
Kanta-Hämeen 
puurakentamisen visio ja 
strategia
Tiekartta 2022 – 2030



• Maakunnan puurakentamisen visiota ja strategiaa 
jalostettiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa 
työpajoissa kesä-lokakuun aikana 2021. Yritys-, 
oppilaitos- ym. asiantuntijoita ja sidosryhmiä osallistui 
haastatteluihin sekä visio- ja strategiatyöskentelyyn 
yhteensä yli 50 henkilöä.

• Strategiaprosessin lopputulemana julkaistiin vaiheittain 
täsmentyvä strategian tiekartta vuosille 2022 - 2030. 
Strategiatyön lyhyen-, keskipitkän ja pitkän tähtäimen 
tavoitteita tullaan vaiheittain täsmentämään toiminta-
aikana. Samassa yhteydessä julkaistiin myös 
puurakentamisen tiivis ja informatiivinen 
puurakentamisen kokonaisprosessin kuvaus. Se kokoaa 
puurakennuttamiseen liittyviä  erityispiirteitä julkisten 
toimijoiden käyttöön. 

• Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -
hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu 
rahoittajinaan Ympäristöministeriö ja Hämeen liitto.

• Strategiaprosessi aloitettiin Kanta-Hämeen 
puurakentamisen tilannekuvan laatimisella maalis-
toukokuussa 2021. Haastattelututkimuksella 
selvitettiin Kanta-Hämeen julkisen rakennuttamisen 
ja rakentamisen valmiutta sekä tarpeita puun käytön 
lisäämiseksi maakunnan julkisessa rakentamisessa. 
Strategisten päämäärien ja oleellisten painopisteiden 
selventämiseksi haastateltiin lisäksi maakunnassa 
toimivia puualan yrityksiä, asiantuntijayhteisöjä, 
kunnallisia toimijoita ja oppilaitosedustajia. 

• Haastattelututkimuksen antia kiteytettiin yrittäjien ja 
julkisten toimijoiden yhteisissä työpajoissa 
toukokuussa. Tuloksena syntyi nostoja keskeisiksi 
strategisiksi ja elinvoimaa lisääviksi tavoitteiksi. 
Lisäksi saatiin lähtötietoja puu- ja hybridi-
rakentamiseen liittyvien osaamistarpeiden ja 
resurssien määrittelylle.

Kanta-Hämeessä tunnistettiin tarve maakunnan 
kattavan puurakentamisen vision ja strategian 
laatimiselle, jolla systemaattisesti vahvistetaan 
alueen osaamista ja elinvoimaa, toimijoiden 
välistä yhteistyötä sekä edistetään 
kansainvälistä kilpailukykyä. 

Kanta-Hämeen puurakentamisen strategiaprosessi





Tiekartan rakenne

• Tiekartassa strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on 
jaoteltu kolmen kärkiteeman alle: 

1) Elinvoima ja kilpailukyky, 
2) Osaaminen ja asiantuntijuus, 
3) Toimintaympäristö ja verkostot. 

• Strategiaan liittyvät materiaalit löytyvät 
kokonaisuudessaan sivustolla:                                              
www.hamk.fi/kestavan-rakentamisen-edistajat

Pitkän aikavälin (2022-2030) tavoitteena on, että 
laaditun strategian mukaisia toimenpiteitä tekemällä 
edistetään kansainvälisesti kilpailukykyistä 
puurakentamisen osaamista ja monimuotoiseen 
ekologiseen rakentamiseen liittyvää yritystoimintaa 
Kanta-Hämeessä. 

Maakunnan resursseja ja keskeistä logistista sijaintia 
hyödyntämällä tavoitteena on tulla Suomen 
johtavaksi puu- ja hybridirakentamisen 
asiantuntijakeskittymäksi,  puurakentamisen 
vahvaksi tuotannolliseksi toimijaksi sekä 
kilpailukykyisten komponentti- ja rakennetuotteiden 
viejäksi. 

Maakunnan strategiatoimenpiteiden 
mahdollistajana ja toiminnan ajureina ovat julkisen 
tahon ja yritystoiminnan yhteiset 
markkinavuoropuhelut sekä sitoutuminen 
aluetalouden kärkihankkeisiin. 

