-Nisula 
suull.). 
 
Kuten taulukosta 2 ilmenee, on liimapalkkien tuotanto Suomessa kasvanut viime vuosi-
na nopeasti. Vuonna 2001 liimapalkin tuotanto oli Suomessa noussut 140 000 kuutio-
metriin. Tuotantoa on Suomessa mahdollista kasvattaa vieläkin ilman uusia investointe-
ja, sillä liimapalkkien tuotantokapasiteetin arvioitiin vuonna 2000 olevan noin 
200 000 m3 (Martikainen suull.). Liimapalkit ovat Suomessa selkeästi vientimarkkina-
tuote, sillä esimerkiksi vuonna 2000 Suomen tuotannosta meni vientiin yli 60 %. Tär-
kein suomalaisten liimapalkkien vientimarkkina-alue on tällä hetkellä Japani (Leskelä 
suull.).   
 
Suomalainen liimapalkki kilpailee Keski-Euroopan markkinoilla etupäässä laatutekijöil-
lä: Tuotteen lujuusominaisuudet ja ulkonäkö ovat paremmat kuin keskieurooppalaisesta 
raaka-aineesta valmistetulla liimapalkilla. Nämä ominaisuudet juontuvat käytettävistä 
kuusilajeista ja puuraaka-aineen korkeasta laadusta. Suomalaisen liimapalkin kysyntää 
Keski-Euroopassa on 2000-luvun alussa alentanut rakentamisen laman lisäksi ’bulkki-
tuotteena’ myytävää liimapalkkia korkeampi hinta. Suomalaisen tuotteen korkeamman 
hinnan taustalla on korkeammat kuljetuskustannukset sekä suomalaisten linjojen pie-
nehkö kapasiteetti verrattuna keskieurooppalaisiin suurtehoyksiköihin, joiden yksikkö-
kustannukset ovat suomalaisia pienemmät. Puuraaka-aineen hinnassa ei Keski-
Euroopan ja Suomen välillä sen sijaan ole merkittäviä eroja. (Kairi suull.; Virtanen, Ju-
ha suull.). 
 
Liimapalkkien tuotanto lisääntyi koko maailmassa 19 % vuonna 2000. Merkittävin teki-
jä kasvun taustalla oli Japanin lisääntynyt kysyntä: Vuonna 2000 liimapalkkien kysyntä 
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kasvoi Japanissa siitä huolimatta, että uusia puurakenteisia rakennuskohteita aloitettiin 
2 % edellistä vuotta vähemmän. (ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001, Leskelä suull.). 
Kysynnän kasvun taustalla arvioidaan vaikuttavan valmiiden rakennuselementtien li-
sääntynyt käyttö sekä hyväksi koettu liimapalkin hinta/laatusuhde ja värittömän MUF-
liiman käyttöön otto. Tämän lisäksi Japanissa astui vuonna 2000 voimaan laki raken-
nusten laatutakuusta, mikä velvoittaa talonrakentajat antamaan 10 vuoden takuun uuden 
rakennuksen kaikille kantaville osille. Tämän tekijän arvellaan myös vaikuttavan liima-
palkkien suosioon (Heikkonen 2002). Japanin markkinoilla liimapalkit valtaavat mark-
kinaosuutta erityisesti perinteiseltä sahatavaralta. Liimapalkkien tuotanto kasvoi Japa-
nissa 29 % vuonna 2000 ja tuonti 55 %. Suurin osa tuonnista oli peräisin Euroopasta. 
Pohjois-Amerikassa liimapalkkien tuotanto kasvoi 14 % vuonna 2000 (ECE/FAO 1999-
2000 ja 2000-2001). 
 
Liimapalkkien kulutus on keskittynyt maailmassa kolmelle alueelle: Eurooppaan, Japa-
niin ja Pohjois-Amerikkaan. Luotettavia kulutustilastojakin on saatavilla vain näiltä alu-
eilta. Euroopassa liimapalkkien käyttö keskittyy Keski-Eurooppaan ja Euroopan yli-
voimaisesti suurin liimapalkkien kulutusalue on Saksa (kuvio 4) (ECE/FAO 1999-
2000). Vuonna 2002 liimapalkin kulutus Saksassa noussee noin 700 000:een kuutiomet-
riin (PTT:n Delfoi-haastattelu 2002). Suomessa kulutus on pysynyt melko tasaisena.  

55

9
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10

0 10 20 30 40 50 60
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Ranska

Sveitsi

Italia

Muu Skandinavia

Suomi

Muut 

Lähde: ECE/FAO 1999-2000 Euroopan kulutuksesta

%

 
Kuvio 4.    Liimapalkkien kulutuksen jakaantuminen Euroopassa vuonna 1999. 
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3.2.3  LVL (Viilupuu)   
 
LVL valmistetaan liimaamalla ohuita sorvattuja puuviiluja  
yhteen jatkuvaksi laataksi. Viilujen syysuunta on kaikissa  
kerroksissa pitkittäinen. Viilupuulaatta halkaistaan käyttötar- 
koituksen mukaan haluttuun kokoon joko levyiksi, palkeiksi  
tai tolpiksi. LVL:ää käytetään ala-, väli- ja yläpohjarakenteis-
sa kantavina palkkeina sekä aukko- ja tukipalkkeina. Sitä 
käytetään myös kantavissa ja keveissä seinärakenteissa sekä rakennusten jäykistävinä 
osina (Rakentajan suorakanava 2002). Pohjois-Amerikassa LVL:ää käytetään eniten     
I-palkkien paarteina (ECE/FAO 1999-2000).  
 
Suomessa LVL valmistetaan kuusitukeista, mutta Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa raa-
ka-aineena käytetään myös eri lehtipuulajeja. LVL:n valmistus edellyttää raaka-aineelta 
järeyttä ja hyvää laatua. Suomessa ja muualla Euroopassa LVL tunnetaan yleisesti ni-
mellä Kertopuu. Kerto on Finnforestin valmistaman LVL:n tuotemerkki. Pohjoisame-
rikkalainen suuri LVL-valmistaja Weyerhaeuser Company (Trus Joist) markkinoi 
LVL:ää tuotemerkillä Microllam. 
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Taulukko 3.       LVL:n markkinat. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
TUOTANTO 
    Koko maailma    

(1 000 m3) 
1402,5 

(1 000 m3) 
1705,5 (+22%) 

(1 000 m3) 
 

(1 000 m3)  
n.2 100 3) (+23%) 

(1 000 m3) 
.. 

    Eurooppa 
          Suomi          

93 
.. 

93 
   85 1) 

n. 951)  
.. 

n. 100-150 2) 

.. 
.. 
.. 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

1217,6 
1161 

1472,5 
1359,2 

1381,9 
1257,3 

16696) 
15136) 

1813e6) 
1637e6) 

    Japani 91,9 100 .. .. .. 
KULUTUS 
    Koko maailma 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

    Eurooppa 
          Saksa 
          Suomi 
          Ranska 

.. 

.. 

.. 

.. 

n. 75 5) 

30 5) 
17 5) 
13 5) 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
n. 50 4)  

.. 

.. 
    Pohjois-Amerikka 
           USA 

1191,2 
.. 

1438,1 
.. 

.. 

.. 
.. 
.. 

.. 

.. 
           Japani 159 .. .. .. .. 

 
RAAKA-AINEET 

Suomessa kuusi 
Pohjois-Amerikassa: 95 % havupuu (Southern yellow pine, douglas-kuusi), 
lehtipuu (vaahtera, tammi, poppeli, haapa, koivu) 
Japani: havupuu (Pohjois-Amerikasta, Venäjältä ja Pohjoismaista), lehtipuu 
(trooppiset lajit Indonesiasta)                                         (ECE/FAO 1999-2000) 

RAAKA-AINEEN 
HYÖTYSUHDE 

 
n. 40 % (Poutanen suull.) 

NYKYINEN HIN-
TATASO 

 
Saksa: n. 600 €/m3 (ex works) 4) ; n. 450 €/ m3   (FOB) 

KILPAILEVAT 
TUOTTEET 

LVL kilpailee kaikkien kantavissa rakenteissa käytettävien materiaalien kans-
sa: esim. pienliimapuu, lujuuslajiteltu sahatavara seinärakenteissa, teräs, betoni, 
vaneri, OSB, kerroslevyt 

Lähteet: 1)  Metsäteollisuus ry; 2) PTT:n arvio; 3) Poutanen 2002; 4) Delfoi-haastattelu 2002; 5) Virtanen, 
Jussi 2002; 6) ECE/FAO 2001-2002;  Muut ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001 
 
 
LVL:n markkinat    
 
Suurin osa maailman LVL:stä tuotetaan ja kulutetaan Pohjois-Amerikassa (taulukko 3). 
Japani on myös merkittävä LVL:n käyttäjä (ECE/FAO 1999-2000). LVL:n kokonais-
tuotanto maailmassa on kasvanut 1990-luvun lopulla hyvin nopeasti, jopa runsaan vii-
denneksen vuodessa. Vuosina 1998-2001 tuotanto kasvoi 33 %. Vuonna 2000 LVL:n 
koko maailman tuotantokapasiteetista noin 75 % oli USA:ssa. Pääosa tuotetusta 
LVL:stä valmistettiin havupuusta. Noin 30 % kaikesta maailman LVL:stä käytetään     
I-palkkien paarteina, Euroopassa noin 5-6 %, USA:ssa noin 55 % (Poutanen 2002, Kairi 
suull.).  
 
Pohjois-Amerikassa LVL:n tuotanto laski 3 % vuonna 2000. Yhtenä syynä taustalla oli 
Pohjois-Amerikan I-palkkien tuotannon lasku, mikä oli osittain seurausta sahatavaran 
hinnan laskusta samaan aikaan, kun uusien asuinrakennuskohteiden aloitukset vähenivät 
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4-5 %. LVL:n markkinoiden kasvunäkymiä Pohjois-Amerikassa pidetään jonkin verran 
epävarmoina, sillä jotkut puisten I-palkkien valmistajat ovat kustannussyistä korvanneet 
LVL:ää paarteissa sahatavaralla tai muulla hinnaltaan edullisemmalla materiaalilla, ku-
ten LSL. Niinpä LVL:n valmistajat kokeilevat tällä hetkellä muun muassa edullisem-
pien puulajien soveltuvuutta tuotantoon. Lähivuosina LVL:n markkinoiden arvioidaan 
kuitenkin vielä kasvavan noin 3-4 % (ECE/FAO 2000-2001).  
 
Euroopassa LVL:n tuotanto on niin ikään kasvanut ripeästi: Vuosina 1998-2001 tuo-
tanto on yli kaksinkertaistunut. Finnforest on käytännössä ainoa LVL:n valmistaja Eu-
roopassa ja yritys tuottaa myös valtaosan Euroopassa käytettävästä LVL:stä. Finnfores-
tin tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 170 000 m3 (Moilanen suull.). Jonkin ver-
ran Eurooppaan tuodaan LVL:ää Pohjois-Amerikasta. LVL:n tuotantokapasiteetti kas-
vanee Euroopassa lähivuosina, sillä ainakin sveitsiläinen Krono-Gruppe on ilmoittanut 
aloittavansa LVL:n tuotannon Puolassa vuoden 2003 lopulla. Suunnitellun tuotantolai-
toksen kapasiteetti tulee olemaan noin 80 000 m3 vuodessa (Holz-Zentralblatt 2002). 
 
Euroopassa LVL:ää kulutettiin vuonna 1999 arvioiden mukaan noin 75 000 kuutiomet-
riä. Tästä määrästä valtaosan käyttivät Saksa, Suomi ja Ranska (Kuvio 5). Noin 80 % 
kulutetusta LVL:stä käytetään Euroopassa rakentamiseen, vuonna 1999 noin 60 000 m3. 
Muita käyttökohteita on mm. huonekaluteollisuus (ECE/FAO 1999-2000; Moilanen 
suull.). LVL:n käyttöalueet vaihtelevat jonkin verran eri maissa: Julkinen rakentaminen 
ja suuret rakennuskohteet ovat LVL:n käyttöalueita Saksassa ja useissa muissa Keski-
Euroopan maissa. Ranskassa ja Benelux-maissa LVL:ää käytetään paljon myös maata-
lousrakennuksiin. Suomessa ja muissa pohjoismaissa pääkäyttöalue on asuinrakentami-
sessa. (Virtanen, Jussi 2002; ECE/FAO 1999-2000). 
 
Japanissa LVL:n käyttö poikkeaa eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta käytöstä, 
sillä Japanissa vain viidennes LVL:n kulutuksesta menee konstruktiiviseen rakennus-
käyttöön. Neljä viidesosaa vuotuisesta kulutuksesta käytetään ei-konstruktiivisesti ka-
lusteiden ja rakennuskomponenttien valmistamiseen. Vajaa kymmenes käytetään huo-
nekaluteollisuudessa ja loput sekalaisissa kohteissa. Japanin LVL:n käyttö poikkeaa Eu-
roopan ja Pohjois-Amerikan käytöstä myös siinä, että Japanissa käytetään sekä lehti- 
että havupuupohjaista LVL:ää, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa LVL on 
pääosin havupuupohjaista. Lehtipuusta valmistettu LVL ei ole kuitenkaan yhtä vahvaa 
kuin havupuupohjainen LVL. Tästä johtuen havupuusta valmistettua LVL:ää käytetään 
Japanissa etupäässä rakentamiseen ja suurien kuljetuskonttien ja –säiliöiden valmista-
miseen. Lehtipuupohjaista LVL:ää käytetään puolestaan muuhun kuin rakentamiseen, 
kuten esimerkiksi huonekalujen valmistukseen (ECE/FAO 1999-2000).  
 
LVL:n kansainvälinen vientikauppa suuntautuu pääasiassa Japaniin. Vuonna 1999 Ja-
pani toi maahan noin 110 000 m3 viilupuuta. Pääosa määrästä tuotiin Uudesta Seelannis-
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ta ja jonkin verran Pohjois-Amerikasta. Yhdysvaltoihin LVL:ää laivattiin Euroopasta 
vuonna 1999 noin 20 000 m3, kun taas Yhdysvallat toi Eurooppaan LVL:ää noin 
10 000 m3 (ECE/FAO 1999-2000).  
 

Saksa
40 %

Suomi
23 %

Ranska
17 %

Sveitsi
3 %

Benelux
7 %

Muut
10 %

Lähde: Virtanen, Jussi 2002

Kuvio 5.     LVL:n kulutuksen jakautuminen Euroopassa vuonna 1999. 
 
 
3.2.4  LSL (Pitkälastupuu /Laminated Strand Lumber)  
 
LSL on valmistettu lastuamalla puuta samankaltaista              
teknologiaa käyttäen kuin OSB-levyjen valmistuksessa.  
LSL:ssä lastut ovat kuitenkin huomattavasti pitempiä  
kuin OSB-levyissä. LSL:ää voidaan valmistaa sekä havu-  
että lehtipuusta, mutta tällä hetkellä valmistukseen käytetään lähinnä lehtipuuta (Tau-
lukko 4) (Green&Hernandez 2000). LSL:n tuotannolla saavutetaan monia etuja, kuten 
alhaiset raaka-aine- ja pääomakustannukset, korkea raaka-aineen hyötysuhde sekä tuot-
teen hyvät lujuus- ja jäykkyysominaisuudet (Poutanen 2002). Lisäksi raaka-ainetta on 
runsaasti saatavilla. LSL:ää valmistetaan sekä levy- että palkkituotteena ja sille on tyy-
pillistä hyvä mittatarkkuus. LSL soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin aina sisutus-
käytöstä talojen rakenteisiin ja I-palkkien paarteisiin (Kruse&Venschott 2001). LSL on 
pohjoisamerikkalaisen valmistajan Weyerhaeuser Companyn (Trust Joist) patentoima 
tuote, joka tunnetaan toistaiseksi paremmin tuotemerkeillä Intrallam® ja Timber-
Strand®. OSL (Oriented Strand Lumber) on LSL:n kaltainen tuote, mutta valmistettu 
lyhyemmistä lastuista kuin LSL . 
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Taulukko 4.     LSL:n raaka-ainepohja, hinta ja korvaavuus. 
 
 
RAAKA-AINE 

 
Haapa, poppelilajit; useat lehti- ja havupuulajit, myös pieniläpimittainen puu  

RAAKA-AINEEN 
HYÖTYSUHDE 

 
n. 50 % (Poutanen suull.) 

NYKYINEN HINTA-
TASO 

 
Saksa: 500-950 €/m3 (ex works) 1)  koosta riippuen 

KILPAILEVAT 
TUOTTEET 

Teräs, viilupuu, liimapalkki, LVL, PSL, massiivipuu 

Lähde:  1) Delfoi-haastattelu 2002 
 
 
LSL:n markkinat 
 
LSL on rakennepuutuotteista uusin tulokas. Markkinoille se tuotiin 1990-luvun alussa. 
Vuonna 2001 maailman kokonaistuotanto oli arviolta noin 100 000 m3/a (Kru-
se&Venschott 2001). Vuonna 2002 LSL:n kokonaistuotanto maailmassa nousi noin 
150 000 – 180 000 kuutiometriin. LSL:ää valmisti vuonna 2001 koko maailmassa aino-
astaan pohjoisamerikkalainen Weyerhaeuser Company (Trus Joist) kahdessa tehtaas-
saan, jotka molemmat sijaitsevat USA:ssa. Vuonna 2002 tämän yrityksen kapasiteetti 
lisääntyi, kun yhtiö käynnisti kolmannen tuotantolaitoksensa Kanadassa (Delfoi-
haastattelu 2002).  
 
LSL:n tuotanto on valtaosin kulutettu Pohjois-Amerikassa. Euroopan kulutus vuonna 
2002 oli noin 3 000 kuutiometriä, josta noin puolet (1 000 - 2 000 m3) kulutettiin Sak-
sassa (Delfoi-haastattelu 2002). LSL:n yleisimmät käyttökohteet ovat osittain samoja 
kuin LVL:llä esimerkiksi I-palkkien paarteina sekä talojen runkorakenteiden materiaali-
na. LSL:ää pidetään tämän vuoksi LVL:n vakavana kilpailijana (Metsäteollisuus ry 
2002, Poutanen 2002, Kruse&Venschott 2001). 
 
LSL:n kaltaisen OSL:n tuotannon aloittamisesta Euroopassa 2000-luvun alkupuolella 
on myös esitetty arvioita, mutta varmaa ajankohtaa uuden tuotantolaitoksen käynnisty-
miselle ei ole ilmoitettu. Valmiudet tuotannon aloittamiselle ovat joidenkin tietojen mu-
kaan kuitenkin olemassa. Tuotantolaitoksen sijaintipaikoiksi on suunniteltu sekä Saksaa 
että jotakin Itä-Euroopan maata (Delfoi-haastattelu 2002, Rettenmeier 2002, Poutanen 
suull.; APA 2002b).  
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3.2.5   PSL (Tikkupuu /Parallel Strand Lumber)     
 
PSL valmistetaan sorvatuista puuviiluista, jotka kuivataan  
ja paloitellaan suikaleiksi. Suikaleet liimoitetaan ja puris- 
tetaan aihioksi. Aihio lämmitetään mikroaaltojen avulla ja  
aihiosta sahataan halutun kokoisia profiileja. Raaka-aineeksi  
valmistukseen tarvittava puuviilu voi olla sekä havu- että lehtipuupohjaista (Taulukko 
5). Yleisimmin käytetty viilu on valmistettu douglas-kuusesta. PSL:n käyttöalueet ovat 
osittain samat kuin LVL:llä ja liimapalkeilla palkkeina rakenteissa, joissa  tarvitaan 
suurta taivutuslujuutta. PSL:ää käytetään myös rakennusten kantavissa rakenteissa 
(APA 2002a).  
 
Taulukko 5.    PSL:n raaka-ainepohja, hinta ja korvaavuus. 
 
RAAKA-AINEET Sekä havu- että lehtipuupohjainen puuviilu, douglas-kuusiviilu on yleisim-

min käytetty  
RAAKA-AINEEN 
HYÖTYSUHDE 

 
55 % (Poutanen suull.) 

NYKYINEN HINTA-
TASO 

Eurooppa: 900 €/m3 1)   

Saksa: 700 – 1 050 €/m3 1)  koosta riippuen 
KILPAILEVAT 
TUOTTEET 

Liimapalkki, LVL, teräs 

Lähde: 1) Delfoi-haastattelu 2002 
 
 
PSL:n markkinat 
 
PSL tuotiin Pohjois-Amerikan markkinoille 1980-luvun puolivälissä. Koko maailman 
tasolla tarkasteltuna PSL:n tuotantomäärät ovat pienet, sillä vuonna 2001 koko maail-
massa tuotettiin PSL:ää noin 250 000 m3. PSL:n tuottajia on maailmassa vain yksi, eli 
pohjoisamerikkalainen Weyerhaeuser Company (Trus Joist), joka omistaa tuotteen pa-
tentin. Yrityksellä on kolme PSL:n tuotantolaitosta, joista kaksi sijaitsee USA:ssa ja yk-
si Kanadassa. PSL tunnetaan paremmin valmistajansa tuotemerkillä Parallam. Pohjois-
Amerikassa PSL:n käytön arvioidaan lisäävän jonkin verran markkinaosuuttaan lähi 
vuosina (Metsäteollisuus ry. 2002). Euroopassa PSL:n käyttö on hyvin vähäistä, vuonna 
2002 noin 2 000 m3. Euroopan kulutuksesta noin neljännes käytetään Saksassa (PTT:n 
Delfoi-haastattelu 2002). Kaikkiaan tietoa PSL:n käytöstä ja käytettävistä määristä on 
saatavilla hyvin niukasti.  
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3.2.6   Puiset I-palkit   
 
Puiset I-palkit ovat muodoltaan I-kirjainta  muistuttavia  
palkkituotteita, joita käytetään  rakennusten kantavissa  
rakenteissa. I-palkit ovat usein hyvin pitkiä ja keveytensä  
ansiosta niiden käsittely työkohteessa on helppoa ilman  
kalliita apuvälineitä. I-palkin ylä- ja alapaarre on  
yleisimmin LVL:ää tai sahatavaraa. Paarteiden väliseen uumaan käytetään usein OSB-
levyä. I-palkkia käytetään  pääasiassa asuinrakennusten lattia- ja kattorakenteisiin (APA 
2002a).  
 
Taulukko 6.    Puisten I-palkkien markkinat.  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 

TUOTANTO 

    Koko maailma  

(1 000 jm) 

224 000 1) 

(1 000 jm) 

286 000 

(1 000 jm) 

300 0001)  

(1 000 jm) 

.. 

(1 000 jm) 

 
    Eurooppa ..  .. .. .. 
    Pohjois-Amerikka 
           USA 

213 000 269 000 
220 000 

264 0004) 
211 0004) 

282 0004) 
228 0004) 

299 000e4) 
241 000e4) 

KULUTUS 
    Koko maailma 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

    Eurooppa 
          Saksa 
          Iso-Britannia 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 

.. 

.. 

.. 

10 000 2) 

300 2) 
7 000 3) 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

213 000 
.. 

n. 260 0003) 
n. 200 0003) 

n. 250 0003) 
n. 200 0003) 

.. 

