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Kansainvälisiä puurakentamisen ”ajureita”

– Kestävän kehityksen tavoittelu – Kestävä rakentaminen…

– Tuotannon ja kaupan globalisaatio – Globaalit arvoketjut…

– Kysyntä uusilta markkina-alueilta – Aasian markkinat…

– Taloudelliset ja poliittiset muutokset – Puurakentamisen ohjelmat…

– Teollisuuden rakennemuutos – Bisnesekosysteemit, digitalisaatio…

– Kilpailu materiaalien välillä – Betoni, teräs, tiili…

Kotimaisia puurakentamisen ”ajureita”

– Suomen hallitusohjelman kärkihankkeet – Puun käyttö rakentamisessa

– Suomen biotalousstrategia – Puu erityisesti urbaanissa rakentamisessa

– Puurakentamisen toimintaohjelma – Osaamisen kehittäminen, kuntien 
strategiatyö…

Toimintaympäristö:

Kannustimet ja esteet

Lähteet: Hansen ym., 2014; Suomen biotalousstrategia, 2014; Valtioneuvoston kanslia, 2015  



Tutkimustuloksia 

toimintaympäristöstä

Erityisesti teollinen puurakentaminen on toimiala, joka kilpailee ”perinteisten” 

rakentamismenetelmien kanssa – kehittyminen edellyttää irrottautumista näiden 

rakentamismenetelmien kautta muodostuneista normeista ja ajattelutavoista 

Puurakentamisen teknologioita ja teknisiä ratkaisuja on tutkittu huomattavasti 

paljon enemmän kuin yhteistyötä, alueellisia kilpailutekijöitä ja käyttäjätarpeita 

huolimatta siitä, että yleisesti ottaen nämä on todettu kriittisiksi 

menestystekijöiksi millä tahansa toimialalla

Biotalouden edistämisen osana käyttäjien ympäristötietoisuuden kehittymisestä 

ja puurakentamisen hyväksyttävyyteen (esim. raaka-aineen uusiutuvuus ja 

kierrätettävyys) liittyvistä kysymyksistä tarvitaan lisää tietoa

Paikallisilla toimijoilla (esim. kunnat) on merkittäviä mahdollisuuksia kehittää 

rakentamisen arvoketjujen alueellisia yhteistyömalleja edesauttamalla yhteistä 

oppimista ja erilaisten yhteistyömuotojen muodostumista
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Lähteet: Mahapatra & Gustavsson, 2008; Makkonen ym., 2016; Hurmekoski ym., 2016; Toppinen ym., 
2016; Holm ym., 2011



Asiakkaat ja käyttäjät:

Tarpeet sekä odotukset

Tilaajat

– Resurssitehokkuus?

– Kustannustehokkuus?

– Tekninen laatu?

– Terveellisyys?

– Imagoarvo?

– Ympäristöystävällisyys?...

Käyttäjät
– Taloudellisuus?

– Funktionaalisuus?

– Hyvinvointi?

– Esteettisyys?

– Ekologisuus?...
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Kuka on tilaaja, 
kuka käyttäjä 

erilaisissa 
rakentamisen 

kohteissa?

Mikä on 
päätöksenteko-

logiikka 
erilaisissa 

rakentamisen 
kohteissa?

Kuinka 
aikaansaada 

arvoa asiakas- ja 
käyttäjä-

lähtöisyydellä?



Tutkimustuloksia 

asiakkaista ja käyttäjistä
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Lähteet: Riala ja Ilola, 2014; Hemström, 2011; Roos ym., 2010; Gold & Rubik, 2009; Kitek-Kuzman & 
Groselj, 2012; FWR, 2011; Könni & Virtanen, 2011     

Asiakas- ja käyttäjätarpeiden huomioon ottaminen on teollisen rakentamisen 

prosesseissa toistaiseksi hyvin vähäistä lukuun ottamatta tilaaja-asiakkaita (esim. 

asuntosijoitusyhtiöt, kuntien vuokrataloyhtiöt) 

Puurakentamisesta kiinnostuneet käyttäjät voisivat olla alan edistämisen 

”muutosagentteja” tuomalla esim. suunnitteluprosesseihin innovaatiota

Kansainvälisissä tutkimuksissa arkkitehtien on todettu arvostavan esim. puun 

lujuusominaisuuksia, ekologisuutta, työstettävyyttä ja käytettävyyttä muiden 

materiaalien kanssa

Kuluttajien on todettu saksalaisessa laajassa haastattelututkimuksessa mieltävän 

puurakentamisen hyvinvointia edistäväksi, esteettiseksi ja ekologiseksi, mutta ei 

paloturvalliseksi tai teknisesti kestäväksi 

Puukerrostalojen asukkaiden selvityksissä todettu olevan tyytyväisiä tai erittäin 

tyytyväisiä koteihinsa mutta kattava tieteellinen tutkimustieto puuttuu
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Tutkimustuloksia 

puurakentamisen verkostoista

Lähteet: Bregge ym., 2014; Pulkka ym., 2016; Nordin ym., 2010; Lähtinen ym., 2009; Lähtinen ym., 
2016; Merschbrok, 2012

Puurakentamisessa voidaan menestyä monenlaisilla liiketoimintamalleilla, esim. 

liiketoimintaekosysteemi-ajattelu voi tuoda uusia näkökulmia arvonluontiin, toimijoiden 

työnjakoon, luottamuksen aikaansaamiseen ja sidosryhmien huomioon ottamiseen

Liiketoimintamallin suunnittelussa on olennaista, että se muotoutuu käytettävän 

rakentamismenetelmän mukaan ja vastaa valittujen asiakasryhmien tarpeisiin – jokaisen 

toimijan on tunnistettava oma roolinsa arvon aikaansaamisessa

Puutuoteteollisuudessa esim. itsenäisten sahojen tilinpäätöstunnusluvuilla mitattuun 

menestykseen ovat 2000-luvulla vaikuttaneet positiivisesti mm. osaaminen, yhteistyö 

arvoketjuissa, maine ja palvelut, sekä maantieteellinen sijainti

Puurakentamisessa digitaalisen tiedon hyödyntäminen (rakennusten tietomallinnus, 

Building Information Modelling) on vielä vähäistä – eri yhteistyöosapuolten välinen 

digitaalisen vuorovaikutus on yksi mahdollisuus etsiä kustannussäästöjä ja arvoa
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Puurakentamisen arvonluonti

1) Yritysten nykyisen bisnespotentiaalin parempi käyttö
2) Yritysten tulevien bisnesmahdollisuuksien ennakointi

Puurakentamisen verkostojen liiketoimintamallien 
kehittäminen ja kilpailukyvyn edistäminen

1) Tilaajien odotukset ja tarpeet erilaisissa kohteissa
2) Loppukäyttäjien odotukset ja tarpeet erilaisissa kohteissa

Asiakkaiden ja käyttäjien nykyisten odotusten 
tunnistaminen ja tulevien tarpeiden ennakointi
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Loppuun muutama 

”ydinsana”:

Megatrendit

Käyttäjätarpeet

Imagotekijät

Vuorovaikutus

Luovuus

Kokeilut
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