Kanta-Hämeen alueen puurakentamisen visiona 
on olla ”Elinkaariviisaan puu- ja 
hybridirakentamisen edistäjä”. Strategiset 
tavoitteet on koottu Kanta-Hämeen 
puurakentamisen vision ja strategian 
tiekartaksi. Tiekartan tehtävänä on ohjata 
alueellisia toimenpiteitä vuoteen 2030 asti. 

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio, strategia ja tiekartta

https://www.hamk.fi/kestavan-rakentamisen-edistajat/


Kärkiteemat

Elinvoima ja 
kilpailukyky
Teollisen puurakentamisen 
tuottavuusloikka on saavutettu 
maakunnassa puurakentamisen 
arvoketjuja, rakentamisen 
tuotantoratkaisuja ja kansainvälistä 
liiketoimintaa kehittämällä.

Osaaminen ja 
asiantuntijuus
Elinkaariviisaan rakentamisen 
asiantuntijuus ja osaaminen on 
nostettu huipputasolle perustamalla 
maakuntalaajuinen koulutus- ja 
osaamiskeskittymä yhteistyössä 
työelämän kanssa.

Toimintaympäristöt ja verkostot
Kanta-Häme on vetovoimainen rakentamisen 
ja asumisen ympäristö, jossa on toteutettu 
systemaattisesti houkuttelevia 
puurakentamisen alueita ja 
lippulaivakohteita. Maakunnan erinomaista 
logistista sijaintia hyödyntämällä erilaisille 
toimijoille taataan kattava yritystoiminnan 
kasvualusta yhteistyössä yhteistyöverkoston 
kanssa.



Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Selvitetään 
systemaattisesti 

puurakentamisen 
mahdollisuudet 

alueella ja lisätään 
kuntastrategioihin

tavoite  
puunkäytön 

edistämiseksi

Kunnat varaavat 
puurakentamiseen 
kaavavarantoa ja 

toteuttavat 
julkisen 

puurakentamisen 
pilottiprojekteja

Rakennetaan 
puurakentamisen 

ekosysteemi 
yhteistyössä laaja-
alaisen verkoston 

kanssa

Tavoite 1

Luotu 
elinkaariviisas 

teollisen 
puurakenta-

misen
arvoketju

Tavoite 2

Tehty Kanta-
Hämeestä uusien 

rakentamisen 
tuotantotapojen 

edelläkävijä

Tavoite 3

Vahvistettu 
kansallista ja 

kansainvälistä 
liiketoimintaa

Tavoite 1

Rakennettu 
teollisen puu- ja 
hybridirakenta-
misen kansain-

välinen osaamis-
ja koulutus-
keskittymä

Tavoite 2

Edistetty 
puurakentami-
sen osaamista 
ja työvoiman 
saatavuutta 
koulutuksen 

kautta

Tavoite 3

Vahvistettu 
toimijoiden

TKI-yhteistyötä 
ja              

asiantuntijuutta

Tavoite 1

Nostettu
puurakenta-

minen 
tasavertaiseksi 
vaihtoehdoksi 
maakunnassa  

Tavoite 2

Toteutettu 
puurakenta-
misen alueita 

ja lippu-
laivakohteita

Tavoite 3

Muodostettu 
teollisen 

rakentamisen 
ekosysteemi ja 
yhteistyömalli 

toimijoiden 
välille

Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Kuvataan 
puurakentamisen 
kokonaisprosessi 

maakunnan 
toimijoiden 
vahvuuksiin 
perustuen

Selvitetään ja 
tutkitaan uusia 
kilpailukykyisiä 
hybridirakenta-

misen rakenne- ja 
tuotantoratkaisuja

Mahdollistetaan 
maakunnan 

teollisen 
tuotannon 

kapasiteetin 
kasvattaminen ja 
kansainvälinen 

liiketoiminta

Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Rakennetaan 
toimintamalli 

oppilaitosten ja 
yritysten väliseen 
teollisen puu- ja 

hybridirakentamis
en osaamis- ja 

koulutusyhteis-
työlle

Rakennetaan eri 
koulutusasteet 

huomioiva 
koulutuspolku  

teollisen puu- ja 
hybridirakentei-
den osaamisen 
kehittämiseen

Toteutetaan 
konkreettisia eri 

toimijoita 
yhdistäviä 

hankkeita alueen 
yritysten ja TKI-

toimijoiden välillä 

Elinvoima ja kilpailukyky

Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka 
on saavutettu maakunnassa