.. 
.. 
.. 

 
KÄYTETTÄVÄ  
RAAKA-AINE 

Puuraaka-aine määräytyy käytettävien komponenttien mukaan. Kom-
ponentteina voi olla mm. sahatavara, OSB-levy, havuvaneri, LVL, LSL. 
Paarteissa on LVL yleisin  ja uumana OSB-levy.  

MATERIAALIN 
HYÖTYSUHDE 

 
Määräytyy käytettävien komponenttien mukaan 

NYKYINEN HINTA-
TASO 

Eurooppa: 6-12 €/jm (ex works) 3)  dimensiosta riippuen 
Saksa: 6-12 €/jm (ex works) 3) 

KILAPILEVAT 
TUOTTEET 

Liimapalkki, LVL, LSL, PSL, lujuuslajiteltu sahatavara, kaikki puiset 
palkkituotteet, kaikki uumana käytettävät puutuotteet (OSB, vaneri, kova-
levy yms.), teräs 

Lähteet: 1) Virtanen, Jussi 2002, 2) Delfoi-haastattelu 2002, 3)  PTT:n arvio, 4)  ECE/FAO 2000-2002   
muut ECE/FAO 1999-2000 ja 2000-2001 
 
 
Puisten I-palkkien markkinat  
 
Puiset I-palkit ovat tuotteena tuttu jo 1960-luvun lopulta lähtien. I-palkkien ominaisuuk-
sia on sen jälkeen kehitetty siten, että nykyiset tuotteet ovat kevyitä, mutta lujuusomi-
naisuuksiltaan hyviä. Lisäksi raaka-ainetta tarvitaan melko vähän ja valmistusprosessi 
on kohtalaisen yksinkertainen. Tällä hetkellä I-palkit ovat yksi nopeimmin yleistyvistä 
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uusista puutuotteista: Vuosina 1995-1999 maailman I-palkkituotanto kasvoi yli kaksin-
kertaiseksi (Virtanen, Jussi 2002).  
 
Pohjois-Amerikka on toistaiseksi ollut puisten I-palkkien päämarkkina-alue, mutta ne 
ovat yleistyneet myös Euroopassa (Taulukko 6). Pohjois-Amerikassa puisten I-palkkien 
kysyntä on ensisijaisesti riippuvainen asuinrakentamisessa käytettävien palkkien mää-
rästä. Koska I-palkit muodostuvat kahdesta eri komponentista – paarteesta ja uumasta – 
jotka molemmat ovat usein jo sinänsä rakennepuutuotteita, vaikuttaa I-palkkien kysyntä 
suoraan I-palkin komponentteina käytettävien rakennepuutuotteiden kysyntään 
((ECE/FAO 1999-2000; Virtanen, Jussi 2002).  
 
Vuonna 2000 Euroopassa oli kaikkiaan 5-6 I-palkin valmistajaa (ECE/FAO 1999-2000, 
Keski-Nisula & Skretteberg suull.). Huhtikuussa 2002 suomalainen Finnforest käynnisti 
puisia I-palkkeja valmistavan tehtaan Iso-Britanniassa. Uusi tehdas käyttää I-palkkien 
paarteisiin viilupuuta (Kertopuu) ja uumaan OSB-levyä. Tehtaan vuotuinen tuotantoka-
pasiteetti on 5 miljoonaa jm, mikä vastaa Euroopan kokonaiskysyntää ilman muotti-
palkkeja (3-5 miljoonaa jm/v) (Kairi suull.).  
 
Euroopassa puisten I-palkkien päämarkkina-alue on Iso-Britannia (noin 80 % kulutuk-
sesta). I-palkkien suosio Iso-Britanniassa selittyy pääosin sillä, että tuote on lähtöisin 
Pohjois-Amerikasta: Sama mittajärjestelmä ja kieli sekä yhteinen historia- ja kulttuuri-
tausta Iso-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa vaikuttavat siihen, että Iso-Britanniassa 
tuotteen omaksuminen on helpompaa kuin Manner-Euroopassa. Samoista syistä mark-
kinointi on pohjoisamerikkalaisille helpompaa Iso-Britanniassa kuin muualla Euroopas-
sa. Varsinkin Skotlannissa, missä rakentamistapa vastaa amerikkalaista, I-palkkien käyt-
tö on yleistynyt nopeasti. I-palkkien kulutuksen arvioidaan Euroopassa toistaiseksi kas-
vavan. Kysynnän lisääntymistä edistävät kiristyvät energiamääräykset, sillä puiset        
I-palkit ovat kevyitä ja niiden lämpöeristäminen on helppoa (Delfoi-haastattelu 2002, 
Kairi suull.; Moilanen suull.).  
 
1900-luvun lopulla I-palkkien kansainvälinen kauppa oli vielä lähes olematonta. Vuon-
na 1999 noin 95 % koko maailman I-palkeista tuotettiin ja kulutettiin Pohjois-
Amerikassa (ECE/FAO 1999-2000). 2000-luvun alkupuolella vienti lienee jo suurem-
paa. Noin 33 % asuntojen lattiapinta-alasta USA:ssa ja Kanadassa on rakennettu           
I-palkein, missä käytössä ne ovat korvanneet massiivipuukannatteita tai muita palkkeja.  
 
Vuonna 2000 Pohjois-Amerikan I-palkkituotanto laski noin 3 %. Noin kolmannes tästä 
laskusta selittyy asuinrakentamisen noin 4-5 %:n vähenemisellä. Tämän lisäksi I-palkit 
menettivät markkinaosuuttaan takaisin perinteiselle sahatavaralle. Tämän taustalla lie-
nee vaikuttanut heikentyneen kysynnän aiheuttama sahatavaran hinnan aleneminen 
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vuonna 2000: Alentuneet hinnat houkuttelivat osan rakentajista siirtymään takaisin pe-
rinteisen sahatavaran käyttöön lattiarakenteissa (ECE/FAO 2001-2002). 
 
 
3.2.7    Suurlastulevy (OSB) 
 
Suurlastulevy (OSB) on levytuote, joka on valmistettu lastuamalla pyöreästä puusta las-
tuja, jotka on liimattu ja puristettu yhteen. Lastut ovat paksuudeltaan tasasuuruisia. Las-
tujen koko on yleensä enintään 150 mm x 25 mm. Suurlastulevyn raaka-aineena voi-
daan käyttää myös pieniläpimittaista puuta.  
 
OSB-levyä käytetään paljon havuvanerin substituuttina aluskatteena seinissä, katoissa ja 
lattioissa, puisten I-palkkien uumana, suojalevynä sekä lukuisissa muissa käyttötarkoi-
tuksissa (SBA 2002, APA 2002b). OSB-levy on voimakkaasti talonrakentamiseen liit-
tyvä materiaali, sillä sen volyymista 55 % menee rakentamiseen, kuten asuntojen kat-
toihin, lattioihin ja seiniin. Sen lisäksi sitä käytetään erilaisiin pakkauksiin. (SBA Spring 
Conference 2000, Kairi suull.).  
 
Taulukko 7.    OSB suurlastulevymarkkinat. 

 1998 1999 2000 2001 
TUOTANTO 
    Maailma yht.   

(1 000 m3) 
.. 

(1 000 m3) 
.. 

(1 000 m3) 
.. 

(1 000 m3) 
n. 20 000  

    Eurooppa 
          Puola 
          Saksa 
          UK           
          Ranska  
          Irlanti          

943 
350 

0 
223 
100 
110 

1 288 
350 

0 
223 
100 
300 

1 600 
350 
329 
236 
270 

.. 

1636 
450 
286 
260 
270 
.. 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

16 210 
9  936 

17 971 
10 277 

19 753 
11 906 

20 042 
12 100 

KULUTUS 
    Maailma yht.         

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

    Eurooppa 
          Saksa 

1 153 
200 

1 710 
292 

2 057 
639 

2 261 
605 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

15 980 
15 199 

17 720 
16 630 

19527 
18 501 

19 865 
19 119 

KAPASITEETTI EU-
ROOPASSA 

 
1 100 

 
1 100 

 
3 110 

 
3 110 

KÄYTETTÄVÄ 
RAAKA-AINE 

 
Mänty, haapa, pehmeät lehtipuulajit 

RAAKA-AINEEN 
HYÖTYSUHDE 

 
n. 55 % (Poutanen 2002) 

 
HINTATASO  

 
n. 200 €/m3 (EUWID 2002) 

KILPAILEVAT 
TUOTTEET 

 
Lastulevy, vaneri 

Lähteet: ECE/FAO 1999-2000, 2000-2001 ja 2001-2002 
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OSB suurlastulevyn markkinat 
 
OSB suurlastulevyn markkinat ovat Euroopassa elinkaarensa kasvuvaiheessa, mutta 
Pohjois-Amerikassa niiden arvioidaan saavuttaneen jo kypsyysvaiheen (ECE/FAO 
2001-2002). Hinnaltaan OSB-levy on halvin rakennepuutuote. Tämä johtuu alhaisista 
raaka-ainekustannuksista, sillä valmistukseen kelpaavat monet puulajit ja pieniläpimit-
tainen puu. Tuotannon edullisuutta lisää myös suurtuotannon edut; OSB-levyä ei kanna-
ta valmistaa lainkaan pienissä tuotantoyksiköissä (kannattava tehdaskoko >0,3-0,7 mil-
joonaa m3/a) (Poutanen 2002).  
 
Hintakilpailussa OSB-levy on vienyt markkinaosuuksia etupäässä vanerilta. Esimerkiksi 
vaneriin verrattuna OSB on noin 30 % halvempi, mutta ominaisuudet ovat lähellä vane-
rin ominaisuuksia. OSB-levyn tuotantoprosessi on myös halvempi kuin vanerin, mutta 
kuitenkin kalliimpi kuin lastulevyn (Kairi suull.; Virtanen, Jussi 2002). Palkkeina käy-
tettävien rakennepuutuotteiden kanssa OSB-levy ei kilpaile, sillä käyttökohteet ovat eri-
laiset ja lujuus on alhaisempi.  
 
Maailmanlaajuisesti OSB-levyä tuotetaan tällä hetkellä yli 20 milj. m3 vuodessa (Tau-
lukko 7). Valtaosa tästä tuotetaan ja kulutetaan Pohjois-Amerikassa. Käytännössä 
USA:n tuotanto kulutetaan kokonaan kotimarkkinoilla. Kanada sen sijaan vie suurim-
man osan tuotannostaan pääasiassa Japaniin. USA:ssa tuotanto on kasvanut nopeasti 
viime vuosina. Esimerkiksi vuosina 1998-2001 kasvua oli noin 22 %. Kapasiteetin voi-
makas lisääntyminen on alentanut teollisuuden kannattavuutta Pohjois-Amerikassa ja 
markkinat pystyvät vaivoin ottamaan vastaan koko tuotannon. Tämän seurauksena Poh-
jois-Amerikassa suljettiin vuonna 2002 kaksi vanhaa tuotantolaitosta, eikä uusia tehtaita 
käynnistetty. Tästä huolimatta OSB:n runsas tarjonta on laskenut tuotteen hinnan lähelle 
kannattavuuden rajaa. Pohjois-Amerikassa OSB:n hinta on 2000-luvun alussa vaihdellut 
perinteisen sahatavaran hintojen kanssa samalla tavoin. Aikaisemmin tätä ilmiötä ei ole 
ollut (ECE/FAO 2001-2002).  
 
Euroopassa OSB:n tuotanto saavutti vuonna 2001 uuden ennätyksen, 1,6 miljoonaa 
kuutiometriä. Tuotannon kasvu johtui uusien tehtaiden käynnistymisestä samaan aikaan 
kun aiemmin käynnistyneet tehtaat saavuttivat täyden kapasiteetin. Vuonna 2002 Eu-
roopassa toimi yksitoista OSB-tehdasta kokonaiskapasiteetin ollessa 3,1 miljoonaa m3. 
Vuonna 2003 Euroopan kapasiteetissa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. 
OSB:n kulutusta Euroopassa on lisännyt nykyisten markkinoiden laajeneminen sekä 
tuotteen lisääntynyt kysyntä täysin uusilla käyttöalueilla, kuten puurunkorakentamises-
sa, lattioissa, pakkauksissa ja korjausrakentamisessa (ECE/FAO 2001-2002). 
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3.3   Havuvanerin ja –sahatavaran markkinat 2000-luvun alussa 
 
3.3.1   Havuvaneri 
 
Vaneria voidaan pitää ensimmäisenä varsinaisena rakennepuutuotteena: Vaneri koostuu 
suhteellisen ohuista sorvatuista viilukerroksista, jotka on ladottu siten, että päällekkäis-
ten viilujen syysuunnat ovat kohtisuorassa toisiaan vasten. Viiluja on levyssä yleensä 
pariton määrä (vähintään kolme), joten pintaviilujen syysuunta on sama. Viilujen luku-
määrä, paksuus ja laatu määräytyvät loppukäyttökohteen mukaan  (APA 2002b, Wood-
focus 2002, Juslin&Hansen 2002).  Raaka-aineen suhteen vanerin tuotantoprosessi on 
vaatelias, sillä valmistukseen kelpaa vain hyvälaatuinen tukki. Kuitenkin verrattuna 
esimerkiksi OSB:n valmistukseen on kapasiteetiltaan pienehkökin vaneritehdas (noin 
80 000 m3/a) kilpailukykyinen (Poutanen 2002).  
 
Vanerituotteissa samoin kuin sahatavarassakin havupuu- ja lehtipuupohjaisten vanerien 
käyttökohteet ovat hieman erilaiset. Havuvaneria käytetään pääasiassa rakentamiseen, 
kun taas lehtipuusta valmistettu vaneri menee enimmäkseen ei-konstruktiiviseen käyt-
töön, kuten sisustuksiin ja huonekaluteollisuuteen (Juslin&Hansen 2002). Havuvaneria 
käytetään rakentamisessa muun muassa vesikattorakenteisiin, sisä- ja ulkoverhouksiin 
sekä betonimuotteihin. Lisäksi havuvaneria käytetään mm. pakkauslaatikoissa, kulje-
tuskonteissa ja kulkuneuvoissa (Woodfocus 2002). 
 
Taulukko 8.    Havuvanerin markkinat. 
 
 1998 1999 2000 2001 
TUOTANTO 
     Maailma 

(1 000 m3) 
.. 

(1 000 m3) 
.. 

(1 000 m3) 
.. 

(1000 m3) 
.. 

    Eurooppa 
          Suomi           

2 085 
454 

2 702 
578 

2 806 
578 

2 206 
610 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

17 481 
15 732 

17 695 
15 767 

17 409 
15 465 

16 606 
14 580 

KULUTUS 
(näennäiskulutus) 

(1 000 m3) (1 000 m3) (1 000 m3) (1000 m3) 

    Eurooppa 
          Suomi 
          Saksa 

4 432 
71 

1 367 

3 878 
68 

1 225 

4 257 
32 

1 225 

6 950 
.. 
.. 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

16 602 
15 211 

17 160 
15 732 

16 875 
15 385 

19 890 
.. 

RAAKA-AINE kuusi, mänty, hemlokki, douglas-kuusi, lehtikuusi  
MATERIAALIN 
HYÖTYSUHDE 

 
n. 40 % 

NYKYINEN HINTA-
TASO 

 
n. 500 €/m3  *) 

TUOTTEET JOITA 
KORVAA 

OSB-levy 

Lähteet: ECE/FAO 1999-2000, 2000-2001 ja 2001-2002; *) METLA 2002 vientitilasto Suomesta 
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Vanerimarkkinat 
 
Maailman vanerin kokonaistuotanto oli kasvussa koko 1990-luvun: Vuodesta 1990 vuo-
teen 2000  tuotanto kasvoi runsaasta 48 miljoonasta 55,5 miljoonaan kuutiometriin eli 
noin 15 %. 1990-luvun alussa Pohjois-Amerikka oli maailman suurin vanerin tuottaja, 
mutta vuosituhannen vaihteessa Aasian tuotanto (28,5 miljoonaa m3) oli noin 9 miljoo-
naa m3 suurempi kuin Pohjois-Amerikassa. Alueellisesti vanerin tuotanto kasvoi 1990-
luvulla kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa, missä tuotanto laski yli 5 %. Ete-
lä-Amerikassa vanerin tuotannon suhteellinen kasvu on ollut hyvin voimakasta, lähes 
100 %. Määrällisesti Etelä-Amerikan osuus on kuitenkin vain noin 5 % koko maailman 
vanerituotannosta. Noin 80 % Etelä-Amerikassa tuotetusta vanerista tulee Brasiliasta 
(FAOSTAT database).  
 
Myös Euroopassa vanerin tuotanto kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla, 3 miljoonasta 5,7 
miljoonaan kuutiometriin eli noin 75 %. EU:n alueella tuotanto oli vuonna 1990 2,6 
miljoonaa m3 ja vuonna 2000 3,2 miljoonaa m3. Kasvu (23 %) oli siten melko voima-
kasta myös EU:n alueella, mutta pienempää kuin koko Euroopassa (FAOSTAT data-
base). 
 
Vuonna 2001 vaneria tuotettiin maailmassa noin 55 miljoonaa kuutiometriä. Pohjois-
Amerikassa tästä tuotettiin runsas kolmannes ja Euroopassa noin kymmenes (Taulukko 
8). Kiinan, Indonesian, Japanin ja Malesian tuotannon osuus oli yli 40 % koko maail-
man tuotannosta. Euroopan tuotanto jakaantuu lähes puoliksi havu- ja lehtipuuvanerin 
kesken, kun taas Pohjois-Amerikan tuotanto on lähes kokonaan havuvaneria. Suomen 
vanerin tuotanto on pari prosenttia koko maailman vanerin tuotannosta, mutta viennistä 
Suomen osuus on noin viisi prosenttia. Koko vanerituotannostaan Suomi viekin noin 
95 %. Tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ruotsi, Ranska ja Alankomaat. Maailman 
suurimmat trooppisen lehtipuuvanerin tuottajat ovat Indonesia, Malesia, Kiina, Japani ja 
Brasilia (ECE/FAO 2000-2001 ja 2001-2002; FAOSTAT database). 
 
Vanerin kulutus nousi 1990-luvulla myös kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. 
Siellä kulutus pysyi koko vuosikymmenen lähes muuttumattomana (noin 19-20 miljoo-
naa m3). USA:ssa vanerin kulutus kuitenkin kasvoi aavistuksen verran kun taas Kana-
dassa se väheni selvästi. Voimakkaimmin vanerin kulutus kasvoi Aasiassa: Vuosina 
1990-2000 Aasian vanerin kulutus kasvoi 16,5 miljoonasta  28 miljoonaan kuutiomet-
riin eli 70 %. Euroopan kulutus nousi vuosikymmenen aikana noin 12 %, mutta EU:n 
alueella vain vajaa 2 %. Määrällisesti kulutus kasvoi Euroopassa 6 miljoonasta 7 mil-
joonaan kuutiometriin ja EU:ssa 5,6 miljoonasta 5,7 miljoonaan kuutiometriin (FAOS-
TAT database). 
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Sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa kulutetaan vaneria enemmän kuin tuotetaan. 
Pohjois-Amerikka on perinteisesti vienyt runsaasti havuvaneria Eurooppaan. Viime 
vuosina vientikaupassa on kuitenkin tapahtunut muutoksia ja Brasilia on tullut voimak-
kaasti Euroopan vanerimarkkinoille tuoden sekä lehtipuu- että havuvaneria. Vanerin 
vienti Pohjois-Amerikasta Eurooppaan on puolestaan laskenut: Esimerkiksi vuosina 
1997-2000 USA:n vienti Eurooppaan laski 59 % ja Kanadan 55 % (ECE/FAO 2000-
2001 ja 2001-2002; FAOSTAT database). 
 
Havuvanerin osalta tilastoja on saatavilla vuodesta 1997 lähtien ja niiden mukaan ha-
vuvanerin kulutus on Euroopassa ja EU-alueella lievästi laskenut 1990-luvun lopulla. 
Pohjois-Amerikassa kulutus on puolestaan pysynyt melko vakaana. Havuvanerin 
tuotanto on Euroopassa samaan aikaan kasvanut liki viidenneksen, mutta Pohjois-
Amerikassa hieman vähentynyt (ECE/FAO 2000-2001 ja 2001-2002; FAOSTAT data-
base). 
 
Valtaosa (noin 75 %) maailman havuvanerista tuotetaan yhä USA:ssa. Siellä tuotantoa 
ei ole kuitenkaan voitu viime vuosina kasvattaa, koska havuvanerin kysyntää on vähen-
tänyt korvaavien tuotteiden, erityisesti OSB-levyn tarjonnan voimakas kasvu ja hinta-
kilpailukyky. Lisäksi järeiden tukkien saanti on vaikeutunut. Tämä on osaksi ollut seu-
rausta puun korjuun rajoituksista valtion metsissä. Näitä rajoituksia on sovellettu 1980-
luvun loppupuolelta lähtien ja niillä pyritään toteuttamaan ympäristönsuojeluun liittyviä 
tavoitteita. Uusinvestoinneilta edellytetään tällöin mahdollisuutta käyttää aiempaa pieni-
läpimittaisempaa tukkia. Kasvumahdollisuuksien puute on kuitenkin estänyt tuotannon 
uudistamisen nykyvaatimuksia vastaavaksi. Tuotteena havuvanerin katsotaankin Poh-
jois-Amerikassa jo ohittaneen elinkaarensa huipun ja siirtyneen kypsyysvaiheeseen 
(ECE/FAO 2000-2001; FAOSTAT database, Lehtonen suull.). 
 
 
3.3.2   Havusahatavara 
 
Sahatavara on yleisnimitys vähintään neljältä sivulta sahatulle puutavaralle. Ennen sa-
hausta tukit lajitellaan koon, laadun sekä usein myös pituuden mukaan. Lajittelun jäl-
keen tukit yleensä kuoritaan. Nykyisin yleisimmissä sahausmenetelmissä tukin pinta-
osasta tehdään suoraan haketta. Haketettavan osan alta pintapuusta tuotetaan ohuita 19-
32 mm paksuja sivulautoja. Tukin keskiosasta tuotetaan järeämpiä, 32-100 mm paksuja 
sydänpuutavaroita eli lankkuja. Sahatavaran käyttökohteet ovat moninaiset rakennus-
käytöstä huonekaluihin ja koriste-esineisiin. 
 
Pohjoismaisen sahatavaran lajitteluohjeet käsittävät neljä laatuluokkaa A, B, C ja D. 
Näistä paras on luokka A, joka jakautuu vielä neljään alaluokkaan (A1-A4). Runkotava-
raksi suositellaan luokkia A4, B tai vähintään C (RT 82-10560). Sahatavara voidaan    
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lujuuslajitella joko silmämääräisesti (visuaalinen lajittelu) tai koneellisesti. Visuaalisen 
lujuuslajittelun kriteerejä ovat mm. oksaisuus, oksien sijainti ja laatu, halkeamat, kiero-
us tai muut viat, tilavuuspaino ja kesäpuun osuus. Eurooppalaisen standardin EN 338 
mukainen koneellinen lujuuslajittelu sisältää havupuille yhdeksän lujuusluokkaa. Lajit-
telu eri lujuusluokkiin tapahtuu lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien sekä tiheysarvojen 
perusteella. Koneellista lujuuslajittelua täydennetään aina myös visuaalisella lajittelulla. 
Suomessa sahatavara lajitellaan sekä visuaalisesti että koneellisesti neljään eri lujuus-
luokkaan. Lujuusluokat ovat EN 338 standardin mukaisia (RT 21-10626) 
 
USA:ssa havusahatavara lajitellaan American Softwood Lumber Standardin PS 20-70 
mukaan. Kanadasta Yhdysvaltoihin vietävä havusahatavara lajitellaan myös tämän 
standardin mukaan. Standardissa havusahatavara jaetaan kahteen luokaan: rakennussa-
hatavara (construction) ja jatkojalostettava sahatavara (remanufacture). Rakennussaha-
tavara jaetaan edelleen kolmeen alaluokkaan (lujuuslajiteltu, lujuuslajittelematon ja vi-
suaalinen). Kussakin alaluokassa on vielä omia alaryhmiä. 
 
Taulukko 9.   Havusahatavaran markkinat. 
 
 1998 1999 2000 2001 

TUOTANTO 

    Maailma yht.    

(1 000 m3) 

267 239 

(1 000 m3) 

277 248 

(1 000 m3) 

279 314 

(1000 m3) 

271 351  
    Eurooppa 
          Suomi 
          Saksa 
          Ruotsi  

100 699 
12 240 
13 807 
14 874 

104 367 
12 708 
14 537 
14 608 

110 093 
13 320 
15 020 
15 970 

107 323 
12 670 
14 902 
15 600 

         Venäjä 15 610 16 635 17 460 17 500 
    Pohjois-Amerikka 
           USA 

105 106 
58 948 

111 704 
62 343 

110 516 
61 144 

106 023 
59 350 

             Muut 89 804 91 021 84 929 84 981 
KULUTUS 
Koko maailma yht.        

 
268 000 

 
277 000 

 
279 000 

 
271 000 

    Eurooppa 
          Suomi 
          Saksa 
          Iso-Britannia 
          Ranska 

86 900 
4  187 
16 885 
8 621 
8 922 

86 480 
4 660 

17 351 
8 885 
9 174 

95 520 
5 178 

17 247 
9 503 
9 525 

89 420 
4 762 
16 025 
9 423 
9 609 

    Pohjois-Amerikka 
           USA 

100 880 
88 699 

107 340 
92 830 

106 600 
92 228 

103 620 
91 634 

 
RAAKA-AINE 

 
Havupuulajit; Suomessa kuusi, mänty 

MATERIAALIN HYÖ-
TYSUHDE 

 
 n. 40-50 % 

NYKYINEN HINTATA-
SO 

 
n. 175 €/m3  (FOB)  *) 

Lähteet: ECE/FAO 2001-2002, FAOSTAT Database; *)  Metla 2002 vientitilasto Suomesta 
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Havusahatavaran markkinat 
 
Vuonna 1990 maailmassa tuotettiin havusahatavaraa noin 335 miljoonaa m3. Tämän 
jälkeen tuotanto laski 270-280 miljoonan kuutiometrin tasolle vuonna 1992, jolla tuo-
tanto on pysynyt vielä 2000-luvun alussakin. Pohjois-Amerikka oli vuonna 1990 suurin 
havusahatavaran tuottaja 100 miljoonalla kuutiometrillä. Euroopan tuotanto oli samana 
vuonna 30 miljoonaa kuutiometriä pienempi. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä Eu-
rooppa oli kirinyt Pohjois-Amerikan kiinni ja vuonna 2000 molemmilla mantereilla tuo-
tettiin runsas 100 miljoonaa m3 havusahatavaraa (FAOSTAT database).  
 
Vuonna 2001 havusahatavaran tuotanto maailmassa oli noin 270 miljoonaa kuutiomet-
riä (Taulukko 9). Euroopassa tästä määrästä tuotettiin runsas kolmannes. EU-alueen 
osuus koko maailman tuotannosta on vajaa viidennes. Euroopassa suurin havusahatava-
ran tuottaja on Ruotsi (15,6 miloonaa m3 vuonna 2001). Suomi on Euroopan kolman-
neksi suurin havusahatavaran tuottaja Ruotsin ja Saksan jälkeen. Euroopan ulkopuolella 
Venäjä on merkittävä havusahatavaran tuottaja noin 2 miljoonaa m3 suuremmalla tuo-
tannolla kuin Ruotsi. Pohjois-Amerikassa maailman havusahatavarasta tuotetaan noin 
40 %. Pohjois-Amerikan tuotannosta 56 % tulee USA:sta ja 44 % Kanadasta (ECE/FAO 
Forest Products Statistics 1997-2001). 
 
Havusahatavaran maailman kokonaiskulutus on 1990-luvulla laskenut vajaan viiden-
neksen. Euroopassa kulutus on kuitenkin vuosina 1990-2000 kasvanut: Koko Euroopan 
alueella lähes neljänneksen ja EU(15):n alueella runsaan kymmenyksen. Pohjois-
Amerikassa havusahatavaran kulutus on samaan aikaan kasvanut noin viidenneksellä. 
Kasvu on keskittynyt pääasiassa USA:n markkinoille. Kanadassa kulutus on ajoittain 
jopa laskenut (FAOSTAT database). 
 
Vuonna 2001 liki 75 % koko maailman havusahatavaran tuotannosta kulutettiin Euroo-
passa (36,5 %) ja Pohjois-Amerikassa (38 %). Euroopan suurin havusahatavaran kulut-
taja on Saksa (16 % osuudella Euroopan kulutuksesta). Seuraaviksi sijoittuvat Ranska ja 
Iso-Britannia noin kymmeneksellä kumpikin. Pohjois-Amerikan havusahatavaran kulu-
tuksesta valtaosa eli lähes 90 % käytetään USA:ssa, ja USA onkin maailman suurin ha-
vusahatavaran käyttäjä. Havusahatavaran kulutus kasvoi vilkkaan rakentamisen siivit-
tämänä 1990-luvun lopulla sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Rakentamisen 
hiipuessa 2000-luvun alussa myös sahatavaran kulutus on kääntynyt laskuun sekä Eu-
roopassa että Pohjois-Amerikassa (ECE/FAO Forest Products Statistics 1997-2001, US 
Census Bureau, Euroconstruct). 
 
Havusahatavaran viejänä Suomi on merkittävä maa (17 % Euroopan viennistä vuonna 
2001), sillä Euroopassa vain Ruotsi (23 % Euroopan viennistä vuonna 2001) vie enem-
män havusahatavaraa kuin Suomi. Euroopan osuus maailman havusahatavaran viennistä 
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on liki 55 %. Euroopassa suurin havusahatavaran tuojamaa on Iso-Britannia, lähes 20 % 
osuudella Euroopan koko tuonnista. Muita suuria tuojia ovat Italia (16 %), Saksa (11 %) 
ja Tanska (11 %). Koko maailman havusahatavaran tuonnista EU-alueelle suuntautuu 
noin kolmannes (ECE/FAO Forest Products Statistics 1997-2001). 
 

Kanadan osuus koko maailman havusahatavaraviennistä on noin 40 %. USA sen sijaan 
tuo havusahatavaraa lähes saman verran kuin Kanada vie. USA onkin siten maailman 
suurin havusahatavaran tuoja noin 37 % osuudella koko maailman tuonnista (FAOS-
TAT database; ECE/FAO Forest Products Statistics 1997-2001). 
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4.  SAKSAN MARKKINAT – DELFOI-ANALYYSI  
 
 
4.1   Aineisto 
 
Empiirinen aineisto saksalaisten rakennusalan asiantuntijoiden näkemyksistä rakenne-
puutuotteiden markkinoista kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina Saksassa 30.9.-
11.10.2002 välisenä aikana. Haastattelu toteutettiin saksan kielellä ja apuna käytettiin 
puolistrukturoitua haastattelulomaketta (sekä kiinteitä vaihtoehtoja sisältäviä kysymyk-
siä että avoimia kysymyksiä). Haastateltavia asiantuntijoita oli kaikkiaan 13 ja he edus-
tivat rakennusalan suunnittelua, rakentamista, tuotevalmistusta ja tutkimusta. Delfoi-
menetelmän mukaisesti henkilökohtaisen haastattelukierroksen tulosten pohjalta laadit-
tiin uusi kysymyslomake, jolla tarkennettiin edellisen lomakkeen vastauksia. Tämä lo-
make toimitettiin samoille haastateltaville sähköisesti marraskuun alussa 2002. Toisen 
kierroksen kyselyyn vastasi 12 asiantuntijaa. 
 
 
4.2   Rakennusmateriaalien käyttö Saksassa 
 
4.2.1  Rakentamisessa tapahtuneita muutoksia ja kehitysnäkymiä 

 
Yleiset suuntaukset 
 
Lähes kaikki haastatellut asiantuntijat olivat havainneet edeltäneiden viiden vuoden ai-
kana  (1997-2001)   joitakin   muutoksia   rakennusmateriaalien   käyttökohteissa   ja      
-määrissä: Yleisenä suuntauksena on ollut ekologisten ja ympäristöllisten näkökohtien 
merkityksen kasvu rakentamisessa. Elinkaariajattelun yleistyminen edistää erityisesti 
sellaisten rakennusmateriaalien käyttöä, joiden purkukustannukset ovat alhaiset ja jotka 
on helppo kierrättää. Lisäksi energiatehokkuus on noussut entistä tärkeämmäksi teki-
jäksi rakentamisessa energiansäästöasetuksen tultua voimaan Saksassa helmikuussa 
2002.  
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on uusiutuvaa

sitoo hiiltäon kierrätettävää

hyvä 
lämmöneristys

PUURAKENTAMINEN

Energiansäästö
Elinkaariajattelu

Ekologiset näkökohdat
Ilmastokysymykset

PERINTEINEN RAKENTAMINEN KIVESTÄ

Yleiset
käytännöt Perinteet

Määräykset
Normit

Kulttuuri

PUURAKENTAMISTA
EDISTÄVÄT

PUURAKENTAMISTA
HIDASTAVAT

 
 

Kuvio 6.  Puurakentamista edistävät ja hidastavat tekijät Saksassa 2000-luvun alussa. 
 

Puu ja puutuotteet 
 
Saksassa puutuotteiden tuotekehittely on vilkasta. Tuloksena on jo saatu markkinakel-
poisia uusia tuotteita. Tällaisia uusia tuotteita ovat esimerkiksi lautavaneri, lautaele-
mentti ja puinen ontelolaatta. Pääosin rakennepuutuotteet perustuvat massiivipuuhun, 
mutta pieniläpimittaistakin puuta voidaan hyödyntää joissakin tuotteissa. Saksassa pa-
nostetaan myös pyökin hyödyntämiseen puutuotteiden valmistuksessa, kuten pyökki-
pohjaisen liimapalkin kehittämiseen, mm. pyökin hyvien lujuusominaisuuksien vuoksi. 
Asiantuntijoiden arvioiden mukaan puutuotteiden valikoima on nykyiselläänkin jo var-
sin laaja. Ongelmana on kuitenkin se, että rakennusmateriaalin valintaan keskeisesti 
vaikuttavat ryhmät – insinöörit ja suunnittelijat – eivät tunne valikoimaa ja tuotteiden 
ominaisuuksia riittävästi. 
 
Puun käyttö on Saksassa lisääntynyt rakentamisessa viime vuosina heikentyneistä ra-
kennussuhdanteista huolimatta. Kiristyvät energiamääräykset sekä elinkaariajattelun 
yleistyminen lisännevät puun käyttöä rakentamisessa vielä lähivuosinakin. Viime vuosi-
en puun käytön kasvu on kohdistunut pienimuotoiseen asuinrakentamiseen, sillä raken-
nusmääräykset eivät salli puun käyttöä yli 3-kerroksisissa rakennuksissa. Tällä hetkellä 
puuta käytetään hyvin yleisesti kattorakenteissa, eikä sillä alueella ole kovin paljon kas-
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vun varaa. Hyvin lämpöä eristävänä ja kierrätettävänä materiaalina puun käytön arvel-
laankin lisääntyvän erityisesti pientalojen kantavissa seinä- ja runkorakenteissa ja vie-
vän näissä käyttökohteissa osuuksia perinteisiltä tiileltä ja betonilta. Puun käyttö on 
myös yleistynyt suurina palkkeina erikoisesti pitkiä jännevälejä vaativissa rakenteissa 
kuten silloissa.  
 
Kovin merkittäviin laajennuksiin puun käyttöalueissa lähimmän viiden vuoden aikana 
asiantuntijat eivät kaiken kaikkiaan usko, sillä puun käyttöalueet ovat jo varsin laajat. 
Käytön kasvu tapahtunee lisäämällä puun markkinaosuuksia perinteisten rakennusmate-
riaalien kuten tiilen ja betonin käyttöalueilla. 
 
Asiantuntijoiden näkemysten mukaan puurakentamisjärjestelmät ja valmistalorakenta-
minen yleistyvät Saksassa. Osaltaan tämä kasvattaa puun käyttöä rakentamisessa. Joi-
denkin arvioiden mukaan puurakentamisen yleistymistä hidastaa sen kalleus verrattuna 
tiilestä ja betonista rakentamiseen. Kalleuden syynä haastatellut pitivät ensisijaisesti 
korkeita työvoimakustannuksia, koska puurakentaminen edellyttää erityisosaamista. 
Suomalaisten asiantuntija-arvioiden mukaan suurempana syynä lienee puurakentamisen 
suunnittelukustannukset, jotka ovat selvästi korkeammat kuin tiili- ja betonirakenteisten 
rakennusten kohdalla. Järjestelmiin perustuva puunrakentaminen on sen sijaan Yhdys-
valloissa halvempaa kuin tiilestä rakentaminen.  
 
Kuivatun ja lujuuslajitellun sahatavaran käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Sen käytön 
arvioidaan jatkavan kasvuaan myös seuraavien viiden vuoden aikana jonkin verran. 
Markkinaosuutta lujuuslajiteltu sahatavara on vienyt lähinnä perinteiseltä sahatavaralta, 
jonka laadun saksalaiset asiantuntijat arvioivat heikentyneen viime vuosina. Perinteinen 
saksalainen sahatavara on märkää, jolloin se kuivuessaan rakenteessa halkeilee ja vään-
tyilee. Talon tiiviys kärsii, jolloin tiukentuvat energiamääräykset edellyttävät kuivatun 
sahatavaran käyttöä.  
 
Levytuotteiden käyttö rakentamisessa on niin ikään kasvanut Saksassa viimeisten viiden 
vuoden aikana ja kasvun arvioidaan jatkuvan edelleen. Varsinkin OSB- ja MDF-levyjen 
käyttö on lisääntynyt. Viime vuosina OSB on vienyt markkinaosuuksia erityisesti havu-
vanerilta ja jonkin verran lastulevyltä.  
 
Jalostetut puutuotteet ovat puolestaan syrjäyttäneet viime vuosina massiivipuuta. Ra-
kennepuutuotteista liimapalkin, LVL:n (viilupuun) ja I-palkkien käyttö on lisääntynyt. 
Rakennepuutuotteiden käytön arvioidaan lisäävän suosiotaan lähivuosina ja käytön en-
nakoidaan lisääntyvän etenkin korjausrakentamisessa. 
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Muut rakennusmateriaalit 
 
Teräksen, lasin ja muovin käyttö rakentamisessa on lisääntynyt Saksassa viimeisten vii-
den vuoden aikana. Lasia on suosittu erityisesti julkisivuissa ja muovia välipohjissa. Se-
kä lasin että muovin käytön arvellaan jatkavan kasvuaan myös lähivuosina.  
 
Betonin käyttö on myös kasvattanut osuuttaan viime vuosina yleisesti rakentamisessa. 
Tämän kehityksen ei kuitenkaan uskota enää jatkuvan, vaan käyttö pysyy asiantuntija-
arvioiden mukaan nykytasolla lähivuosien aikana. Taustalla lienee ainakin kiristyvät 
energiamääräykset. Näiden seurauksena betoniseinien paksuutta olisi kasvatettava mer-
kittävästi, mikä taas kasvattaisi mm. tarvittavaa rakennusalaa ja lisäisi kustannuksia tai 
pienentäisi rakennuksen hyötypinta-alaa. [Asuinrakentamisessa betonin käyttö on vuo-
sina 1995-2001 vähentynyt yli kolmanneksen (Statistisches Bundesamt).] 
 
Tiilen ja muiden kivimateriaalien käyttö on menettänyt osuuksiaan rakennusten pääasi-
allisena rakennusmateriaalina vuosina 1995-2001. Haastatellut asiantuntijat arvioivat, 
että lähimmän viiden vuoden aikana tiili ja kivi menettävät osuuksiaan edelleen jonkin 
verran. Myös tämän kehityksen taustalla vaikuttavat kiristyvät energiamääräykset sekä 
elinkaariajattelu. Osuuksiaan tiili ja kivi menettänevät nimenomaan puulle, joka on kier-
rätettävä ja lämmöneristyskyvyltään tiiltä parempi materiaali. 
 
 
4.2.2   Rakennusmateriaalien valinta ja puun käyttökohteet  
 
Rakennusmateriaalin hinta osoittautui asiantuntija-arvioiden perusteella ylivoimaisesti 
eniten rakennusmateriaalin valintaan vaikuttavaksi tekijäksi (taulukko 10). Yleiset ra-
kentamiskäytännöt sekä kulttuuri ja perinne vaikuttivat valintoihin seuraavaksi eniten. 
Tämän jälkeen seuraavaksi sijoittuivat tuotteen tekniset ominaisuudet sekä rakennus-
määräykset, mutta selvästi edellisiä vähäisemmällä painolla. Loppukäyttäjien vaatimuk-
silla sekä asennuskustannuksilla vaikuttaa sen sijaan olevan melko vähän painoa raken-
nusmateriaalin valinnoissa. Asennuksen helppous ei sijoittunut lainkaan tärkeimpien 
valintakriteerien joukkoon. Mikään tekijä ei kuitenkaan yksin ratkaise rakennusmateri-
aalin valintaa, vaan usea kriteeri yhdessä. 
 
Rakennusmateriaalin valintaan vaikuttavia tekijöitä arvioitiin niin, että asiantuntijoita 
pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä Saksassa rakennusmateriaalin valintaan vaikut-
tavaa tekijää ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Valintakriteerit pisteytettiin tärkey-
den mukaan siten, että tärkeimmäksi valittu kriteeri sai 3 pistettä, toiseksi tärkeimmäksi 
valittu 2 pistettä ja kolmanneksi tärkeimmäksi valittu yhden pisteen. Kun vastaajia oli 
kaikkiaan 13, muodostui teoreettiseksi maksimipistemääräksi 39 pistettä.  
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Taulukko 10.  Rakennusmateriaalien valintaan yleisesti vaikuttavien kriteerien tärkeys 
Saksassa vuonna 2002, asiantuntija-arvio. 

 
 

Valintakriteeri 
Tärkein tekijä 
(sijoituksia kpl) 

Toiseksi tärkein 
(sijoituksia kpl) 

Kolmanneksi 
tärkein  
(sijoituksia kpl) 

Painotettu 
pistemäärä 

Hinta 5 2 3 22 
Yleiset rakentamiskäytännöt 2 3 4 16 
Kulttuuri ja perinne 2 2 2 12 
Rakennusmääräykset 1 1 2 7 
Tekniset ominaisuudet 0 3 1 7 
Loppukäyttäjien vaatimukset 1 1 0 5 
Rakennusnormit 1 0 0 3 
Asennuskustannukset  0 1 1 3 
Muut  0 1 0 2 
Asennuksen/käytön helppous 0 0 0 0 

 
Valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeys poikkeaa jossain määrin rakennustarvikkeita 
myyvien yritysten asettamasta tärkeysjärjestyksestä: Rakennustarvikkeita myyvät yrityk-
set asettivat tekniset ominaisuudet kaikkein tärkeimmäksi rakennusmateriaalin valintaan 
vaikuttavaksi tekijäksi. Hinta sijoittui heidän valinnoissaan neljänneksi tärkeimmäksi 
kriteeriksi. Rakennustarvikkeita kuluttajille myyviä yrityksiä Saksassa analysoitiin mel-
ko laajan haastattelututkimuksen keinoin  vuonna 2000  (Järvinen et al. 2001). Raken-
nustarvikkeiden myynti kuluttajille tapahtuu Saksassa pääasiassa neljän kanavan kautta: 
puutavarakauppiaat, tee-se-itse –myymälät, rakennustarvikekauppiaat ja puutarhakes-
kukset. Tukkumyynnin hoitavat etupäässä puutavaran tukkukauppiaat (Ligna con 1999). 
 
Puun pääasialliset käyttökohteet rakentamisessa 
 
Haastateltujen saksalaisten rakennusalan asiantuntijoiden mielestä puu soveltuu raken-
tamisessa parhaiten kohteisiin, joissa tarvitaan lujuutta, lämmöneristystä, pitkiä jännevä-
lejä ja taivutettuja, kaarevia tai geometrisesti monimutkaisia rakenteita. Puulle parhaiten 
sopivia käyttöalueita ovat myös kantavat rakenteet, katot ja välipohjat sekä verhous ja 
sisustus asuin- ja korjausrakentamisessa, lautaelementti- ja valmistalorakentamisessa 
sekä julkisessa rakentamisessa. Asiantuntijat arvioivat samat käyttöalueet puun pääasi-
allisiksi käyttökohteiksi rakentamisessa tällä hetkellä Saksassa. Rakennepuutuotteet so-
pivat lisäksi hyvin myös siltarakentamiseen. Näillä käyttöalueilla puumateriaalilla on 
asiantuntijoiden mukaan myös parhaat mahdollisuudet lisätä markkinaosuuttaan. 
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4.3  Tuotekohtainen markkina-aseman analyysi 
 
4.3.1   LSL (pitkälastupuu) 
 
Tuotteena LSL oli saksalaisille asiantuntijoille ainakin jossain määrin tuttu. Monen vas-
taajan organisaatiossa (9 kpl) LSL:ää oli myös käytetty. Kolme vastaajista oli sellaisia, 
ettei heidän tai heidän organisaationsa toimintaan sen luonteen vuoksi liittynyt puun 
käyttöä (tutkimuslaitos, toimittaja yms). Käyttömäärät organisaatioissa vaihtelivat 3-500 
m3/a välillä, eli vastaajien kokonaiskäytön osuus oli 0,5-33 % maan käytöstä. 
 
LSL:n merkittävimmäksi vahvuudeksi asiantuntijat arvioivat hyvät lujuusominaisuudet 
(taulukko 11). Seuraavaksi merkittävimpinä vahvuuksina pidettiin tuotteen monipuoli-
sia käyttömahdollisuuksia, vähäistä lämpö- ja kosteuselämistä sekä mahdollisuutta pit-
kiin jänneväleihin.  
 