Osaaminen ja asiantuntijuus

Elinkaariviisaan rakentamisen asiantuntijuus 
ja osaaminen on nostettu huipputasolle

Toimintaympäristö ja verkostot

Kanta-Häme on houkutteleva ja 
vetovoimainen rakentamisen ja asumisen 

toiminta- ja elinympäristö

Elinkaariviisaan puu- ja hybridirakentamisen edistäjä



Elinvoima ja kilpailukyky

Strategiset tavoitteet
Teollisen puu- ja hybridirakentamisen tuottavuusloikalla 
tavoitellaan rakennusalan elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittymistä. 
Tuottavuusloikka on mahdollista saavuttaa investoimalla 
automatisoituun teolliseen rakenteiden esivalmistukseen, 
kehittämällä rakennuttamisen laatua ja yhteensovittamalla 
rakennustyömaan prosesseja. Teollisen rakentamisen prosesseja 
kehittämällä pystytään rakentamaan jatkossa laadukkaampia 
rakennuksia tehokkaammin ja pienemmällä ympäristö-
vaikutuksella. 

Puumateriaalin vaiheittainen jalostuminen raaka-aineesta valmiiksi 
tuotteeksi ja edelleen rakennukseksi, muodostaa puurakentamisen 
arvoketjun. Jokainen arvoketjun toimenpide on itsessään prosessi, 
joka nostaa kokonaisuuden arvoa aina lopputuotteen 
käyttöönottoon saakka.

Puurakentamisen liiketoiminnan kehittämiseen kutsutaan mukaan 
kanta-hämäläinen verkosto, joka toimii yhteistyössä aluetalouden 
kehittämisen ja yhteisen intressin hyväksi. Yhteistyöverkostossa 
jokaisella toimijalla on rakentamisen arvoketjussa oma paikkansa.

Tavoite 1

Luotu 
elinkaariviisas 

teollisen 
puurakenta-

misen
arvoketju

Tavoite 2

Tehty Kanta-
Hämeestä 

uusien 
rakentamisen 

tuotantotapojen 
edelläkävijä

Tavoite 3

Vahvistettu 
kansallista ja 

kansainvälistä 
liiketoimintaa



Elinvoima ja kilpailukyky

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Kuvataan puurakentamisen 
kokonaisprosessi maakunnan toimijoiden 

vahvuuksiin perustuen. 

Selvitetään ja tutkitaan uusia 
kilpailukykyisiä hybridirakentamisen 

rakenne- ja tuotantoratkaisuja.

Mahdollistetaan maakunnan teollisen 
tuotannon kapasiteetin kasvattaminen ja 

kansainvälinen liiketoiminta.

Mittari 2022: 
Kuvattu ja julkaistu puurakentamisen 

kokonaisprosessi maakunnan toimijoiden 
käytettäväksi.

Mittari 2024:
Tuotettu tutkimustietoa ja opinnäytetöitä 5 kpl 

uusista hybridirakentamisen rakenne- ja 
tuotantoratkaisuista.

Mittari 2030:
Strategiatyöhön sitoutuneiden 3-5 yrityksen 

tuotannon kapasiteetti on kasvanut 
strategiakaudella 50 %.

Toimijoiden vahvuuksia ja yhteistyötä lisäämällä yli 
maakuntarajojen, voidaan kehittää teollisen puu- ja 
hybridirakentamisen arvoketjua. Tavoitteena on 
tuottaa lisäarvoa puurakentamisen prosessin eri 
vaiheissa ja tuoda se näkyväksi eri osapuolille. 
Prosessien kehittämisen tueksi tarvitaan lisää 
tutkimusta kilpailukykyisistä rakenne- ja 
tuotantoratkaisuista, suunnittelun standardeja ja 
tietotaitoa aitojen puurakennushankkeiden kautta.