Suurimmat heikkoudet LSL:llä olivat haastateltujen mukaan vähäinen tunnettuus ja 
korkea hinta. Myös vaikeaa saatavuutta ja pitkiä toimitusaikoja sekä paloherkkyyttä pi-
dettiin melko suurina heikkouksina. 
 
Asiantuntijoiden arvioiden mukaan LSL voi korvata ensisijaisesti muita rakennepuu-
tuotteita, puupohjaisia rakennuslevyjä sekä massiivipuuta (taulukko 11).  
 
Taulukko 11.   LSL:n vahvuudet ja heikkoudet. 
 

LSL (PITKÄLASTUPUU) 
Korvaa: LVL, massiivipuu 

Vahvuudet  Heikkoudet  
1. Hyvät lujuusominaisuudet 
2. Monipuoliset käyttömahdollisuudet 
3. Alhainen kosteuseläminen 
4. Pitkät jännevälit mahdollisia 

------------------------------------ 
• Sirot rakenteet (moderni arkkitehtuuri) 
• Laaja mittavalikoima (suuret koot) 
• Keveys 
• Helppo asentaa 
• Paljon käyttömahdollisuuksia 
• Alhaiset purkukustannukset 

1. Tunnettuus 
2. Hinta 
3. Saatavuus 
4. Paloherkkyys 
5. Kallis investoida (n. 100 milj. €) 

-------------------------------------- 
• Ulkonäkö 
• Epäekologisuus (sisältää liimaa, tuonti-

tuote, eli pitkä kuljetusmatka) 
 

 
Vuonna 2002 LSL:n tärkeimmät käyttökohteet Saksassa olivat asiantuntijoiden mukaan 
korjausrakentamisessa, julkisessa sekä teollisuus- ja toimitilarakentamisessa ja valmis-
taloteollisuudessa seuraavasti: 

• Seinä-,  katto- ja välipohjarakenteet (tärkein käyttöalue) 
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• I-palkin paarteet  
• Sisustus 
• Julkisivut, joissa on yhdistetty puuta ja lasia 
• Näkyvät arkkitehtoniset ratkaisut 

 
Pääasiallisten käyttökohteiden asiantuntijat arvioivat pysyvän likimain samoina seuraa-
vien 5 vuoden aikana (vuoteen 2007). Kaikkiaan LSL:n vuotuiset käyttömäärät ovat 
Saksassa varsin pienet (noin 1 000 - 2 000 m3/a). Kulutus kasvaa Saksassa arvioiden 
mukaan seuraavan viiden vuoden aikana (vuoteen 2007) jonkin verran. Arviot ovat kui-
tenkin varovaisia, noin 5 % nykytasoa korkeammat. Käytön lisäys kohdistuisi tällöin 
lähinnä seinä-, katto- ja välipohjarakenteisiin sekä kylmäsillattomiin rakenteisiin.  
 
Eurooppaan on suunnitteilla uutta LSL:n kaltaista OSL-tuotantokapasiteettia. Täsmälli-
siä tietoja hankkeiden toteutumisesta on kuitenkin vaikea saada. Eurooppalainen tuotan-
to saattaisi lisätä LSL:n/OSL:n kulutusta arvioitua enemmän. LSL:n käyttöä kasvattaisi 
mahdollisesti myös lyhyemmät toimitusajat, kilpailukykyisemmät hinnat sekä tuottei-
den tunnettuuden lisääminen. Muissa Euroopan maissa LSL:n käyttö on vieläkin vähäi-
sempää kuin Saksassa, sillä Saksassa käytetään valtaosa Euroopan kulutuksesta. 
LSL:n/OSL:n kulutuksen merkittävä kasvu Euroopassa saattaisi vähentää LVL:n kulu-
tusta, sillä näitä tuotteita käytetään samanlaisissa kohteissa. 
 
 
4.3.2   PSL (tikkupuu) 
 
PSL oli vastaajille tuotteena tuttu ja sitä oli käytetty joidenkin vastaajien organisaatiois-
sa (7 kpl). Vuotuiset käyttömäärät näissä organisaatioissa vaihtelivat 3 – 300 m3/a välil-
lä. Vastanneiden kokonaiskäytön osuus on noin 0,5-60 % maan käytöstä. 
 
PSL:n suurimmaksi vahvuudeksi asiantuntijat arvioivat hyvät lujuusominaisuudet (tau-
lukko 12). Lisäksi hyvät mekaaniset ominaisuudet ja mittapitävyys olivat merkittäviä 
PSL:n vahvuuksia. 
 
PSL:n suurimmiksi heikkouksiksi asiantuntijat arvioivat samat tekijät kuin LSL:llä eli 
korkean hinnan sekä vähäisen tunnettuuden. Myös vaikea saatavuus ja pitkät toimitus-
ajat lukeutuivat arvioissa suurimpien heikkouksien joukkoon. Rakennusten rakenteissa 
PSL voi asiantuntijoiden mukaan korvata pääasiassa muita rakennepuutuotteita ja lu-
juuslajiteltua sahatavaraa, joissakin tapauksissa myös terästä ja betonia (taulukko 12). 
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Taulukko 12.   PSL:n vahvuudet ja heikkoudet. 
 

PSL (TIKKUPUU) 
Korvaa: Liimapalkki, LVL, LSL, teräs 

Vahvuudet  Heikkoudet  
1. Hyvät lujuusominaisuudet 
2. Hyvät mekaaniset ominaisuudet 
3. Mittapitävyys 

----------------------------------------- 
• Pitkät jännevälit mahdollisia 
• Keveys 
• Sirot rakenteet (mahdollistaa modernin 

arkkitehtuurin) 
• Laajat käyttömahdollisuudet 
• Tasalaatuisuus 
• Dimensiotarkkuus 
• Helppo asentaa 
• Alhaiset purkukustannukset 

1. Hinta 
2. Tunnettuus 
3. Saatavuus 
4. Vaatii hyvän raaka-aineen 

------------------------------------------- 
• Ulkonäkö 
• Paloherkkyys 
• Korkea liiman osuus 
• Epäekologisuus (sisältää liimaa, tuonti-

tuote eli pitkä kuljetusmatka) 
• Rajallinen liitostekniikka 
 

 
PSL:ää käytettiin Saksassa vuonna 2002 insinööripuurakentamisessa6, toimitilaraken-
tamisessa ja asuinrakentamisessa seuraavilla käyttöalueilla: 

• Palkkeina 
• Pylväinä  
• Tukirakenteina 
• Alapohjakannatteina 
• Näyttävissä arkkitehtonisissa ratkaisuissa 
• Julkisivuissa, joissa on yhdistelty puuta ja lasia 
• Erikoisrakenteissa 

 
PSL:n pääasialliset käyttökohteet eivät asiantuntijoiden mukaan muutu Saksassa lähi-
vuosien aikana (vuoteen 2007). Kaiken kaikkiaan PSL:ää pidettiin monilta ominaisuuk-
siltaan hyvänä tuotteena. Siitä huolimatta PSL:n käyttömäärien arveltiin pysyvän Sak-
sassa edelleen pieninä ja lähellä nykyistä tasoa (noin 500 m3/a). Käytön yleistymisen 
esteet voivat liittyä raaka-aineeseen, joka edellyttää viilun saantia sekä tuotantoproses-
siin, jota pidettiin monimutkaisena. PSL:n käytön kasvu edellyttää asiantuntijoiden mu-
kaan myös nykyistä alhaisempaa hintaa, yhtenäisiä standardeja, hyvää saatavuutta sekä 
tunnettuuden lisäämistä.  
 

                                                           
6 Insinööripuurakentaminen tarkoittaa erikoisrakenteita, joissa vaaditaan suurta lujuutta ja pitkiä jännevä-
lejä. 
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4.3.3   Puiset I-palkit 
 
Puiset I-palkit olivat haastatelluille asiantuntijoille tuttu tuote. Neljässä organisaatiossa 
puisia I-palkkeja oli käytetty ja tuote oli tuttu siitä syystä. Viidessä organisaatiossa tuote 
oli tullut tutuksi lukemalla tai kuulemalla siitä. 
 
Asiantuntijat pitivät puisia I-palkkeja yleisesti ottaen hyvänä tuotteena ja arvioivat nii-
den markkinoiden kasvavan. Selvästi merkittävimpänä puisten I-palkkien vahvuutena 
asiantuntijat pitivät helppoa lämpöeristämistä (taulukko 13). Myös hyvät lujuusominai-
suudet sekä laajat käyttömahdollisuudet luettiin tärkeimpiin vahvuuksiin. Kolmen mer-
kittävimmän heikkouden joukkoon sijoittuivat useimmin paloherkkyys, vähäinen tun-
nettuus sekä vaikeat liitokset.  
 
Haastateltujen mielestä puiset I-palkit voivat korvata ensisijaisesti eräitä muita puutuot-
teita sekä teräksisiä I-palkkeja (taulukko 13). 
 
Taulukko 13.    Puisten I-palkkien vahvuudet ja heikkoudet. 
 

PUISET I-PALKIT 
Korvaa: Liimapalkki, LVL, lujuuslajiteltu sahatavara, teräksiset I-palkit 

Vahvuudet  Heikkoudet  
1. Helppo lämpöeristys 
2. Hyvät lujuusominaisuudet 

--------------------------------------------- 
• Vähäinen kosteuseläminen  
• Mittapitävyys 
• Tasainen laatu 
• Keveys 
• Pitkät jännevälit mahdollisia 
• Asennuksen helppous (asennusvalmiit 

elementit) 
• Helpot läpiviennit (LVIS) 
• Alhaiset purkukustannukset 
• Kierrätettävyys 
• Valmistus taloudellisesti kannattavaa 
• Käyttö taloudellisesti kannattavaa 

1. Paloherkkyys 
2. Tunnettuus 
3. Vaikeat liitokset 
4. Vaatii markkinoinnin tueksi toimivan ja 

standardisoiduin käyttöjärjestelmän, ku-
ten USA:ssa toteutettu 
--------------------------------------------- 

• Ulkonäkö 
• Ei kestä korkeita pistekuormia 
 

 
Haastatellut asiantuntijat arvioivat puisten I-palkkien käyttömäärien kasvavan Saksassa 
lähivuosina jonkin verran (noin 1-5 %) nykyisestä noin 300 000 jm/v kulutuksesta. 
Vuoteen 2012 mennessä käytön arvioitiin nousevan Saksassa noin 1 miljoonaan jm/v eli 
yli kolminkertaistuvan.  
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Puisia I-palkkeja käytettiin Saksassa vuonna 2002 pääasiassa urheilu- ja monitoimihal-
lien sekä maatalous- ja asuinrakennusten katto-, seinä- ja välipohjarakenteissa. Seuraa-
vien viiden vuoden aikana (vuoteen 2007) asiantuntijat arvelivat I-palkkien käytön kas-
vavan nykyisten käyttökohteiden lisäksi energiaa säästävissä rakenteissa, runkoraken-
tamisjärjestelmissä sekä väliaikaisissa rakenteissa. Markkinaosuutta puisten I-palkkien 
lisääntyvä käyttö veisi pääasiassa muilta puutuotteilta. 
 
Saksan kiristyneet energiasäädökset edistänevät osaltaan puisten I-palkkien käyttöä, sil-
lä niiden lämpöeristäminen on helppoa. Lisäksi puiset I-palkit soveltuvat saksalaisten 
asiantuntijoiden mukaan uuteen saksalaiseen Passiv-Haus -rakennusjärjestelmään7. Tä-
män järjestelmän käyttö on tosin toistaiseksi koeluonteista. Järjestelmän eduista on 
myös eri käsityksiä, sillä järjestelmä nostaa merkittävästi rakennuskustannuksia. Puisten 
I-palkkien etuna tässä järjestelmässä on erityisesti kylmäsillattomat rakenteet, joilla 
voidaan pienentää lämmönhukkaa ja ehkäistä kosteusongelmia. Puisten I-palkkien al-
haiset purkukustannukset sekä kierrätettävyys sopivat puolestaan hyvin elinkaariajatte-
luun8, mikä myös valtaa alaa saksalaisessa rakentamisessa. Puisten I-palkkien käytön 
jälkeistä hyödyntämistä edesauttaa helppo ja edullinen purkaminen sekä materiaalin so-
veltuvuus mm. energiakäyttöön. Ekologisten näkökohtien lisäksi saksalaiset asiantunti-
jat arvioivat puisten I-palkkien tuotannon ja käytön yleensä taloudellisesti kannattavak-
si. 
 
 
4.3.4   LVL (viilupuu) 
 
LVL oli useimmille haastatelluille asiantuntijoille hyvin tuttu tuote ja useiden vastaajien 
organisaatiossa (8 kpl) tuotetta oli myös käytetty. LVL:n suurimpia vahvuuksia olivat 
hyvät lujuusominaisuudet, suuret jännevälit sekä tasainen laatu (taulukko 14). Varsinkin 
liimapalkkiin nähden LVL:n suurena vahvuutena pidettiin mahdollisuutta levymäisiin 
rakenteisiin. Suurimpina LVL:n heikkouksina asiantuntijat pitivät paloherkkyyttä sekä 
korkeaa hintaa.  
 
LVL voi haastateltujen asiantuntijoiden mukaan korvata pääasiassa sahatavaraa ja joita-
kin rakennuslevyjä, mutta joissakin kohteissa myös  terästä (taulukko 14). 
 
                                                           
7 Passiv-Haus -järjestelmässä pyritään hyödyntämään aurinkoenergiaa ja asumisessa syntyvää hukkaener-
giaa rakennusten sijoittelulla ja ilmanvaihtojärjestelmän avulla: Rakennukset suunnitellaan niin, että ik-
kunat suuntautuvat etelään. Ilmanvaihtojärjestelmässä poistoilman lämpö hyödynnetään mm. esilämmit-
tämällä sen avulla sisääntuloilma.   
8 Elinkaariajattelussa tarkastellaan tuotteen elinikää raaka-ainelähteeltä (esim. metsästä) valmistuksen ja 
jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeen loppusijoitukseen kaatopaikalla tai hyötykäyttöön 
(kuten kierrätykseen, energianlähteeksi tai uusiokäyttöön raaka-aineena tai tuotteena). Kussakin elinkaa-
ren vaiheessa käytetään erilaisia panoksia (kuten materiaaleja, energiaa ja vettä) ja aiheutetaan erilaisia 
päästöjä ja kuormitusta ilmaan, veteen tai maaperään (Ympäristöhallinto). 
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Taulukko 14.   LVL:n vahvuudet ja heikkoudet. 
 

LVL (VIILUPUU) 
Korvaa: Liimapalkki, LSL, PSL, lujuuslajiteltu sahatavara 

Vahvuudet  Heikkoudet  
• Hyvät lujuusominaisuudet 
• Suuret jännevälit 
• Levymäiset rakenteet mahdollisia 
• Tasainen laatu 
• Keveys  
• Työstettävyys 

• Paloherkkyys 
• Korkea hinta 
 

 
Asiantuntijat pitivät LVL:n pääasiallisina käyttöalueina Saksassa vuonna 2002 yleensä 
puurakentamisessa, valmistalorakentamisessa ja huonekaluteollisuudessa:  

• Palkkeina 
• Levymäisinä rakenteina  
• Katto-, välipohja- ja seinärakenteissa 
• Tasakattorakenteissa 
• Julkisivuissa, joissa on yhdistelty puuta ja lasia 

 
Vastaajat arvioivat käyttökohteiden pysyvän Saksassa melko muuttumattomina lähivuo-
sina. Määrällisesti LVL:n käytön arvellaan Saksassa kasvavan jonkin verran (noin       
1-5 %) vuoden 2002 tasosta (noin 50 000 m3/a) seuraavien 5 vuoden aikana. Myös koko 
Euroopassa LVL:n kulutus kasvanee tuotantokapasiteetin lisääntyessä. Esimerkiksi 
sveitsiläinen Krono-Gruppe AG ilmoitti marraskuussa 2002 suunnitelmistaan aloittaa 
LVL:n tuotanto Puolassa vuoden 2003 lopulla. Tehtaan vuotuiseksi tuotantokapasitee-
tiksi on ilmoitettu 80 000 m3/a. Yritys käyttänee ainakin osan LVL tuotannostaan         
I-palkkien valmistukseen (Holz-Zentralblatt). LVL:n tuotannon ja kulutuksen kehityk-
seen vaikuttaakin tulevaisuudessa myös puisten I-palkkien käytön kehitys, sillä LVL:n 
käyttö on yleistymässä I-palkkien paarteissa.  
 
 
4.3.5   Liimapalkki 
 
Rakennepuutuotteista asiantuntijat tunsivat liimapalkin parhaiten. Käytännössä kaikkien 
organisaatiossa tuotetta oli käytetty vuotuisten käyttömäärien vaihdellessa 80 – 80 000 
m3/a välillä. Vastanneiden kokonaiskäytön osuus maan käytöstä on vajaasta prosentista 
yli kymmenekseen.  
 
Liimapalkilla on haastateltujen asiantuntijoiden mukaan runsaasti vahvuuksia (taulukko 
15). Muihin rakennepuutuotteisiin nähden merkittävimmät näistä ovat: ulkonäkö, hyvä 
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saatavuus, mahdollisuus kaareviin rakenteisiin sekä hinta. Teräkseen ja betoniin nähden 
liimapalkin vahvuuksia ovat keveys (korkea lujuus pienemmällä massalla), työstön 
helppous ja parempi palonkestävyys. Heikkouksia liimapalkille haastatellut nimesivät 
vähän. 
 
Liimapalkki voi rakennuskäytössä korvata vastaajien mielestä hyvin monia materiaale-
ja: muita rakennepuutuotteita, sahatavaraa, palkkituotteita yleensä sekä terästä ja beto-
nia (taulukko 15). Liimapalkki korvaa muita rakennepuutuotteita silloin, kun vaaditaan 
hyvää ulkonäköä. Levymäisiin rakenteisiin liimapalkki ei kuitenkaan sovellu. Liima-
palkki on lisäksi ainoa rakennepuutuote, joka on todellinen kilpailija betonille ja teräk-
selle rakennusten kantavissa rakenteissa.  
 
Taulukko 15.    Liimapalkin vahvuudet ja heikkoudet. 
 

LIIMAPALKKI 
Korvaa: PSL, teräs 

Vahvuudet  Heikkoudet  
• Ulkonäkö (näyttää puulta) 
• Saatavuus 
• Erilaiset geometriset muodot (mm. kaa-
revat rakenteet)  
• Hyvä hinta/laatusuhde  
• Helppo työstää 
• Heti asennusvalmis (esivalmistus) 
• Pitkät jännevälit  
• Monipuoliset käyttökohteet 
• Tunnettuus 
• Dimensiomahdollisuudet 
• Mittapysyvyys 
• Kierrätettävyys 
• (Palonkestävyys) 

• Paino välipohjarakenteissa 
• Levymäiset dimensiot eivät mahdollisia 
• Liima vähentää ekologisuutta 
• Palava materiaali 

 
Liimapalkin pääasialliset käyttöalueet ovat Saksassa tällä hetkellä julkisissa rakennuk-
sissa, urheilu- ja monitoimihalleissa, asuinrakennuksissa, insinööripuurakentamisessa9 
sekä yleensä kaikessa puurakentamisessa seuraavasti: 

Palkkeina ja pylväinä 
• Näkyvissä rakenteissa 
• Katto- ja välipohjarakenteissa 
• Arkkitehtonisesti vaativissa rakenteissa 
• Kantavissa rakenteissa 

 
                                                           
9 Erikoisrakenteet, joissa vaaditaan suurta lujuutta ja pitkiä jännevälejä. 

 42



Liimapalkin käyttökohteet rakentamisessa pysyvät vastaajien arvioiden mukaan lähi-
vuosina samoina. Jännevälien arvioitiin kuitenkin pitenevän ja liimapalkin käytön yleis-
tyvän sillanrakennuksessa. Määrällisesti liimapalkin käytön arvioitiin pysyvän suurin 
piirtein vuoden 2002 tasolla (noin 650 000 – 800 000 m3/a) seuraavien viiden vuoden 
aikana.  
 
Kaiken kaikkiaan haastatellut asiantuntijat arvioivat liimapalkin erittäin hyväksi tuot-
teeksi. Liimapalkin markkinoiden arveltiin tosin olevan jo melko kypsät. Runsas tarjon-
ta pitää hinnan kohtuullisena ja turvaa jatkuvan saatavuuden. Hyvin toimivat markkinat 
on haastateltujen saksalaisten asiantuntijoiden mukaan liimapalkin merkittäviä vah-
vuuksia varsinaisten teknisten tuoteominaisuuksien ohella.  
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5.  YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
 
 
5.1  Rakennepuutuotteiden markkinat Euroopassa 2000-luvun alussa 
 
Tavoitteet 
 
Tässä raportissa tarkastellaan palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutuk-
sen/kysynnän kehitysnäkymiä vuoteen 2012 ja arvioidaan vaikutuksia sahatavaran, va-
nerin ja puun sekä niiden kanssa kilpailevien rakennusmateriaalien markkinoihin. Tar-
kastelussa selvitetään erityisesti Saksan markkinoita, missä käytetään noin puolet Eu-
roopan rakennepuutuotteiden kokonaiskulutuksesta.  
 
Rakennepuutuotteet ja niiden käyttö 
 
Rakennepuutuotteet ovat sahatavaralamelleista, lastuista, kuiduista, tikuista tai viiluista 
liimaamalla valmistettuja tasalaatuisia tuotteita. Rakennepuutuotteiden etuna perintei-
seen sahatavaraan verrattuna on tasalaatuisuuden lisäksi paremmat ominaislujuudet sekä 
vähäisempi kosteuseläminen. Palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden puuraaka-
aineena käytetään valtaosin järeää havupuuta, mutta joidenkin tuotteiden valmistuksessa 
voidaan hyödyntää myös pieniläpimittaista havu- ja lehtipuuta sekä puutuoteteollisuu-
dessa syntyvää jätettä.  
 
Rakennepuutuotteiden käyttö on 1990-luvulla lisääntynyt voimakkaasti Pohjois-
Amerikassa. Käyttö Euroopassa on vielä 2000-luvun alussa pientä, mutta on yleisty-
mässä sielläkin. Rakennepuutuotteiden merkittävin käyttöalue maailmanlaajuisesti on 
asuinrakentamisessa. Kokonaisvolyymiltaan rakennepuutuotteiden markkinat ovat pe-
rinteisen sahatavaran markkinoihin nähden pienet. Euroopassa palkkeina käytettävien 
rakennepuutuotteiden (liimapalkki, LVL, I-palkki, LSL, PSL) kulutusmäärä on vajaa 
2 % verrattuna sahatavaran kulutukseen. Valtaosa rakennepuutuotteiden kulutuksesta 
Euroopassa keskittyy EU:n alueelle ja eniten Saksaan. Rakennepuutuotteiden suurimmat 
markkinat ja kulutusmäärät ovat kuitenkin Pohjois-Amerikassa ja erityisesti USA:ssa. 
Myös rakentamisen volyymiin nähden rakennepuutuotteita käytetään USA:ssa selvästi 
enemmän kuin Euroopassa. Näiden tuotteiden markkinat ovat kuitenkin sielläkin saha-
tavaraan verrattuna varsin pienet: Palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutus 
on Pohjois-Amerikassa ja USA:ssa noin 4 % verrattuna sahatavaran kulutukseen. Ha-
vusahatavaraa USA:ssa kulutettiin samaan aikaan noin 92 miljoonaa m3 ja Euroopassa 
89 miljoonaa m3, josta EU:n osuus oli 77 miljoonaa m3. Palkkeina käytettävien raken-
nepuutuotteiden kulutus on EU:ssa kuitenkin vain noin 30-40 % USA:n kulutusmääräs-
tä. 
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Euroopan ja Pohjois-Amerikan erot rakennepuutuotteiden kulutuksessa johtuvat pitkälti 
erilaisista perinteistä ja käytännöistä rakentamisessa. Puurunkorakentaminen ja yleen-
sä pientalorakentamisen yleisyys ovat puutuotteiden käyttöön rakentamisessa ratkaise-
vasti vaikuttavat tekijät. Näiden tekijöiden kohdalla rakentamisen käytännöt poikkeavat 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toisistaan: Pohjois-Amerikassa 80-90 % asunnoista 
on perinteisesti puurunkorakenteisia, kun Euroopassa puurunkorakenteisia on noin 10-
20 % asunnoista. Pohjois-Amerikassa asuntorakentaminen on myös jonkin verran pien-
talovaltaisempaa kuin Euroopassa: Suhteessa väkiluun asuinrakennuksia valmistuu Poh-
jois-Amerikassa vuosittain enemmän kuin Euroopassa. 
 
Rakentaminen ja etenkin asuinrakentaminen kasvoi vilkkaasti 1990-luvulla sekä EU:ssa 
että USA:ssa. USA:ssa rakennepuutuotteiden käyttö kasvoi lähes 80 % 1990-luvun jäl-
kipuoliskolla. Myös havusahatavaran kulutus kasvoi USA:ssa 1990-luvulla noin kym-
meneksellä. Vanerin kulutuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.  
 
Euroopassa rakennepuutuotteiden käytön kehitys on ollut hitaampaa kuin Pohjois-
Amerikassa, mutta kulutus on kasvussa sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. 
2000-luvun alussa asuinrakentaminen kääntyi EU:ssa laskuun ja kasvu pysähtyi 
USA:ssa, mutta ainakin osittain tämä on suhdanteista johtuvaa. Vaikka olennaista kään-
nettä uuteen kasvuun ei rakentamisessa tapahtuisikaan lähivuosina, tämä ei aiheuttane 
rakennepuutuotteiden kulutuksen laskua: Asuinrakentamisessa rakennepuutuotteita käy-
tetään korjausrakentamiseen likimain saman verran kuin uudisrakentamiseen ja raken-
tamisen painopiste on Saksassa kuten muuallakin Länsi-Euroopassa siirtymässä korja-
usrakentamiseen. 
 
Rakennepuutuotteiden mahdollisuudet korvata muita materiaaleja 
 
Muiden kuin puumateriaalien kanssa rakennepuutuotteet kilpailevat Saksassa melko vä-
hän. Useimmat rakennepuutuotteet voisivat lujuusominaisuuksiensa ja hyvän työstettä-
vyytensä vuoksi kilpailla teräksen, betonin ja tiilen kanssa. Paloturvallisuuteen liittyvät 
rakennusmääräykset estävät kuitenkin käytännössä puutuotteiden käytön kerrostalojen 
kantavissa rakenteissa, joissa betoni on vallitseva. Pientalojen rakenteissa tiili on Keski-
Euroopassa perinteinen materiaali. Yleiset rakentamiskäytännöt ja niihin pohjautuvat 
standardit ja normit edesauttavat tiilen käyttöä pientalorakentamisessa ja hidastavat ra-
kennepuutuotteiden yleistymistä.  
 
Enimmäkseen rakennepuutuotteet korvaavat muita puutuotteita eli puutuotteet kilpaile-
vat keskenään. Puurakentamisessa rakennepuutuotteet kilpailevat perinteisen sahatava-
ran, vanerin ja lastulevyn kanssa. Rakennepuutuotteet kilpailevat myös keskenään mo-
nissa käyttökohteissa. Liimapalkki tekee kuitenkin poikkeuksen ja sillä olisi mahdolli-
suudet kilpailla muiden materiaalien, etenkin teräksen kanssa: Liimapalkki on palonkes-
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tävyydeltään parempi kuin teräs ja voisi myös kilpailla vakavasti sen kanssa. Toistai-
seksi liimapalkilla ei kuitenkaan ole merkittävästi korvattu terästä rakennusten kantavis-
sa rakenteissa Saksassa. 
 
Rakennepuutuotteiden käytön kasvua lisännee etupäässä puun kokonaiskäytön kasvu, ei 
niinkään markkinaosuuksien vieminen muilta puumateriaaleilta. Puisten I-palkkien käy-
tön voimakas kasvu saattaa kuitenkin vähentää sahatavaran käyttöä. Liimapalkin käyttö 
voi sen sijaan hieman kasvattaa sahatavaran kulutusta, sillä se lisää sahatavaran jatkoja-
lostusta. Sahatavaran markkinat ovat toisaalta niin suuret, että palkkeina käytettävien 
rakennepuutuotteiden kulutuksen olisi noustava monikymmenkertaiseksi, ennen kuin 
siitä tulisi todellista sahatavaran käyttöä pienentävää vaikutusta. 
 
Rakennepuutuotteiden ja havuvanerin käyttömäärät ovat Euroopassa huomattavasti lä-
hempänä toisiaan kuin sahatavaran ja rakennepuutuotteiden käyttömäärät: Rakennepuu-
tuotteiden nykyinen kokonaiskäyttömäärä (noin 1,4 miljoonaa m3/a) vastaa noin kol-
mannesta havuvanerin kulutuksesta (noin 4 miljoonaa m3/a). Rakennepuutuotteiden 
yleistymisellä voi olla kahdenlaisia vaikutuksia havuvanerin kulutukseen: Toisaalta li-
sääntyvä rakennepuutuotteiden käyttö saattaa lisätä havuvanerin käyttöä, sillä vaneria 
käytetään rakennepuutuotteiden rinnalla esimerkiksi jäykistäjinä ja aluskatteina. Toi-
saalta OSB-levyn käyttö on nopeasti syrjäyttänyt havuvaneria. Tämän suuntauksen en-
nakoidaan jatkuvan ja siten valtavaan alaa myös palkkimaisten rakennepuutuotteiden 
käytön yhteydessä. Havuvaneri on kuitenkin OSB-levyä kevyempää ja voi muun muas-
sa tämän ansiosta soveltua joihinkin kohteisiin OSB-levyä paremmin. 
 
 
5.2  Rakennepuutuotteiden markkinoiden kehitysnäkymät Saksassa ja Euroopassa 
 
Rakennepuutuotteiden käyttöä edistävät tekijät Saksassa 
 
Merkittävimpiä syitä rakennepuutuotteiden kehittelyyn ja yleistymiseen USA:ssa on 
ollut järeän ja korkealaatuisen puuraaka-aineen niukkuus sekä puurakentamisen ylei-
syys. Euroopassa järeää ja hyvälaatuista puuraaka-ainetta on asiantuntija-arvioiden mu-
kaan toistaiseksi riittävästi saatavilla. Tarve täydentää perinteisiä puutuotteita rakenne-
puutuotteilla ei siten ole yhtä suuri kuin Pohjois-Amerikassa. Järeään puuhun perustuvi-
en rakennepuutuotteiden tuotantoon raaka-aineen saannilla ei ole Euroopassa merkittä-
vää vaikutusta.  
 
Halu alentaa rakentamisen kokonaiskustannuksia ja hyödyntää puuraaka-ainetta tehok-
kaammin vaikuttanevat kuitenkin Euroopassakin rakennepuutuotteiden käyttöä lisääväs-
ti. Lisäksi rakennepuutuotteiden perussahatavaraa paremmat ominaislujuudet ja mitta-
pysyvyys lisännevät rakennepuutuotteiden käyttöä Euroopan markkinoilla, erityisesti 
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mikäli puurakentaminen edelleen yleistyy. Puun käytöllä on parhaat kasvuedellytykset 
pientalorakentamisessa. Puurakenteiset pientalot ovatkin viime vuosina kasvattaneet 
jonkin verran suosiotaan Saksan markkinoilla.  
 
Kiristyvät energiamääräykset edistänevät lähivuosien aikana puurakentamista Saksassa: 
Puun lämmöneristyskyky on luonnostaan hyvä ja rakennepuutuotteita käyttämällä eris-
täminen on usein helpompaa kuin Saksassa perinteisesti käytettyjen tiilen ja betonin ta-
pauksissa. Myös ekologisten näkökohtien ja elinkaariajattelun korostuminen rakentami-
sessa edistää puun käyttöä: Puun käyttö on ilmaston kannalta edullista. Puu on uusiutu-
va sekä kevyenä helposti kierrätettävä materiaali. 
 
Rakennepuutuotteiden tuotekehittely on Keski-Euroopassa vilkasta ja uusia tuotteita on 
tuotu runsaasti markkinoille. Erilaisia, usein rakentajien omaan toimintaan kehittämiä 
puurakentamisjärjestelmiä on Keski-Euroopassa myös runsaasti. Puurakentamisen tun-
tuva yleistyminen edellyttäisi rakennusjärjestelmien yhtenäistämistä ja standardisointia. 
Tämä mahdollistaisi rakennepuutuotteiden laajamittaisen tuotannon, mikä parantaisi 
niiden kilpailukykyä alentamalla valmistuskustannuksia. Valmistus on toistaiseksi kui-
tenkin hyvin pienimuotoista. 
 
Rakennepuutuotteiden käyttöä rajoittavat tekijät Saksassa 
 
Rakentamista ohjaava lainsäädäntö on useimmiten syntynyt rakentamisen perinteiden 
ja yleisen käytännön pohjalta ja suosii siten vallitsevaa käytäntöä eli tiilestä ja betonista 
rakentamista. Lainsäädäntö puolestaan ohjaa suunnittelua. Niinpä rakentamisen yleiset 
käytännöt voivat hidastaa rakennepuutuotteiden yleistymistä. Puurakentamisen yleisty-
mistä voivat myös hidastaa korkeammat suunnittelukustannukset betoni- ja tiiliraken-
tamiseen verrattuna. 
 
Yleisesti rakennepuutuotteiden kenties suurin heikkous on niiden alhainen paloluokitus 
lukuun ottamatta liimapalkkia. Tämä rajoittaa rakennepuutuotteiden käyttöä kerrostalo-
rakentamisessa. Rajoitettu säänkestävyys vähentää käyttömahdollisuuksia ulkoraken-
teissa. Säänkestävyyttä on erilaisilla kyllästyskäsittelyillä voitu parantaa, mutta kylläs-
teet alentavat tuotteen ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi rakennepuutuotteet tunnetaan 
edelleen heikosti, mikä on merkittävä käyttöä rajoittava tekijä. Liimapalkki tekee tässä-
kin poikkeuksen ja on kohtalaisen yleisesti tunnettu muidenkin kuin asiantuntijoiden 
keskuudessa.  
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Rakennepuutuotteiden markkinat tuotteittain10 
 
Puisten I-palkkien tuotanto ja kulutus kasvanevat lähivuosina Euroopassa rakennepuu-
tuotteista nopeimmin. I-palkkien yleistymistä nopeuttaa niiden tuotannon taloudelli-
suus, keveän rakenteen tuomat edut asennuksissa sekä eristämisen helppous yhdisty-
neenä hyviin teknisiin ominaisuuksiin. Näkyviin rakenteisiin puiset I-palkit eivät ulko-
näkönsä vuoksi sovellu kovin hyvin. Nykyisten I-palkkien valmistuksessa käytetyt 
komponentit ovat usein jo sinällään rakennepuutuotteita. Niinpä I-palkkien  tuotannon 
kasvu lisää myös komponentteina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutusta, kuten 
LVL:n ja OSB-levyn.  
 
Saksassa I-palkkien kulutus saattaa saksalaisten asiantuntija-arvioiden mukaan kolmin-
kertaistua vuoteen 2012 mennessä eli nousta noin 7 000 kuutiometriin vuodessa (noin 1 
miljoona jm). Iso-Britanniassa puisia I-palkkeja kulutetaan huomattavasti enemmän 
kuin Saksassa, noin 80 % Euroopan kokonaiskulutuksesta. Iso-Britannia säilyttäneekin 
asemansa johtavana puisten I-palkkien kuluttajamaana lähivuosina, sillä sinne on viime 
aikoina tullut runsaasti uutta tuotantokapasiteettia.  
 
Mikäli puisten I-palkkien kulutus kolminkertaistuisi koko Euroopassa nykyisestä 
56 000-70 000 m3/a volyymista, merkitsisi se noin 170 000-200 000 m3 kulutusta vuon-
na 2012 (24-30 miljoonaa jm). Puisten I-palkkien uutta tuotantoa on suunnitteilla lähi-
vuosina ainakin Puolaan. Puisten I-palkkien kulutuksenkin voidaan arvioida lisääntyvän 
Euroopassa uuden tuotannon myötä. 
 
Liimapalkki on tässä selvityksessä haastateltujen asiantuntijoiden mukaan rakennepuu-
tuotteiden ”mallituote”, jossa yhdistyvät kaunis ulkonäkö ja hyvät lujuusominaisuudet. 
Liimapalkin vahvuuksia teräkseen ja betoniin nähden on ulkonäön lisäksi parempi pa-
lonkestävyys. Liimapalkki kilpaileekin ainoana rakennepuutuotteena vakavasti teräksen 
ja betonin kanssa. Liimapalkin pääasialliset käyttökohteet ovat tulevaisuudessakin to-
dennäköisimmin pitkissä hallimaisissa rakenteissa, julkisissa rakennuksissa sekä esteet-
tisissä kohteissa erityisesti näkyviin jäävissä rakenteissa. Levymäisiin rakenteisiin lii-
mapalkki ei sovellu. Liimapalkin hyvä saatavuus kasvattanee käyttöä edelleen hieman 
lähimmän 5-10 vuoden aikana, mikäli puun käyttö rakentamisessa lisääntyy.  
 
LVL:n käyttö painottunee suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin, jotka eivät 
jää näkyviin, sekä levymäisiin rakenteisiin. LVL:n käyttö lisääntynee erityisesti            
I-palkkien paarteissa, mutta jonkin verran myös katto-, välipohja- ja seinärakenteissa 
lähimmän kymmenen vuoden aikana.  

                                                           
10 Tiivistetty taulukkomuotoinen yhteenveto insinööripuutuotteiden nykymarkkinoista ja kehitysnäkymis-
tä on esitetty liitteessä 3.  
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PSL ja LSL arvioidaan ominaisuuksiltaan hyviksi tuotteiksi. Lujuudeltaan ja mittapitä-
vyydeltään jopa paremmiksi kuin liimapalkki ja LVL. PSL:n ja LSL:n suurimpina heik-
kouksina ovat olleet vähäinen tunnettuus, vaikea saatavuus sekä korkeana pidetty hinta. 
Korkea hinta johtunee ainakin osittain tuotteiden valmistuksesta Euroopan ulkopuolella 
ja siten korkeista rahtikustannuksista.  
 
LSL:n kaltaisen OSL:n tuotantoa on suunnitteilla Eurooppaan, mutta suunnitelmien 
mahdollisesta toteutumisajankohdasta ei ole täsmällistä tietoa. LSL:n/OSL:n tuotannon 
merkittävänä etuna on laaja raaka-ainepohja, sillä tuotannossa voidaan hyödyntää sekä 
havu- että lehtipuulajeja ja pieniläpimittaista puuta, kuten mäntykuitua. Muiden tarkas-
teltujen rakennepuutuotteiden valmistus perustuu massiivipuun käyttöön. Joka tapauk-
sessa LSL:n/OSL:n kulutus lisääntynee jonkin verran lähivuosien aikana Euroopassa. 
Tuotannon käynnistyminen Euroopassa saattaisi lisätä kulutusta suhteellisen tuntuvasti. 
 
PSL:n tuotantoa ei ole suunnitteilla Eurooppaan. Syyt saattavat liittyä sekä raaka-
aineeseen että tuotantoprosessiin: PSL:n valmistus edellyttää viiluista leikattuja tikkuja, 
joten viilun saanti on yksi edellytys tuotannolle. Lisäksi PSL:n tuotantoprosessi on mo-
nimutkainen. PSL:n kulutus säilynee Euroopassa 2000-luvun alun tasolla seuraavien 5-
10 vuoden aikana. 
 
Palkkimaisten rakennepuutuotteiden tuotanto/kulutusnäkymät Saksassa ja Euroo-
passa 
 
Rakennepuutuotteiden käyttöön vaikuttaa eniten puurakentamisen yleisyys. Tiili ja be-
toni ovat kuitenkin vallitsevia rakennusmateriaaleja pientalorakentamisessa Saksassa ja 
useissa muissakin Euroopan maissa. Puurakentaminen on silti lisääntynyt hieman aina-
kin Saksassa: 1990-luvun lopulla pientaloista 7-8 % oli puurunkoisia, vuonna 2001 noin 
9 %. 
 
Asiantuntijat arvioivat puun käytön ja samalla rakennepuutuotteiden käytön lisääntyvän 
asuntorakentamisessa sekä Saksassa että koko Euroopassa jonkin verran (5 %) lähim-
män viiden vuoden aikana eli noin 1 % vuodessa.  Tätä kehitystä vauhdittavat EU:n ki-
ristyvät energiamääräykset. Myös elinkaariajattelu ja ekologisten näkökohtien huomi-
oiminen yleistynevät EU:n alueella. Tämäkin kasvattaa puun käyttöä rakentamisessa. 
 
Palkkimaisten rakennepuutuotteiden, erityisesti liimapalkin ja LVL:n käyttö on Saksas-
sa kaksinkertaistunut 1990-luvun lopulla (kulutus vuonna 2002 noin 750 000-850 000 
m3/a). Käyttö todennäköisesti kasvaa edelleen seuraavien 5-10 vuoden aikana puura-
kentamisen lisääntymisen myötä.  
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Tulevasta kasvunopeudesta saksalaisten asiantuntijoiden arviot ovat kuitenkin varovai-
sia. Niiden valossa palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutuksen kasvu olisi 
vuoteen 2007 mennessä melko vähäistä, noin 5 % eli prosentin verran vuodessa (lisäys 
noin 40 000m3). Tämä tarkoittaisi Saksassa noin 800 000 – 900 000 m3/a kulutusta 
vuonna 2007. Koko Euroopan vuotuinen kulutus nousisi samalla kasvuvauhdilla run-
saaseen 1,5 miljoonaan kuutiometriin (lisäys noin 70 000 m3). Mikäli kasvu olisi 5 % 
vuodessa, kulutettaisiin Saksassa vuonna 2007 rakennepuutuotteita yli 1 miljoona kuu-
tiometriä vuodessa. Koko Euroopan kulutus olisi 5 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla 
noin 1,7-1,8 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2007. Muissa Euroopan maissa rakenne-
puutuotteiden kokonaiskulutus on toistaiseksi ollut selvästi vähäisempää kuin Saksassa.  
 
Vuosituhannen vaihteen tienoilla palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden kulutuk-
sen kasvuvauhti on Euroopassa kuitenkin ollut nopeampaa, eli karkeasti noin 7-8 % 
vuodessa (noin 100 000 m3). Tällä kasvuvauhdilla näiden rakennepuutuotteiden kulutus 
olisi Euroopassa vuonna 2007 noin 1,9 miljoonaa m3/a. Ilmoitukset tulevista uusista ka-
pasiteetinlisäyksistä viittaavat nekin asiantuntija-arvioita nopeampaan kasvuvauhtiin 
lähivuosina ainakin valmistuksen perusteella. Esimerkiksi Puolaan suunnitteilla olevan, 
vuoden 2003 lopulla käynnistyvän LVL-tehtaan vuotuiseksi kapasiteetiksi on ilmoitettu 
80 000 m3/a. Mikäli koko tuotanto kulutetaan Euroopassa eikä se syrjäytä mitään muita 
rakennepuutuotteita, kasvattaisi yksistään tämä investointi palkkimaisten rakennepuu-
tuotteiden vuotuista kulutusta noin 6 % nykytasosta.  
 
Mikäli palkkimaisten rakennepuutuotteiden kokonaiskulutus kasvaisi 5 % vuoteen 2012 
eli alle prosentin vuodessa, olisi kulutuksen kokonaisvolyymi Saksassa 10 vuoden pääs-
tä (vuonna 2012) runsas 1 miljoona m3/a ja Euroopassa noin 1,6 miljoonaa m3/a. Viiden 
prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla näiden rakennepuutuotteiden kulutus vuonna 2012 
olisi Saksassa noin 1,2 miljoonaa m3/a ja Euroopassa noin 2,1 miljoonaa m3/a. Mikäli 
kulutus kasvaisi noin 7-8 prosentin vuosivauhdilla (noin100 000 m3 vuodessa), olisi ra-
kennepuutuotteiden kokonaiskulutus vuonna 2012 Euroopassa noin miljoona kuutio-
metriä suurempi kuin vuonna 2002 eli noin 2,4 miljoonaa m3.  
 
Uusien rakennepuutuotteita valmistavien tuotantolaitosten sijoituspaikkoina Itä-
Euroopan maat ovat tulleet yhä useammin esiin. OSB-tuotantoa on nykyisellään Puolas-
sa ja Bulgariassa. Myös ilmoitukset investointiaikeista LVL:n sekä puisten I-palkkien 
valmistuksen aloittamiseksi Puolassa antavat viitteitä Itä-Euroopan kasvavasta merki-
tyksestä rakennepuutuotteiden valmistajina. Tuotannon sijoittamista Itä-Eurooppaan 
puoltaa muun muassa raaka-aineen edullisuus ja hyvä saatavuus sekä Keski-Euroopan 
markkinoiden läheisyys. 
 
Tässä esitettyihin määrällisiin kasvulaskelmiin tulee suhtautua varauksella. Niitä ei voi 
tulkita ennusteiksi, vaan skenaariotyyppisiksi arvioiksi tulevasta kehityksestä tietyin 

 50



olettamuksin. Kattavan tilastoinnin puuttumisesta johtuen annetut määrälliset arviot 
ovat hyvin karkeita. Samalla on hyvä huomioida, että arviot perustuvat lähinnä 13 sak-
salaisen asiantuntijan näkemyksiin. Tosin nämä edustavat rakennepuutuotteiden suurin-
ta asiantuntemusta.  
 
 
5.3  Rakennepuutuotteiden käytön vaikutukset Suomen puutuotemarkkinoilla 
 
Liimapalkki, LVL ja puiset I-palkit ovat ainoat palkkeina käytettävät rakennepuutuot-
teet, joiden vuosittaiset tuotanto- ja kulutusvolyymit nousevat Euroopassa edes kohta-
laisiksi. Näitä joko valmistetaan Suomessa tai suomalainen yritys valmistaa niitä muual-
la Euroopassa. Muiden rakennepuutuotteiden tuotantoa Suomessa ei tällä hetkellä ole. 
Niiden osalta Euroopan ja koko maailman markkinat ovat toistaiseksi pienet.  
 