Tavoitteena on edistää yrityksien puurakentamisen 
asiantuntijoiden ja julkisen sektorin vuoropuhelua. 
Onnistuneiden puurakennushankkeiden ja 
kokemusten kautta vahvistetaan luottamusta 
suurimittakaavaiseen puu- ja hybridirakentamiseen. 

Puurakentamisen kysynnän kasvamisen myötä, 
puutuoteteollisuuden resurssi- ja investointitarpeet 
kasvavat. Moderneihin tuotantotapoihin 
investoimalla mahdollistetaan kapasiteetti 
suurempien puu- ja hybridirakennusten tuotannolle. 
Osaaminen-,  kapasiteetti ja alihankintaverkostot 
mahdollistavat myös kansainvälisen liiketoiminnan.



Osaaminen ja asiantuntijuus

Strategiset tavoitteet
Kanta-Hämeen strategisena tavoitteena on tulla elinkaariviisaan 
teollisen puu- ja hybridirakentamisen alueella johtavaksi 
asiantuntijakeskittymäksi. Elinkaariosaaminen  yhdistää ekologisen 
rakentamisen (hiilijalanjälki), käytön aikaisen kiertotalousajattelun 
(hiilikädenjälki) sekä vähähiilisten uusien rakennustekniikoiden, 
materiaalien ja automatisoitujen toimintatapojen, kuten robotiikan, 
kehittämisen.

Osaamisen kehittämisen mahdollistaa osaltaan teollisen puu- ja 
hybridirakentamisen kansainvälinen osaamis- ja koulutusverkosto. 
Maakunnassa toimii jo aktiivisesti runsaasti puuta jalostavaa 
teollisuutta, joiden toimintaa edistetään toteuttamalla sujuvia 
teollisen puu- ja hybridirakentamisen koulutus- ja osaamispolkuja 
sekä tarjoamalla yritysten ja julkisten toimijoiden tarpeisiin sopivaa 
TKI-yhteistyötä. 

Tavoite 1

Rakennettu 
teollisen puu- ja 
hybridirakenta-
misen kansain-

välinen osaamis- ja 
koulutus-

keskittymä

Tavoite 2

Edistetty 
puurakentami-

sen osaamista ja 
työvoiman 

saatavuutta 
koulutuksen 

kautta

Tavoite 3

Vahvistettu 
toimijoiden

TKI-yhteistyötä ja              
asiantuntijuutta



Osaaminen ja asiantuntijuus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Digitalisaation, automaation ja robotiikan 
lisääntymisen kautta teollinen esivalmistus on 
avainasemassa rakentamisen tuottavuusloikkaa 
tavoiteltaessa. Rakentamisen toimintatapojen 
muutos johtaa nopeasti myös uusien 
osaamisprofiilien, työtehtävien ja 
ansaintalogiikoiden syntymiseen. 

Rakentamisen kasvun uhkatekijäksi on jo nyt 
tunnistettu osaavan työvoiman saatavuus. 
Osaajapulaa voidaan ratkaista osin yritysten, 
oppilaitosten ja työvoimahallinnon kumppanuuksilla 
ja jatkuvan oppimisen palveluilla. Laatimalla sujuvat 
teollisen rakentamisen koulutus- ja osaamispolut eri 
koulutusasteille tuetaan alueen yritysten, julkisten 
toimijoiden osaamistarpeita ja osaavan työvoiman 
saatavuutta.

Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Rakennetaan toimintamalli oppilaitosten ja 
yritysten väliseen teollisen puu- ja 
hybridirakentamisen osaamis- ja 

koulutusyhteistyölle.

Rakennetaan eri koulutusasteet huomioiva 
koulutuspolku teollisen puu- ja 
hybridirakenteiden osaamisen 

kehittämiseen.