Suomessa on viime aikoina ollut esillä tarve luoda uutta käyttöä pieniläpimittaiselle 
puulle, etenkin mäntykuidulle. Pieniläpimittaista puuta voidaan palkkeina käytettävistä 
rakennepuutuotteista hyödyntää lähinnä LSL:n/OSL:n valmistuksessa. Puuraaka-aineen 
saatavuus sinänsä ei asettane esteitä LSL:n/OSL:n kaltaisen tuotteen valmistukselle 
Suomessa. Markkinoiden pienestä volyymista johtuen OSL:n kannattava valmistus lie-
nee kuitenkin Suomessa vaikeaa, sillä kannattavuus edellyttää suurta tuotantovolyymia. 
Kannattavuutta heikentää lisäksi pitkä kuljetusmatka päämarkkinoille Keski-
Eurooppaan. Uusien tuotteiden tunnetuksi tekeminen vaatii myös paljon resursseja ja 
edistämistyötä.  
 
Suomalaisen pieniläpimittaisen puun käyttöä eivät lisää suoraan myöskään muualle si-
joittuvat tehtaat, varsinkaan jos tehtaat sijoittuvat johonkin Itä-Euroopan maahan: Raa-
kapuunsa tällaiset tehtaat hankkinevat sijaintipaikan lähialueilta. Jos raakapuun kysyntä 
kuitenkin kohdistuu voimakkaasti alueille, joilta Suomeen tuodaan pieniläpimittaista 
raakapuuta, voi tämä vähentää puun tuontimahdollisuuksia Suomeen ja siten lisätä ko-
timaisen kuitupuun kysyntää. 
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Kuvio 7.   LVL:n ja liimapalkin tuotannon mahdollisia vaikutuksia Suomen raaka-
puumarkkinoilla lähimmän 10 vuoden aikana. 

 
Muiden palkkimaisten rakennepuutuotteiden valmistuksessa raaka-aineena käytetään 
järeää puuta. LVL:n ja liimapalkin tuotanto 2000-luvun alussa aikaansaa Suomen raa-
kapuumarkkinoilla vuosittain noin 0,7 miljoonan kuutiometrin kuusitukin kysynnän. 
Kuviossa 7 on esitetty LVL:n ja liimapalkin tuotannon eri kasvuvaihtoehtojen vaikutuk-
set raakapuun ja sahatavaran kulutukseen Suomessa. 
 
Vuonna 2002 Suomi oli käytännössä Euroopan ainoa LVL:n tuottaja ja kattoi valtaosan 
Euroopan kysynnästä. Euroopan kulutus kohdistuukin raakapuumarkkinoilla toistaiseksi 
lähes kokonaan suomalaiseen kuusitukkiin  
 
Liimapalkin tuottajanakin Suomi on Euroopan kärkimaita (noin 150 000 m3 / 10 % Eu-
roopan tuotannosta). Suomen liimapalkin tuotantoon tarvittiin vuonna 2001 noin 
450 000 m3 kuusitukkia. Saksaan vietävän liimapalkin tuotanto synnyttää Suomen raa-
kapuumarkkinoilla tällä hetkellä karkeasti noin 30 000 m3 kuusitukin kysynnän. Jos 
Suomen koko tämänhetkinen liimapalkkikapasiteetti (noin 200 000 m3) otettaisiin käyt-
töön, nousisi raakapuun tarve noin 0,6 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Liimapalkin 
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kulutukseen Euroopassa asiantuntijat arvioivat lähivuosina kuitenkin vain hienoista 
kasvua vuoden 2002 tasosta.  
 
Eurooppaan on viime vuosina tullut runsaasti uutta liimapalkkikapasiteettia. Liimapal-
kin kysyntä on myös varsin hyvä Saksassa ja muuallakin Keski-Euroopassa. Suomalai-
nen liimapalkki on keskieurooppalaista kalliimpaa, mutta myös korkealaatuisempaa. 
Saksalaiset liimapalkin käyttäjät eivät kuitenkaan ole toistaiseksi olleet halukkaita mak-
samaan korkealaatuisesta liimapalkista ”bulkkitavaraa” korkeampaa hintaa. Tämä on 
vaikeuttanut suomalaisen liimapalkin kilpailuasemaa Saksassa (Virtanen, Juha suull., 
Moilanen suull.).  
 
Liimapalkin eurooppalaisen kysynnän kasvusta aiheutuvia vaikutuksia Suomen puu- ja 
puutuotemarkkinoilla on melko vaikea arvioida. Samoin on tilanne LVL:n kohdalla, 
mikäli uutta tuotantoa tulee esimerkiksi Itä-Eurooppaan. Kysynnän kasvu lisännee 
LVL:n valmistusta, mutta kasvava tarjonta lisää kilpailua ja synnyttää hintapaineita. 
Suomalaisten tuotteiden rasitteena on pitkästä kuljetusmatkasta aiheutuvat kustannuk-
set. Hinnalla suomalaisten tuotteiden on siten vaikea kilpailla. Liimapalkin ja LVL:n 
käytön lisääntyminen Keski-Euroopassa voi näin ollen sekä lisätä että vähentää suoma-
laisen liimapuun ja LVL:n ja edelleen raakapuun kysyntää. Muiden rakennepuutuottei-
den osalta lisääntyvän kysynnän vaikutuksia Suomen puuteollisuuteen ja puumarkki-
noille on vielä vaikeampi arvioida kuin liimapalkin ja LVL:n osalta. 
 
Suomalaisen liimapalkin sekä myös LVL:n markkina-aseman säilyttäminen ja kasvat-
taminen Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa edellyttäisi tuotantokustannusten alen-
tamista teknologiaa edelleen kehittämällä ja erityisten korkeaa laatua arvostavien mark-
kinasegmenttien löytämistä. Lisäksi tarvitaan markkinointi- ja edistämistyötä, jossa ko-
rostetaan suomalaisten tuotteiden korkeaa laatua ja lujuusominaisuuksia. Myös esimer-
kiksi standardisointiin olisi pyrittävä vaikuttamaan siten, että se edistäisi suomalaisten 
tuotteiden käyttöä. Joka tapauksessa puurakentamisvaihtoehto olisi tuotava entistä pa-
remmin keskieurooppalaisten kuluttajien tietoisuuteen, mikäli rakennepuutuotteiden ja 
muiden puutuotteiden markkinoita halutaan laajentaa.  
 
Varsinkin liimapalkin osalta Japanin markkinoiden kehitys on suomalaisen liimapalkki-
teollisuuden ja edelleen puumarkkinoiden kannalta merkityksellisintä. Japanissa liima-
palkin kysyntä on ollut kasvussa ja Suomen viennistä sinne suuntautuu lähes 80 %. 
Liimapalkille ja mahdollisesti myös LVL:lle ja muillekin suomalaisille puutuotteille 
saattaa avautua myös uusia mahdollisuuksia Kiinan ja yleensä Aasian markkinoilla.  
 
LVL:n päämarkkina-alue on 2000-luvun alussa Keski-Euroopassa. LVL:n kannalta 
myös Iso-Britannia on tärkeä markkina-alue. Siellä käynnistyi vuonna 2002 suomalai-
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sen Finnforestin I-palkkeja tuottava tehdas, jossa palkkien paarteisiin käytetään LVL:ää. 
Tämä nostanee LVL:n kulutusta Iso-Britanniassa lähi vuosina. 
 
Saksassa käytettävästä lujuuslajitellusta sahatavarasta valtaosa menee liimapalkin val-
mistukseen. Saksaan ei kuitenkaan tuoda lujuuslajiteltua sahatavaraa, vaan lajittelu ta-
pahtuu paikan päällä joko paikallisesta tai tuontisahatavarasta. Havusahatavaraa Saksas-
sa käytettiin vuonna 2001 noin 16 miljoonaa kuutiometriä. Karkeasti arvioiden noin 6-
7 % tästä käytettiin lujuuslajiteltuna. Suomesta vietiin samana vuonna Saksaan kuu-
sisahatavaraa noin 586 000 m3. Saatavilla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon tästä on käy-
tetty lujuuslajiteltuna. On kuitenkin todennäköistä, että saksalainen liimapalkin valmis-
tus lisää myös suomalaisen sahatavaran ja raakapuun kysyntää. Saatavilla olevien tieto-
jen niukkuudesta johtuen tarkempia määrällisiä arvioita ei voi tehdä. 
 
Havuvanerin käyttöä rakennepuutuotteiden yleistyminen saattaa lisätä joissakin käyttö-
kohteissa. Vanerin osuudesta rakentamisessa Saksassa on kuitenkin saatavilla niukasti 
tietoa, joten tarkempia arvioita kehityksen vaikutuksista ei vanerinkaan kohdalla voi 
tehdä. Kaikkiaan Saksassa kulutetaan havuvaneria noin 1,2 miljoonaa m3 vuosittain. 
Suomen vienti Saksaan kattaa tästä noin 4 %. On myös otettava huomioon OSB:n käy-
tön nopea yleistyminen vanerin substituuttina. OSB:n runsas tuotantokapasiteetti pitä-
nee myös OSB:n hinnan vaneria edullisempana. 
 
Kaikkiaan rakennepuutuotteiden valmistus ja kulutus Euroopassa kasvanee tämän vuo-
sikymmenen mittaan jonkin verran. Tärkeimmissä tuotteissa (liimapalkki, LVL)  Suomi 
on jo nyt merkittävä valmistaja. Markkinaosuuksien säilyttäminen edellyttää tuotanto-
kustannusten alentamista ja korkeaa laatua arvostavien markkinasegmenttien löytämistä. 
Jos suomalaiset rakennepuutuotteet onnistuvat pysymään mukana kasvussa, merkitsee 
se lisäkysyntää myös ennen kaikkea kuusitukille. Jos taas suomalaiset tuotteet eivät py-
sy mukana kiristyvässä kilpailussa, vähentää rakennepuutuotteiden kysynnän lasku 
myös suomalaisen kuusitukin kysyntää. 
 
Toistaiseksi kokeilu- tai hyvin pienen käytön asteella olevien tuotteiden kasvunäkymiä 
ja vaikutuksia Suomessa on vaikeampi arvioida. Markkinoiden pienestä volyymista joh-
tuen tuotannon aloittaminen Suomessa ei kannattavuussyistä vaikuta lähivuosina toden-
näköiseltä. Puuraaka-aineen saatavuus sinänsä ei aseta esteitä uusien rakennepuutuottei-
den valmistukselle Suomessa. 
 
Lopuksi on todettava, että rakennepuutuotteiden markkinat saattavat olla maittain hy-
vinkin erilaiset, sillä rakentamiskäytännöt Euroopan eri maiden välillä vaihtelevat mel-
koisesti. Tämä tarkastelu perustuu markkinoiden näkymiin Saksassa. Tarkemman kuvan 
saaminen EU:n tai koko Euroopan markkinanäkymistä edellyttäisi myös muiden suurten 
Euroopan maiden puutuotemarkkinoiden selvittämistä. 
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6. ENGLISH SUMMARY: MARKET PROSPECTS OF  
ENGINEERED WOOD PRODUCTS IN GERMANY 

 
 
6.1  Data and Method 
 
This pilot study describes the market situation of engineered wood products (EWP) in 
Germany and Europe in the late 1990s and the early 2000s, as well as assesses the re-
cent and the future development of these markets. The study focuses on engineered 
wood products used as beams in structural applications i.e. glued laminated timber (glu-
lam), laminated veneer lumber (LVL), laminated/oriented strand lumber (LSL/OSL), 
parallel strand lumber (PSL) and wooden I-joists. 
 
The study of the present markets and the recent development is based on production and 
consumption figures, their geographical distribution and the main fields of application. 
The data for this analysis were collected from statistics, previous studies, Internet and 
personal interviews. 
 
The assessment of the future markets is based on a case study. As the case market was 
chosen Germany, which is one of the most important producers, consumers and traders 
of wood and wood products in Europe.  
 
Collection of empirical data was carried out by using the Delphi-method: The data were 
collected in two rounds among experts of the German building industry. The first round 
was implemented as personal interviews in Germany between September 30 and Octo-
ber 11, 2002. The number of the interviewed experts was 13 and they represented fol-
lowing branches of the building sector: engineering and architecture, construction, 
manufacturing and research. 
 
The results of the interviews were analysed by classifying the expert views according to 
frequency in the mid October 2002. Based on this analysis the questions of the first 
round were further focused and a new questionnaire was prepared. This questionnaire 
was then sent together with a summary of the results from the first round to the inter-
viewed experts by e-mail or telefax. The second round took place early November 2002. 
12 experts out of 13 returned the questionnaire. Finally, after the second round, five 
Finnish experts of the wood products industry were interviewed in December 2002. 
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6.2  EWP Markets in Germany and Europe in the early 2000s 
 
Globally, the total volumes of produced and consumed EWPs are small compared to 
traditional wood products, such as sawn timber. In the early 2000s the biggest markets 
and consumption of EWPs are in the USA. The EWP markets are expected to grow both 
in the USA and Europe. Regarding production volumes, the three globally most signifi-
cant beam-like EW products are glued laminated timber (glulam), laminated veneer 
lumber LVL and wooden I-joists. 
 
Glued Laminated Timber (Glulam) 
 
Glulam is the only beam-like engineered wood product that is internationally traded in 
bigger volumes. It is also the only EWP that is produced and consumed more in Europe 
than in North America. In the early 2000s there are about 200 glulam producers in 
Europe with total annual volume of 1,5 million m3 (in 2000). The biggest volumes in 
Europe are produced in Germany followed by Austria and France. The 4th and 5th places 
are taken by Sweden and Finland respectively.  
 
Globally, the consumption of glulam is concentrated on three regions, i.e. Europe, Japan 
and North America. In Europe the consumption concentrates on Central Europe. In the 
early 2000s the German consumption of glulam was roughly 650 000 – 700 000 m3 

which means more than a half of the total European consumption. According to the in-
terviews glulam consumption can be expected to grow only slightly by the year 2007. 
 
Glulam is considered a very competent product by the interviewed Germany experts. 
The markets are, however, regarded as rather mature. Ample supply of glulam keeps the 
price on a reasonable level and guarantees the availability. This is found one of the big-
gest strengths of glulam. In addition, glulam has plenty of other strengths, such as 
pleasant appearance, arched structures, light weight, easy workability, and good fire re-
sistance. Public buildings, sport and multi-functional halls, and engineered wood con-
struction are the main areas of application in Germany. These application areas will not 
change essentially in the next few years according to the interviewed German experts. 
 
Laminated Veneer Lumber (LVL) 
 
In Europe LVL production has grown rapidly in the late 1990s: During the years 1998-
2001 it has more than doubled. In the early 2000s practically one company produces all 
the LVL consumed in Europe, namely the Finnish company Finnforest Coporation. In 
addition, small volumes are imported from North America. European production capac-
ity is expected to grow in the next few years if the plans of new production units will be 
carried out as intended.  
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In the early 2000s LVL is consumed in Europe about 100 000-200 000 m3 annually. 
Approximately 80 % of the consumption is used for construction applications, 5-6 % for 
I-joist production and the rest in furniture industry etc. About 80 % of LVL used in 
Europe is consumed in three countries, namely in Germany, Finland and France. Nearly 
half of the total European consumption is used in Germany.  
 
According to the interviewed German experts LVL markets will not change signifi-
cantly during the next few years. The consumption is expected to grow about 5 % from 
the level of  2002 by the year 2007. However, the development of wooden I-joist mar-
kets has impact on LVL consumption as LVL is becoming more and more common in 
the flanges of I-joists. Increasing supply due to the new European LVL capacity may 
also increase the demand considerably more than anticipated. 
 
Good strength properties, long spans, uniform quality and possibility to use LVL as 
panel are considered the main strengths of LVL. The biggest weaknesses the inter-
viewed experts found fire safety, price and low awareness. 
 
Laminated/Oriented  Strand Lumber LSL/OSL 
 
LSL is the newest invention among engineered wood products. It was launched onto the 
markets in the early 1990s. LSL is produced only in North America where the annual 
production amounts to about 150 000 - 180 000 m3.  Most of the production is con-
sumed in North America. 
 
In Europe the consumption figures of LSL are quite small (about 3 000 m3/a in the early 
2000s). Approximately half of the European LSL consumption is used in Germany, i.e. 
about 1 000-2 000 m3/a. According to the interviewed German experts the  consumption 
will grow a little (5 %) by the year 2007 mainly in wall, roof and floor structures and in 
structures where thermal bridges cause problems. 
 
LSL/OSL is assessed as a product with good strength properties and dimension stability, 
versatility in use and possibilities to long spans. The biggest weaknesses of LSL are ac-
cording to German experts price, low awareness, long delivery times and fire safety.   
 
There are also some speculations about starting of OSL production in Europe. However, 
more exact information about establishment of a new plant has not been given so far. 
Starting of OSL production in Europe would very likely increase the European con-
sumption more than expected and also reduce the price.  
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Parallel Strand Lumber PSL 
 
In the early 2000s the production of PSL is worldwide quite small, about 0,25 mill. 
m3/a. There is no production outside North America and the main part of the production 
is consumed in the USA. In Europe PSL consumption is very small: In the early 2000s 
PSL consumption was about 2 000 m3. About 25 % of the European consumption is 
used in Germany.  
 
PSL is thought to be quite a good product as to its properties. However, German experts 
do not expect any growth in consumption mainly due to price, lack of  standards, diffi-
culties in availability and low awareness. 
 
Wooden I-joists 
 
Wooden I-joists are one of the most rapidly growing EWPs. North America has been 
the main market for wooden I-joists so far, but they are gaining popularity in Europe as 
well.  In the year 2000 there were about 5 to 6 companies producing wooden I-joists in 
Europe. In spring 2002 the Finnish company Finnforest Corporation started I-joist pro-
duction in the UK with a capacity of  5 mill. lm/a. In Europe the main markets for 
wooden I-joists are in the UK where about 80 % of the total European consumption is 
used.  
 
In Germany the consumption of wooden I-joists is about 300 000 lm/a in the early 
2000s. The German experts assessed that the use may increase during the next 5-10 
years up to 1 million lm/a. Energy saving structures will be one of the growing end-use 
areas. 
 
German experts found ease of thermal insulation and good strength properties as the 
biggest strengths of wooden I-joists. The use of wooden I-joists make also possible to 
avoid thermal bridges. Further, low dismantling costs and recyclability fit well to the 
life-cycle thinking that is gaining popularity in German construction. In addition, pro-
duction and use of wooden I-joists are regarded as cost-effective. Fire safety, low 
awareness and complicated joints are considered as weaknesses of wooden I-joists.  
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6.3  Discussion and Conclusions 
 
The use of engineered wood products has grown strongly in the 1990s in North Amer-
ica. In Europe the consumption is still quite modest in the early 2000s but EWPs are 
increasing popularity there, too. 
 
Worldwide the main application areas of EWPs are in residential construction. As to the 
total volumes EWP markets are still small compared to the traditional sawn wood mar-
kets. In Europe the consumption of EWPs used as beams is about 2 % of the sawn wood 
consumption. The main part of the European EWP consumption is concentrated on EU 
area Germany being the biggest user there. The main markets and consumption figures 
of EWPs are, however, in North America and especially in the USA.  
 
The differences in EWP consumption between Europe and North America are mainly 
due to differences in building traditions and practices. Especially, wood frame construc-
tion contributes decisively to the constructive use of wood products. In this respect the 
practices are very different in Europe and North America: 80-90 % of North American 
housing is wood based while in Europe the share is 10-20 %.  
 
In Germany EWPs compete quite rarely with other building materials than wood prod-
ucts. In wood frame construction EWPs compete with tradional sawn wood, plywood 
and particle board. EWPs compete also against each other in many applications. The 
consumption of  EWPs will mainly increase through the total growth of wood consump-
tion and not by gaining market shares from other wood materials. A strong growth of 
wooden I-joists may, however, decrease the use of sawn wood. On the other hand in-
creased use of glulam will contribute to sawn wood consumption by increasing further 
processing. Yet, sawn wood markets are that big that EWP markets should grow many-
fold before the use of sawn wood would decrease markedly. 
 
In Europe the efforts to decrease the total building costs and to utilize wood rawmaterial 
more effectively will very likely enhance the use of EWPs. Further, better specific 
strength and dimensional accuracy will boost the use of EWPs in the European markets. 
The best growth opportunities wood has in single house construction. Strict energy 
regulations, life-cycle thinking and growing interest in ecological issues will also boost 
wood frame construction in the coming years in Germany and other Europe.  
 
On the other hand, legislation that regulates construction is usually based on building 
traditions and common practices, and favours thus the prevailing methods, i.e. brick and 
concrete construction in Germany and Europe. Consequently, common construction 
practices could retard the growth of EWPs in Europe.  
 

 59



Fire safety is one of the biggest problems of wood and wood products in construction 
except glulam. This restricts their use in construction of multi-storey buildings. In addi-
tion, low weather resistance and low awareness are factors that may restrict the expand-
ing use of EWPs.  
 
The interviewed German experts assess that the use of wood and thus the consumption 
of EWPs will grow in residential construction both in Germany and in Europe moder-
ately (5 %) by the year 2007. This trend is boosted by the energy regulations of the EU. 
 
The consumption of EWPs used as beams has doubled in Germany in the late 1990s. 
The future growth rate is assessed quite low by the experts, i.e. 5 % by 2007. This 
would mean an annual consumption of 0,8-0,9 mill. m3 in 2007 in Germany and 1,5 
mill. m3 in Europe. In Europe the real growth has, however, been stronger in the early 
2000s, roughly 7-8 % a year (about 100 000 m3). With this growth rate the European 
EWP consumption would be about 1,9 mill. m3 in 2007 and 2,4 mill. m3 in 2012.  
 
The above calculations and estimations should, however, be taken with caution. They 
cannot be interpreted as forecasts of the future but as scenario type assessments of the 
future development with certain base assumptions. Further, the given volumes are very 
rough which is due to lack of comprehensive and reliable statistics.  
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Liite  1 

KYSELYLOMAKE    Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT 
      Metsäntutkimuslaitos METLA 
 
UUSIEN PUUTUOTTEIDEN MARKKINAT SAKSASSA 2002-2012         Lokakuu 2002 
 
Rastikaa tai täydentäkää  kunkin kysymyksen kohdalla mielipidettänne/tilannettanne vastaava vaihtoeh-
to ja antakaa tarvittaessa lisätietoja. 
 
1. TIEDOT VASTAAJASTA 
 

(Kaikki annetut tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti) 
 

Asiantuntijan nimi _______________________    Asema organisaatiossa ____________________ 
 
Organisaatio ___________________________     Toiminnan laatu _________________________ 
 
Organisaatiossa työntekijöitä  _____________      Organisaatio harjoittaa vientiä    (  )  Kyllä    (  )  
Ei  
 
Organisaation osoite _____________________________________________________________ 
 
Sähköposti  ____________________________________________________________________ 
 
Puh. _______________________________________   Fax  ______________________________ 

 
Haluatteko, että nimenne mainitaan tutkimusraportissa?      (  )  Kyllä        (  )  En 

 
 
2. RAKENNUSMATERIAALIEN KÄYTTÖ SAKSASSA 

 
2.1 Käytättekö seuraavia rakennusmateriaaleja omassa suunnittelussanne/toimin-

nassanne? (Rastikaa käyttämänne vaihtoehdot ja yksilöikää tarvittaessa) 
 
(     )  Teräs      (     )  Betoni       (    ) Puu, mitä puutuotteita?      
______________________________ 
                                                                                                       
_____________________________ 

        (     ) Muu materiaali, mikä?         
                  ____________________________________    
                  ____________________________________ 
     ____________________________________ 

     
         

2.2 Millaisia muutoksia olette havainnut eri rakennusmateriaalien käyttömäärissä tai 
käyttökohteissa Saksassa viimeisten 5 vuoden aikana? 

 
(  ) En ole havainnut muutoksia              
 

        (  ) Olen havainnut seuraavia muutoksia käyttökohteissa: _______________________________ 
 

        (  )  Olen havainnut seuraavia muutoksia käyttömäärissä:  ________________________________ 
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2.3 Onko organisaatiollanne tarkoitus lisätä puun käyttöä toiminnassaan lähimmän 3-5 
vuoden aikana? 

 
(  )  Kyllä , miksi? ____________________________________________     
 
(  )  Puun osuus säilyy ennallaan       
 
(  )  En, miksi? _______________________________________________ 
 
 

2.4  Nimetkää kohteet, joissa puu voi mielestänne rakentamisessa parhaiten lisätä 
markkinaosuuttaan? 

 
Puu voi parhaiten lisätä markkinaosuuttaan seuraavissa kohteissa: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
2.5 Mihin käyttökohteisiin puu mielestänne sopii rakentamisessa parhaiten? 
 

Puu sopii parhaiten seuraaviin käyttökohteisiin:    
___________________________________________________________________ 
 
2.6 Mitkä tekijät vaikuttavat mielestänne eniten rakennusmateriaalien valintaan Sak-

sassa?  (Merkitkää kolme tärkeintä siten, että 1 = tärkein kriteeri, 2 = toiseksi tärkein ja 3 = kol-
manneksi tärkein.)  
 
(  ) asennuskustannukset 
(  ) asennuksen/käytön helppous 
(  ) standardit 
(  ) rakennussäädökset 
(  ) hinta 
(  ) tekniset ratkaisut 
(  ) yleiset rakentamiskäytännöt 
(  ) loppukäyttäjien vaatimukset 
(  )  kulttuuri ja perinne 
(  ) muu, mikä? ____________ 
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3. TUOTEKOHTAISET KYSYMYKSET 
 

Mikäli, ette tunne kyseistä tuotetta, antakaa oma arvionne tuotekuvauksen perusteella. 
Mikäli arvio ei ole tuotekuvauksenkaan perusteella mahdollinen, siirtykää seuraavaan 
tuotteeseen. 
 
Tuotekuvaus on tämän lomakkeen liitteenä. 
 

3.1  LSL  (Laminated Strand Lumber esim. Intrallam, Timberstrand)  
       (Tuotekuvaus liitteenä) 

 
3.1.1  Onko LSL Teille entuudestaan tuttu? 

 
(  )  Kyllä, seuraavista yhteyksistä 

   (  )   organisaatiomme on käyttänyt tuotetta                                             
                        (  )   organisaatiomme on myynyt tuotetta                   
           (  )   olen lukenut/kuullut tuotteesta 
           (  )   muusta yhteydestä, mistä? ________________________ 

(  )  En tunne tuotetta 
 
 
3.1.2  Voiko LSL mielestänne korvata muita puutuotteita tai rakennusmateriaale-

ja? 
 

(  )  Kyllä, LSL voi korvata seuraavia puutuotteita  _______________________________ 
  

Miksi?   ______________________________________________________________ 
 

(  )  Kyllä, LSL voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: ___________________ 
 

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 

(  )  Ei, LSL ei voi korvata seuraavia puutuotteita : ________________________________ 
                 

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 
(  )  Ei, LSL ei voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: ____________________ 
 

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 

 

3.1.3  Mitkä ovat mielestänne LSL:n vahvuudet ja heikkoudet rakentamisessa ver-
rattuna muihin puutuotteisiin tai muihin rakennusmateriaaleihin?  

 
 Vahvuudet Heikkoudet 
Verrattuna muihin puutuotteisiin   
   
   
   
   
Verrattuna muihin rakennus-
materiaaleihin 
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3.1.4  Millaisiin käyttökohteisiin LSL sopii mielestänne parhaiten ja miksi? 
 
Käyttökohde Soveltuvuuden perustelut 
  
  
  
  
  
  
 
 

3.1.5  Mitkä ovat LSL:n tärkeimmät käyttökohteet Saksassa tällä hetkellä? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
 

(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
 

 
3.1.6  Millainen LSL:n nykyinen hintataso mielestänne on Saksassa verrattuna 

muihin vastaavissa   kohteissa käytettyihin rakennusmateriaaleihin? 
 

LSL:n nykyinen hintataso _________ €/m3     (  ) on sopiva     (  ) on liian korkea   (  ) eos 
 
 

3.1.7   Miten arvioitte LSL:n hinnan kehittyvän nykytasosta Saksassa v. 2007 
mennessä?  

 
(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 

 
 

3.1.8  Miten arvioitte LSL:n käytön kehittyvän määrällisesti Saksassa v. 2007 
mennessä? 

 
Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  

 
(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 

 
3.1.9  Mitkä ovat LSL:n tärkeimmät käyttökohteet Euroopassa tällä hetkellä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
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3.1.10   Miten arvioitte LSL:n hinnan kehittyvän nykytasosta Euroopassa v. 2007 

mennessä?  
 

(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 
 

3.1.11  Millaiseksi arvioitte LSL:n käytön kehittyvän määrällisesti Euroopassa v. 
2007 mennessä? 

Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  
 

(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 
3.1.12  Miten arvioitte LSL:n tuotannon kehittyvän Euroopassa v. 2007 mennessä? 
 
(  )  Tuotanto lisääntyy,   (  ) Tuotanto pysyy ennallaan   (  ) Tuotanto vähenee,        (   )  eos 
       koska                                                                                 koska 
       (  )  kysyntä kasvaa     (  ) kysyntä vähenee 

(  )  uusia tehdasinvestointeja suunnitteilla   (  ) nykyiset tuotantomäärät liian suuria 
       (  )  raaka-aine on edullista                   (  ) raaka-ainetta ei ole riittävästi 
       (  )  raaka-ainetta on riittävästi                  (  ) raaka-aine on kallista 
       (  )  korvaavien tuotteiden saatavuus heikkenee             (  ) korvaavat tuotteet ovat edullisempia 

(  )  korvaavat tuotteet ovat kalliimpia                 (  ) tuonti lisääntyy 
       (  )  muu, mikä? __________________                          (  ) säädökset rajoittavat käyttöä 
                      (  )  muu, mikä? _________________ 
 
 

3.2  PSL  (Parallel Strand Lumber esim. Parallam       (Tuotekuvaus liitteenä) 
 
3.2.1  Onko PSL Teille entuudestaan tuttu? 

 
(  )  Kyllä, seuraavista yhteyksistä 

   (  )   organisaatiomme on käyttänyt tuotetta                                             
                 (  )   organisaatiomme on myynyt tuotetta         
            (  )   olen lukenut/kuullut tuotteesta 
           (  )   muusta yhteydestä, mistä? ________________________ 

(  )  En tunne tuotetta 
 

 
3.2.2  Voiko PSL mielestänne korvata muita puutuotteita tai rakennusmateriaale-

ja? 
 

(  )  Kyllä, PSL voi korvata seuraavia puutuotteita  ________________________________ 
  

Miksi?:  _______________________________________________________________ 
 

(  )  Kyllä, PSL voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: ___________________ 
 

Miksi?  ________________________________________________________________ 
 

(  )  Ei, PSL ei voi korvata seuraavia puutuotteita : ________________________________ 
                 

Miksi? ________________________________________________________________ 
 
(  )  Ei, PSL ei voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: ____________________ 
 

Miksi?   _______________________________________________________________ 
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3.2.3  Mitkä ovat mielestänne PSL:n vahvuudet ja heikkoudet rakentamisessa ver-
rattuna muihin puutuotteisiin tai muihin rakennusmateriaaleihin?  

 
 Vahvuudet Heikkoudet 
Verrattuna muihin puutuotteisiin   
   
   
   
   
Verrattuna muihin rakennus-
materiaaleihin 

  

   
   
   
   

 
 

3.2.4  Millaisiin käyttökohteisiin PSL sopii mielestänne parhaiten ja miksi? 
 
Käyttökohde Soveltuvuuden perustelut 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

3.2.5  Mitkä ovat PSL:n tärkeimmät käyttökohteet Saksassa tällä hetkellä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
 

 
3.2.6  Millainen PSL:n nykyinen hintataso mielestänne on Saksassa verrattuna 

muihin vastaavissa   kohteissa käytettyihin rakennusmateriaaleihin? 
 

PSL:n nykyinen hintataso __________ €/m3     (  ) on sopiva     (  ) on liian korkea   (  ) eos 
 
 

3.2.7   Miten arvioitte PSL:n hinnan kehittyvän nykytasosta Saksassa v. 2007 
mennessä?  

 
(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 
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3.2.8   Miten arvioitte PSL:n käytön kehittyvän määrällisesti Saksassa v. 2007 
mennessä? 

 
Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  

 
(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 

 
3.2.9    Mitkä ovat PSL:n tärkeimmät käyttökohteet Euroopassa tällä hetkellä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
 

3.2.10   Miten arvioitte PSL:n hinnan kehittyvän nykytasosta Euroopassa v. 2007 
mennessä?  

 
(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 

 
3.2.11  Millaiseksi arvioitte PSL:n käytön kehittyvän määrällisesti Euroopassa v. 

2007 mennessä? 
 

Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  
 

(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 
 
3.2.12  Miten arvioitte PSL:n tuotannon kehittyvän Euroopassa v. 2007 mennessä? 
 
(  )  Tuotanto lisääntyy,    (  ) Tuotanto pysyy ennallaan    (  ) Tuotanto vähenee,        (   )  eos 
       koska                                                                                  koska 
       (  )  kysyntä kasvaa     (  ) kysyntä vähenee 

(  )  uusia tehdasinvestointeja suunnitteilla   (  ) nykyiset tuotantomäärät liian suuria 
       (  )  raaka-aine on edullista                   (  ) raaka-ainetta ei ole riittävästi 
       (  )  raaka-ainetta on riittävästi                  (  ) raaka-aine on kallista 
       (  )  korvaavien tuotteiden saatavuus heikkenee             (  ) korvaavat tuotteet ovat edullisempia 

(  )  korvaavat tuotteet ovat kalliimpia                 (  ) tuonti lisääntyy 
       (  )  muu, mikä? __________________                          (  ) säädökset rajoittavat käyttöä 
                      (  )  muu, mikä? _________________ 
 
 

3.3 Puiset I-palkit  (esim. Finnjoist, TJI-palkit)     (Tuotekuvaus liitteenä) 
 
3.3.1  Ovatko I-palkit Teille entuudestaan tuttu tuote? 

 
(  )  Kyllä, seuraavista yhteyksistä 

   (  )   organisaatiomme on käyttänyt tuotetta                                             
   (  )   organisaatiomme on myynyt tuotetta         

            (  )   olen lukenut/kuullut tuotteesta 
           (  )   muusta yhteydestä, mistä? ________________________ 

(  )  En tunne tuotetta 
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3.3.2  Voivatko I-palkit mielestänne korvata muita puutuotteita tai rakennusmate-
riaaleja? 

 
(  )  Kyllä, I-palkit voivat korvata seuraavia puutuotteita ____________________________ 
  

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 

(  )  Kyllä I-palkit voivat korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: _______________ 
 

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 

(  )  Ei, I-palkit eivät  voi korvata seuraavia puutuotteita : ___________________________ 
                 

Miksi?:   ______________________________________________________________ 
 
(  )  Ei, I-palkit eivät voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: _______________ 
 

Miksi? ________________________________________________________________ 
 

 

3.3.3  Mitkä ovat mielestänne I-palkkien vahvuudet ja heikkoudet rakentamisessa 
verrattuna muihin puutuotteisiin tai muihin rakennusmateriaaleihin?  

 
 Vahvuudet Heikkoudet 
Verrattuna muihin puutuotteisiin   
   
   
   
   
Verrattuna muihin rakennus-
materiaaleihin 

  

   
   
   
   

 
 

3.3.4  Millaisiin käyttökohteisiin I-palkit sopivat mielestänne parhaiten ja miksi? 
 
Käyttökohde Soveltuvuuden perustelut 
  
  
  
  
  
  
 
 

3.3.5  Mitkä ovat I-palkkien tärkeimmät käyttökohteet Saksassa tällä hetkellä? 
_______________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 

 

 71



3.3.6  Millainen I-palkkien nykyinen hintataso mielestänne on Saksassa verrattu-
na muihin vastaavissa   kohteissa käytettyihin rakennusmateriaaleihin? 

 
I-palkkien nykyinen hintataso________ €/m3     (  ) on sopiva   (  ) on liian korkea   (  ) eos 

 
3.3.7   Miten arvioitte I-palkkien hinnan kehittyvän nykytasosta Saksassa v. 2007 

mennessä?  
(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 

 
 

3.3.8   Miten arvioitte I-palkkien käytön kehittyvän määrällisesti Saksassa v. 2007 
mennessä? 

 
Nykyinen käyttö:  _________________  jm/v, joka  

 
(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 

 
3.3.9    Mitkä ovat I-palkkien tärkeimmät käyttökohteet Euroopassa tällä hetkel-

lä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti: ________________________________ 

 
 
3.3.10   Miten arvioitte I-palkkien hinnan kehittyvän nykytasosta Euroopassa v. 

2007 mennessä?  
 

(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 
 

3.3.11  Millaiseksi arvioitte I-palkkien käytön kehittyvän määrällisesti Euroopassa 
v. 2007 mennessä? 

Nykyinen käyttö:  _________________  jm/v, joka  
 

(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 
 
3.3.12  Miten arvioitte I-palkkien tuotannon kehittyvän Euroopassa v. 2007 

mennessä? 
 
(  )  Tuotanto lisääntyy,   (  ) Tuotanto pysyy ennallaan    (  ) Tuotanto vähenee,        (   )  eos 
       koska                                                                                 koska 
       (  )  kysyntä kasvaa     (  ) kysyntä vähenee 

(  )  uusia tehdasinvestointeja suunnitteilla   (  ) nykyiset tuotantomäärät liian suuria 
       (  )  raaka-aine on edullista                   (  ) raaka-ainetta ei ole riittävästi 
       (  )  raaka-ainetta on riittävästi                  (  ) raaka-aine on kallista 
       (  )  korvaavien tuotteiden saatavuus heikkenee             (  ) korvaavat tuotteet ovat edullisempia 

(  )  korvaavat tuotteet ovat kalliimpia                 (  ) tuonti lisääntyy 
       (  )  muu, mikä? __________________                          (  ) säädökset rajoittavat käyttöä 
                      (  )  muu, mikä? _________________ 
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3.4 Viilupuu LVL (Laminated Veneer Lumber esim. Kerto,  Microllam)  

 (Tuotekuvaus liitteenä) 
 
3.4.1  Onko viilupuu Teille entuudestaan tuttu? 

 
(  )  Kyllä, seuraavista yhteyksistä 

   (  )   organisaatiomme on käyttänyt tuotetta                                             
                    (  )   organisaatiomme on myynyt tuotetta         
            (  )   olen lukenut/kuullut tuotteesta 
           (  )   muusta yhteydestä, mistä? ________________________ 

(  )  En tunne tuotetta 
 
3.4.2  Voiko viilupuu mielestänne korvata muita puutuotteita tai rakennusmateri-

aaleja? 
 

(  )  Kyllä, viilupuu voi korvata seuraavia puutuotteita _____________________________ 
  

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 

(  )  Kyllä, viilupuu voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: ________________ 
 

Miksi? ________________________________________________________________ 
 

(  )  Ei, viilupuu ei voi korvata seuraavia puutuotteita : _____________________________ 
                 

Miksi?  ________________________________________________________________ 
 
(  )  Ei, viilupuu ei voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: _________________ 
 

Miksi?   _______________________________________________________________ 
 

 

3.4.3  Mitkä ovat mielestänne viilupuun vahvuudet ja heikkoudet rakentamisessa 
verrattuna muihin puutuotteisiin tai muihin rakennusmateriaaleihin?  

 
 Vahvuudet Heikkoudet 
Verrattuna muihin puutuotteisiin   
   
   
   
   
Verrattuna muihin rakennus-
materiaaleihin 
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3.4.4  Millaisiin käyttökohteisiin viilupuu sopii mielestänne parhaiten ja miksi? 
 
Käyttökohde Soveltuvuuden perustelut 
  
  
  
  
  
  
 
 

3.4.5  Mitkä ovat viilupuun tärkeimmät käyttökohteet Saksassa tällä hetkellä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

  
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
 

 
3.4.6  Millainen viilupuun nykyinen hintataso mielestänne on Saksassa verrattuna 

muihin vastaavissa   kohteissa käytettyihin rakennusmateriaaleihin? 
 

LVL:n nykyinen hintataso _________ €/m3     (  ) on sopiva     (  ) on liian korkea   (  ) eos 
 
 

3.4.7   Miten arvioitte viilupuun hinnan kehittyvän nykytasosta Saksassa v. 2007 
mennessä?  

 
(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 

 
3.4.8   Miten arvioitte viilupuun käytön kehittyvän määrällisesti Saksassa v. 2007 

mennessä? 
 

Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  
 

(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 
 

 
3.4.9   Mitkä ovat viilupuun tärkeimmät käyttökohteet Euroopassa tällä hetkellä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti: ________________________________ 
 

 
3.4.10   Miten arvioitte viilupuun hinnan kehittyvän nykytasosta Euroopassa v. 

2007 mennessä?  
 

(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 
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3.4.11   Millaiseksi arvioitte viilupuun käytön kehittyvän määrällisesti Euroopassa 
v. 2007 mennessä? 
Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  

 
(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 

 
 
3.4.12  Miten arvioitte viilupuun tuotannon kehittyvän Euroopassa v. 2007 men-

nessä? 
 
(  )  Tuotanto lisääntyy,    (  ) Tuotanto pysyy ennallaan   (  ) Tuotanto vähenee,        (   )  eos 
       koska                                                                                   koska 
       (  )  kysyntä kasvaa     (  ) kysyntä vähenee 

(  )  uusia tehdasinvestointeja suunnitteilla   (  ) nykyiset tuotantomäärät liian suuria 
       (  )  raaka-aine on edullista                   (  ) raaka-ainetta ei ole riittävästi 
       (  )  raaka-ainetta on riittävästi                  (  ) raaka-aine on kallista 
       (  )  korvaavien tuotteiden saatavuus heikkenee             (  ) korvaavat tuotteet ovat edullisempia 

(  )  korvaavat tuotteet ovat kalliimpia                 (  ) tuonti lisääntyy 
       (  )  muu, mikä? __________________                          (  ) säädökset rajoittavat käyttöä 
                       (  )  muu, mikä?_________________ 
 
 
3.5 Liimapalkki  (Glulam)                   (Tuotekuvaus liitteenä) 
 
3.5.1  Onko liimapalkki Teille entuudestaan tuttu? 

 
(  )  Kyllä, seuraavista yhteyksistä 

   (  )   organisaatiomme on käyttänyt tuotetta                                             
           (  )   organisaatiomme on myynyt tuotetta         
            (  )   olen lukenut/kuullut tuotteesta 
           (  )   muusta yhteydestä, mistä? ________________________ 

(  )  En tunne tuotetta 
 
 
3.5.2  Voiko liimapalkki mielestänne korvata muita puutuotteita tai 

rakennusmateriaaleja? 
(  )  Kyllä, liimapalkki voi korvata seuraavia puutuotteita ___________________________ 
  

Miksi?  ________________________________________________________________ 
 
(  )  Kyllä, liimapalkki voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: ______________ 

 
Miksi? ________________________________________________________________ 

 
(  )  Ei, liimapalkki ei voi korvata seuraavia puutuotteita : ___________________________ 
                 

Miksi? ________________________________________________________________ 
 
(  )  Ei, liimapalkki ei voi korvata seuraavia muita rakennusmateriaaleja: _______________ 
 

Miksi? ________________________________________________________________ 
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3.5.3  Mitkä ovat mielestänne liimapalkin vahvuudet ja heikkoudet rakentamises-
sa verrattuna muihin puutuotteisiin tai muihin rakennusmateriaaleihin?  

 
 
 Vahvuudet Heikkoudet 
Verrattuna muihin puutuotteisiin   
   
   
   
   
Verrattuna muihin rakennus-
materiaaleihin 

  

   
   
   
   

 
 

3.5.4  Millaisiin käyttökohteisiin liimapalkki sopii mielestänne parhaiten ja miksi? 
 
 
Käyttökohde Soveltuvuuden perustelut 
  
  
  
  
  
  
 
 

3.5.5  Mitkä ovat liimapalkki tärkeimmät käyttökohteet Saksassa tällä hetkellä? 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
 

 
3.5.6  Millainen liimapalkin nykyinen hintataso mielestänne on Saksassa verrat-

tuna muihin  vastaavissa   kohteissa käytettyihin rakennusmateriaaleihin? 
 

Liimapalkin  nykyinen hintataso ______ €/m3   (  ) on sopiva    (  ) on liian korkea   (  ) eos 
 
 

3.5.7   Miten arvioitte liimapalkin hinnan kehittyvän nykytasosta Saksassa v. 2007 
mennessä?  

 
(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 
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3.5.8    Miten arvioitte liimapalkin käytön kehittyvän määrällisesti Saksassa v. 
2007 mennessä? 

 
Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  

 
(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 

 
3.5.9    Mitkä ovat liimapalkin tärkeimmät käyttökohteet Euroopassa tällä hetkel-

lä? 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Arveletteko käyttökohteiden muuttuvan seuraavien 5 vuoden aikana ja miten?

   
(   )  Eivät muutu     (   )  Muuttuvat, seuraavasti:  ________________________________ 
 

 
3.5.10   Miten arvioitte liimapalkin hinnan kehittyvän nykytasosta Euroopassa v. 

2007 mennessä?  
 

(  )  Hinta nousee    (  )  Hinta pysyy ennallaan   (  )  Hinta laskee   (  )  eos 
 
 

3.5.11  Millaiseksi arvioitte liimapalkin käytön kehittyvän määrällisesti Euroopassa 
v. 2007 mennessä? 

Nykyinen käyttö:  _________________  m3/v, joka  
 

(  ) lisääntyy runsaasti    (   ) lisääntyy jonkin verran   (  ) pysyy ennallaan   (   )  eos 
 
 
3.5.12  Miten arvioitte liimapalkin tuotannon kehittyvän Euroopassa v. 2007 men-

nessä? 
 
(  )  Tuotanto lisääntyy,    (  ) Tuotanto pysyy ennallaan   (  ) Tuotanto vähenee,        (   )  eos 
       koska                                                                                   koska 
       (  )  kysyntä kasvaa     (  ) kysyntä vähenee 

(  )  uusia tehdasinvestointeja suunnitteilla   (  ) nykyiset tuotantomäärät liian suuria 
       (  )  raaka-aine on edullista                   (  ) raaka-ainetta ei ole riittävästi 
       (  )  raaka-ainetta on riittävästi                  (  ) raaka-aine on kallista 
       (  )  korvaavien tuotteiden saatavuus heikkenee             (  ) korvaavat tuotteet ovat edullisempia 

(  )  korvaavat tuotteet ovat kalliimpia                 (  ) tuonti lisääntyy 
       (  )  muu, mikä? __________________                          (  ) säädökset rajoittavat käyttöä 
                       (  )  muu, mikä? _________________ 
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Liite 2 

 HAASTATTELULOMAKE Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PPT 
     Metla 
 
UUSIEN PUUTUOTTEIDEN MARKKINAT SAKSASSA, 2. kierros   

Marraskuu 2002  
 
Vastaajan nimi _________________________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAKENNUSMATERIAALIEN KÄYTTÖ SAKSASSA 
 
Kysymys 1.  Mitä mieltä olette seuraavista rakennusmateriaalien käyttöön liittyvistä väittä-
mistä? Rastikaa kunkin väittämän kohdalla mielipidettänne lähinnä oleva vaihtoehto. 
       Lisääntyy       Lisääntyy          Säilyy         Vähenee         Vähenee 
Seuraavien  viiden vuoden aikana Saksan    paljon      jonkin verran     ennallaan    jonkin verran   paljon 

rakennusmarkkinoilla: 
1. Puun käyttö rakentamisessa             (      )             (      )             (      )          (      )          (      )  
2. Teräksen käyttö rakentamisessa        (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
3. Betonin käyttö rakentamisessa                      (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
4. Lasin käyttö rakentamisessa        (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
5. Tiilen käyttö rakentamisessa        (      )             (      )             (      )          (      )          (      )    
6. Muovin käyttö rakentamisessa            (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
7. Lujuuslajitellun sahatavaran käyttö       (      )             (      )             (      )          (      )          (      )     
    rakentamisessa 
8. Levytuotteiden käyttö rakentamisessa      (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
9.  Insinööripuutuotteiden käyttö yleisesti      (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
     rakentamisessa 
10. Energiaa säästävien rakennusten määrä       (      )             (      )             (      )          (      )          (      ) 
 
Kysymys 2.  Mitä mieltä olette seuraavista Saksan rakennusmarkkinoiden kehitystä kuvaavis-
ta väittämistä? Rastikaa kunkin väittämän kohdalla mielipidettänne lähinnä oleva vaihtoehto. 
           Täysin         Jokseenkin       Ei samaa eikä    Jokseenkin      Täysin  
Seuraavien  viiden vuoden aikana        samaa mieltä    samaa mieltä     eri mieltä         eri mieltä    eri mieltä 
Saksan rakennusmarkkinoilla: 
1. Siirrytään yhä enemmän sahatavarasta   (      )             (      )           (      )             (      )             (      ) 
 lujuuslajiteltuun sahatavaraan 

2. OSB syrjäyttää lastulevyä entistä             (      )             (      )           (      )             (      )             (      )  
enemmän 
3. Liimatut puutuotteet syrjäyttävät             (      )             (      )           (      )             (      )             (      ) 
lujuuslajiteltua sahatavaraa ja massiivi- 
puuta  yhä useammin 

4. Puurakentamisjärjestelmät yleistyvät  (      )             (      )           (      )             (      )             (      ) 
5. Puun käyttö suurissa rakenteissa lisääntyy (      )             (      )           (      )             (      )             (      )  

6. Valmistalorakentaminen yleistyy             (      )             (      )           (      )             (      )             (      ) 
7. Ekologisten näkökohtien tärkeys    (      )             (      )           (      )             (      )             (      )       
    rakentamisessa kasvaa   
8. Puun käyttö asuinrakentamisessa lisääntyy(      )             (      )            (      )             (      )             (      ) 
9. Insinööripuutuotteiden käyttö korjaus-  (      )            (      )            (      )             (      )             (      )  
    rakentamisessa lisääntyy 
10. Puun pääasialliset käyttökohteet eivät  (      )            (      )            (      )             (      )             (      )       
     muutu merkittävästi nykyisestä      
11. Lähialueilla valmistettujen puutuotteiden (      )            (      )            (      )             (      )             (      ) 
     käyttö lisääntyy 
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Kysymys 3.  Mitä mieltä olette seuraavista puutuotteisiin liittyvistä väittämistä? Rastikaa 
kunkin väittämän kohdalla mielipidettänne lähinnä oleva vaihtoehto. 
              Täysin         Jokseenkin       Ei samaa eikä    Jokseenkin      Täysin  

          samaa mieltä    samaa mieltä     eri mieltä         eri mieltä    eri mieltä 

1. Puutuotteet ovat hinnaltaan kilpailu-  (      )              (      )           (      )             (      )            (      )    
    kykyisiä 
2. Työvoimakustannukset nostavat   (      )              (      )            (      )             (      )            (      )  
    puurakentamisen hintaa Saksassa 
3. Rakentamismääräykset rajoittavat puun     (      )              (      )            (      )             (      )            (      ) 
    käyttöä rakentamisessa myös tulevaisuudessa 
  

TUOTEKOHTAISET KYSYMYKSET 
 
Pitkälastupuu LSL 

   
1. Pitkälastupuun (LSL) kysyntä Saksassa  seuraavien 5 vuoden aikana. (Rastikaa mielipidet-
tänne vastaava vaihtoehto) 
     Lisääntyy       Lisääntyy      Säilyy           Vähenee            Vähenee 
Pitkälastupuun käyttö     paljon      jonkin verran        ennallaan      jonkin verran     paljon 
(nykyinen käyttö n. 1 000 – 2 000 m3/a)      (      )             (      )               (      )             (      )             (      ) 
 
2. Rastikaa pitkälastupuun kolme merkittävintä vahvuutta ja heikkoutta asteikolla 1-3 siten, 
että 1= merkittävin vahvuus/heikkous, 2= toiseksi merkittävin ja 3= kolmanneksi merkittä-
vin): 

    Vahvuudet    Heikkoudet 
(    )  Hyvät lujuus arvot   (    )  Heikko saatavuus 
(    )  Laaja mittavalikoima   (    )  Huono tunnettuus 
(    )  Vähäinen kosteuseläminen  (    )  Ulkonäkö 
(    )  Helppo asentaa (keveys)  (    )  Korkea hinta 
(    )  Pitkät jännevälit mahdollisia  (    )  Heikko palonkestävyys 
(    )  Ulkonäkö    (    )  Liiman osuus tuotteessa 
(    ) Paljon käyttömahdollisuuksia  (    )  Muu   
(    ) Alhaiset purkukustannukset 
(    )  Muu 

 
 
Tikkupuu PSL 
 
1. Tikkupuun (PSL) kysyntä Saksassa  seuraavien 5 vuoden aikana. (Rastikaa mielipidettänne 
vastaava vaihtoehto) 
     Lisääntyy       Lisääntyy      Säilyy           Vähenee            Vähenee 
Tikkupuun käyttö     paljon      jonkin verran        ennallaan      jonkin verran     paljon 
(nykyinen käyttö n. 500 – 700 m3/a)       (      )             (      )               (      )             (      )             (      ) 
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2. Rastikaa seuraavasta tikkupuun kolme merkittävintä vahvuutta ja heikkoutta asteikolla 1-3 
siten, että 1= merkittävin vahvuus/heikkous, 2= toiseksi merkittävin ja 3= kolmanneksi mer-
kittävin): 

    Vahvuudet     Heikkoudet 
(    )  Hyvät lujuus arvot    (    )  Heikko saatavuus 
(    )  Tasainen laatu    (    )  Huono tunnettuus 
(    )  Mekaaniset ominaisuudet   (    )  Ulkonäkö 
(    )  Helppo asentaa (keveys)   (    )  Korkea hinta 
(    )  Dimensiotarkkuus    (    )  Heikko palonkestävyys 
(    )  Ulkonäkö     (    )  Liiman osuus tuotteessa 
(    ) Monipuoliset käyttömahdollisuudet                      (    )  Muu   
(    ) Alhaiset purkukustannukset 
(    )  Helppo työstää 
(    )  Muu 

 
Puiset I-palkit 
 
1. Kuinka arvioitte puisten I-palkkien käytön kehittyvän Saksassa seuraavien 5 vuoden aika-

na? (Rastikaa mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto.) 
              Lisääntyy            Lisääntyy        Säilyy          Vähenee           Vähenee 

Puisten I-palkkien  käyttö                paljon    jonkin verran    ennallaan    jonkin verran    paljon 
(nykyinen käyttö n. 300 000 jm/a)      (      )             (      )               (      )             (      )         (      ) 

 
2. Rastikaa seuraavasta puisten I-palkkien kolme merkittävintä vahvuutta ja heikkoutta as-
teikolla 1-3 siten, että 1= merkittävin vahvuus/heikkous, 2= toiseksi merkittävin ja 3= kol-
manneksi merkittävin): 

Vahvuudet        Heikkoudet 
(    )  hyvät lujuus arvot       (    )  huono ulkonäkö 
(    )  tasainen laatu       (    )  heikko palonkestävyys 
(    )  kevyt asentaa paikoilleen      (    )  heikko tunnettuus 
(    )  läpivientien tekeminen uumaan helppoa    (    )  korkea hinta 
(    )  helppo lämmöneristys       (    )  saatavuus 
(    )  alhainen kosteuseläminen       (    )  rajoitetut käyttöalueet (erikoistuote) 
(    )  mittapitävyys        (    )  liitosten tekeminen vaikeaa   
(    )  ei kylmäsiltoja        (    )  muu 
(    )  pitkät jännevälit mahdollisia 
(    )  monipuoliset käyttömahdollisuudet 
(    )  alhaiset purkukustannukset 
(    )  muu 
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3. Mitä mieltä olette seuraavista puisiin I-palkkeihin liittyvistä väittämistä?  (Rastikaa kunkin 
väittämän kohdalla mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto.) 

              Täysin         Jokseenkin      Ei samaa eikä    Jokseenkin   Täysin  
        samaa mieltä     samaa mieltä      eri mieltä        eri mieltä    eri mieltä 

1. Puisten I-palkkien käyttöä Saksassa  (      )             (      )               (      )             (      )        (      ) 
 vähentää heikko saatavuus 
2. I-palkkien valmistus on taloudellisesti       (      )             (      )               (      )             (      )        (      )   
    kannattavaa 
3. I-palkkien käyttö on edullista                (      )             (      )               (      )             (      )         (      ) 
4. I-palkkien hinta on Saksassa kilpailu-        (      )             (      )               (      )             (      )        (      )  
   kykyinen 
5. Kiristyvät energiamääräykset edistävät      (      )             (      )               (      )             (      )        (      ) 
    I-palkkien käyttöä Saksassa 
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Tuote Kulutus nyt  (tuotanto) 
milj. m3        P-Am / 
Eurooppa      USA 

Kulutuksen kehitys 
2012 asti Euroopassa 
+ /++ / +-0 / - / -- 

Korvaako muita 
materiaaleja? 

Korvaako saha-
tavaraa? 

Korvaako  
vaneria? 

Raaka-ainepohja  Kommentit

Liimapalkki
 
 

n. 1,1-1,5 
(n. 1,5) 
 
 
Hinta €/m3 
n. 300-650 

N 0,8 / 0,7 
(n. 0,9 / 
n. 0,8) 

+ 
Liimapalkin markkinat 
jo melko täynnä. Käyt-
tö kuitenkin lisääntyy 
vielä hieman puura-
kentamisen lisääntyes-
sä. Raaka-aineen saa-
tavuus ja hinta eivät 
aseta esteitä valmis-
tukselle. 

Teräspalkki, mutta 
liimapalkin käyttö 
kantavissa raken-
teissa ei kovin 
yleistä. Tällä alu-
eella liimapalkin 
käyttö hieman li-
sääntynee. 

Ei.  Ei, eikä mitään 
muita levytuot-
teita, koska le-
vymäiset raken-
teet eivät ole 
mahdollisia lii-
mapalkilla. 

Lujuuslajiteltu saha-
tavara. Euroopassa 
yleisimmin kuusi. 

Hyvä saatavuus, tunnettuus, hin-
ta/laatusuhde, kaarevat rakenteet, 
ulkonäkö ja palonkestävyys vah-
vuuksia kaikkiin EWP-tuotteisiin 
nähden sekä myös teräkseen ja beto-
niin. Suomalaisen ja saksalaisen 
liimapalkin välillä hintaeroja (Sak-
sassa edullista bulkkitavaraa, Suo-
messa kallista ja korkealaatuista).  

LVL n. 0,15 
(0,17) 
 
 
Hinta €/m3 
n. 450-600 

n. 1,7 /1,5 
(1,8 / 1,6) 

+ 
I-palkkien tuotannon 
kasvu lisää myös 
LVL:n käyttöä. Eu-
rooppaan tulossa uutta 
kapasiteettia 2003 
(Krono-Gruppe Puo-
lassa). 

Terästä ja betonia: 
lujuusominaisuu-
det ovat paremmat. 
Erityisesti näky-
vissä rakenteissa. 

Lujuuslajiteltu 
sahatavara: erityi-
sesti seinäraken-
teissa; suurempi 
lujuus, vähäisempi 
’eläminen’,  pa-
rempi palonkestä-
vyys, laajempi 
dimensiovalikoi-
ma. 

Korvaa: 
Saadaan levy-
mäisiä rakenteita, 
joilla paremmat 
lujuusomi-
naisuudet. 

Valmistetaan kuusi-
viiluista: perusraaka-
aineena kuusitukki. 

Hyvät lujuusominaisuudet ja laajat 
dimensiomahdollisuudet ovat suu-
rimpia vahvuuksia muihin puutuot-
teisiin nähden. Suurimpiin heikko-
uksiin lukeutuvat saatavuus, tunnet-
tuus ja ulkonäkö – varsinkin liima-
palkkiin verrattuna.  

LSL 
(1000 m3) 

n. 3  
(ei tuotan-
toa Euroo-
passa)       
 
 
 
Hinta €/m3 
500-950 

100-150 
(n. 180) 
 

+ /++ 
Tuotantoa suunnitel-
laan Eurooppaan. Täl-
löin tunnettuus ja saa-
tavuus todennäköisesti 
paranisivat ja hinta 
laskisi. Tämä voi nos-
taa kulutusta huomat-
tavastikin. 

Ei korvaa. LSL 
kilpailee lähinnä 
muiden puutuottei-
den ja erityisesti 
LVL:n kanssa. 

Korvaa massiivi-
puuta: suurempi 
lujuus, vähäisempi 
’eläminen’,  pa-
rempi palonkestä-
vyys, laajempi 
dimensiovalikoi-
ma. 

Ei Lastuamalla valmis-
tettu tuote, johon 
käytetään enimmäk-
seen haapaa ja eri 
poppelilajeja. Myös 
muut lehtipuulajit 
sekä havupuu sovel-
tuvat, samoin pieni-
läpimittainen puu. 

LSL:n suurimpana vahvuutena pide-
tään hyviä lujuusominaisuuksia. Vä-
häinen tunnettuus ja korkea hinta 
ovat suurimpia heikkouksia. LSL 
sopii hyvin I-palkkien paarteeksi.  

PSL 
 (1000 m3) 

n. 2  
(ei tuotan-
toa Euroo-
passa) 
 
Hinta €/m3 
700-1050 
 

n. 100-150 
(n. 150-
200) 
 

+-0 
Pidetään marginaali-
tuotteena, jonka saata-
vuus on vaikeaa ja 
hinta korkea. Euroop-
paan ei ole suunnitteil-
la tuotantoa.  

Terästä: 
Suurempi lujuus 
pienemmällä mas-
salla. 

Ei Ei Raaka-aineena vane-
riviilusta tehdyt ’ti-
kut’: Valmistus edel-
lyttää järeää tukkia. 

 

Sekä lehtipuu- että 
havuvaneri soveltu-
vat. 

PSL:ää pidetään lujuusominaisuuk-
siltaan hyvänä tuotteena. Suurin 
heikkous on korkea hinta. Lisäksi 
tunnettuus on vähäinen ja saatavuus 
vaikeaa. Tuotteelle ei Saksassa näh-
dä tulevaisuutta. ’Vanha’ tuote 
(1980-luvulta), joka ei ole saavutta-
nut suurta suosiota. Tuotantoprosessi 
monimutkainen ja kallis.  

  

  

Liite 3 
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Tuote Kulutus nyt  (tuotanto) 
milj. m3        P-Am / 
Eurooppa      USA 

Kulutuksen kehi-
tys 2012 asti 
+ /++ / +-0 / - / -- 

Korvaako muita 
materiaaleja? 

Korvaako 
tavaraa? 

saha- Korvaako  
vaneria? 

Raaka-
ainepohja 

Kommentit 

I-palkki 0,07 
(n. 0,07) 
 
 
 
 
 
Hinta €/m3 
850-1700 
 

1,9/ 1,4 
(1,9 / 1,6) 

++ 
Tuote on taloudelli-
sesti edullinen val-
mistaa, sillä raaka-
ainetta tarvitaan 
vähän ja valmistus-
prosessi on yksin-
kertainen. Myös 
käyttö on edullista 
mm. keveyden 
vuoksi. Ominai-
suuksiltaan tuote on 
hyvä. Kun tuotanto 
Euroopassa kasvaa, 
käyttö lisääntyy 
(uutta kapasiteettia 
tullut ja tulossa). 

Teräksiset I-palkit: 
samat lujuusomi-
naisuudet pienem-
mällä massalla, 
hyvä hin-
ta/laatusuhde, teol-
linen valmistus. 
Pääkäyttöalueet 
(katto- ja välipoh-
jat) ovat kuitenkin 
erilaiset kuin teräk-
sellä. 
Pääasiassa kilpailee 
puutuotteiden kans-
sa. 

Korvaa lujuusla-
jiteltua sahatava-
raa: keveys, hyvä 
hinta/laatusuhde, 
suurempi lujuus, 
tasainen laatu, 
teollinen valmis-
tus, pienemmät 
poikkileikkauk-
set, pidemmät 
jännevälit. 

Ei kilpaile levy-
tuotteiden kans-
sa, sillä käyttö-
kohteet ovat eri-
laiset. 

Valmistetaan 
usein kahdesta 
rakennepuutuot-
teesta, joten raa-
ka-ainepohja 
määräytyy käy-
tettävien kompo-
nenttien mukaan 
(kuten esim. 
LVL ja OSB). 

Puisten I-palkkien suurin vahvuus on 
niiden hyvät lujuusarvot. Muita vah-
vuuksia ovat laajat käyttömahdolli-
suudet ja käytön helppous (keveys). 
Saksassa lämpöeristämisen helppous 
nousi merkittäväksi vahvuudeksi, 
Suomessa ei (arvioitiin, että pääkäyt-
töalueilla eli katto- ja välipohjissa ei 
tarvita eristystä). Tiukentuvat ener-
giansäästövaatimukset edistänevät 
kuitenkin I-palkkien käyttöä. 
Suurimmat heikkoudet I-palkeilla 
ovat vähäinen tunnettuus, vaikea 
liitosten tekeminen sekä paloherk-
kyys. 

EWP kulutus 
yhteensä 

1,325-
1,725 

3,7-3,95/ 
3,6-3,7 

      Rakennepuutuotteista 60 % käyte-
tään nykyisin korjausrakentamiseen. 

OSB n. 2,2 
(1,6) 
 
Hinta €/m3 
n. 200 

20 / 19 
(20 / 12) 

++ 
Kapasiteettia tullut 
runsaasti lisää. Tuo-
te edullinen ja omi-
naisuuksiltaan hy-
vä. Raaka-
ainekustannukset 
alhaiset, suurtuo-
tannon edut. 

Ei korvaa Ei korvaa Kilpailee pääasi-
assa vanerin ja 
lastulevyn kanssa 
ja syrjäyttää näitä 
yhä enemmän. 

Mänty, haapa, 
pehmeät lehti-
puulajit. 

OSB:n ominaisuudet ovat lähes va-
nerin veroiset. Hinnaltaan OSB on 
kuitenkin n. 30 % halvempi. OSB:n 
kannattava valmistus edellyttää kui-
tenkin suurtuotantoa. 

EWP+OSB 
kulutus yhteen-
sä 

3,525- 
3,925 

23,7-24 / 
22,6-22,7 

      

  Eurooppa (pl. Venäjä) Pohjois-Amerikka 

Asukasluku 518 milj.           312 milj. 
  (EU 378 milj.)        (USA 281 milj.) 
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Tuote Kulutus nyt (tuotanto) 
milj. m3  
Eurooppa     P-Am/ 
(pl. Venäjä)     USA 

Kulutuksen kehitys 
2012 asti 
+ /++ / +-0 / - / -- 

Korvaako mui-
ta materiaale-
ja? 

Korvaako sa-
hatavaraa? 

Korvaako  
vaneria? 

Raaka-
ainepohja 

Kommentit 

Havuvaneri n. 3,7 
(2,2) 
 
Hinta €/m3 
500 

n. 16,4 / 
15.0 
(16,6 / 
14,6) 

+-0   
Valtaosa kapasiteetista 
USA:ssa. Kapasiteettia 
poistunut vuosina 2000-
2001 n. 2 milj. m3. Toi-
saalta Brasilia kasvatta-
nut voimakkaasti mark-
kinaosuuksiaan, mikä 
kompensoi poistunutta 
tarjontaa.  

Ei korvaa. Ei korvaa OSB-levyn 
kasvava kysyn-
tä vähentää ha-
vuvanerin ky-
syntää.  

Järeä havutukki Hyvät lujuusominaisuudet, tunnet-
tuus, saatavuus ja hyvä maine vah-
vuuksia. Hinta merkittävin heikko-
us varsinkin OSB-levyyn nähden. 

Havusahata-
vara 

n. 90 
(92) 
 
Hinta €/m3 
175 

n. 104 / 92 
(106 / 59) 

+ 
Puun käyttö rakentami-
sessa lisääntyy mm. 
energiansäästö- ja eko-
logisuusvaatimusten 
myötä.  Tarjonta Itä-
Euroopan maista kas-
vaa. Rakennepuutuot-
teiden käyttö lisää myös 
sahatavaran käyttöä. 

    Kuusi- tai män-
tytukki Euroo-
passa. 

 Pohjoismainen sahatavara käyte-
tään pääasiassa vaativiin käyttö-
kohteisiin kuten huonekaluteolli-
suuteen sekä suurta lujuutta vaati-
viin kohteisiin. Rakennussahatava-
rana Euroopassa käytetään pääosin 
muuta kuin pohjoismaista sahata-
varaa. 

         
 

 

 