Toteutetaan konkreettisia eri toimijoita 
yhdistäviä hankkeita alueen yritysten ja 

TKI-toimijoiden välillä. 

Mittari 2023:
80 % alueen oppilaitoksista on mukana 

julkisrahoitteisessa kehittämishankkeessa.

Mittari 2025:
Rakennettu ja pilotoitu puurakentamisen 

koulutuspolkua eri koulutusasteilla.

Mittari 2027:
Toteutettu vähintään kaksi kestävän 
rakentamisen edistämiseen liittyvää               

TKI-hanketta.

Teollisen esivalmistuksen lisääntyminen edellyttää 
mm. koko suunnitteluketjun etupainotteisuutta ja 
siihen erikoistunutta suunnittelu ja -ohjelmisto-
osaamista. Puurakentamisen suunnittelun osaajia ja 
erityisesti vaativien kohteiden rakennus- ja 
rakennesuunnittelijoita on koulutettava lisää.  
Teollisuuden ohjelmistojen ja CNC koneistuksen 
operaattorien osaaminen on myös keskeinen 
koulutustarve. 



Toimintaympäristö ja verkostot

Strategiset tavoitteet
Maakunnan logistisesti keskeinen sijainti suurimpien 
kasvukeskuksien välissä Suomen kasvukäytävällä luo erinomaiset 
puitteet rakentamiseen liittyvälle innovaatiotoiminnalle, joka tukee 
myös muita maakuntia. Maakunnan keskeinen sijainti tarjoaa 
logistiikkasäästöjen lisäksi myös pääkaupunkiseutua edullisempaa 
hintatasoa, työvoimaa, asuntoja sekä osaamista. Strategisena 
tavoitteena on tehdä maakunnasta houkutteleva ja vetovoimainen 
rakentamisen ja asumisen toimintaympäristö. 

Poliittinen avoimuus ja maakuntatasoinen yhteistyö on tapa edistää 
kestävää rakentamista, jonka vuoksi tavoitteena on muodostaa 
teollisen rakentamisen ekosysteemi. Ekosysteemin analysointi ja 
kehittäminen on tärkeää, sillä päätöksentekijöitä eivät ole 
ainoastaan yritykset, vaan vastuullisiin toimitusketjuihin kuuluu 
maakunnan kaupungit ja kunnat. Kaikki alkaa siitä miten kunnat 
määrittelevät puurakentamisen edistämisen omassa strategiassaan 
ja millaisin rakentamisen ohjauksen toimin (esim. hankinta- ja 
kaavoituspäätöksin) sitä toteutetaan.

Tavoite 1

Nostettu
puurakentami-

nen
tasavertaiseksi 
vaihtoehdoksi 
maakunnassa  

Tavoite 2

Toteutettu 
puurakentamisen 
alueita ja lippu-

laivakohteita

Tavoite 3

Muodostettu 
teollisen 

rakentamisen 
ekosysteemi ja 
yhteistyömalli 

toimijoiden 
välille



Toimintaympäristöt ja verkostot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Ilmastotavoitteiden poliittinen ohjaus sekä 
ymmärrys hiiliviisaasta rakentamisesta ja 
uusiutuvista materiaaleista kasvattaa kiinnostusta 
puun käyttöön kunnissa. Puurakentamisessa 
suurimmat kasvumahdollisuudet Kanta-Hämeessä 
ovat kerrostalorakentamisessa, infrastruktuurin 
rakentamisessa (mm. liikuntapaikat, sillat ja hallit) 
sekä julkisessa rakentamisessa (mm. koulut, 
päiväkodit ja terveysasemat). 

Julkisen puurakentamisen systemaattinen 
edistäminen edellyttää puurakentamisen käytännön 
toteutustapojen ymmärrystä ja objektiivisia 
näkemyksiä puurakentamisen haasteista ja 
hyödyistä. Tärkeää olisi saada tietoa parhaista 
käytännöistä ja kuntien kannalta optimaalisista 
toimintamalleista, joilla julkista puurakentamista 
voidaan edistää.

Maakunnassa toimii aktiivisesti puuta jalostavaa pk-
sektorin teollisuutta sekä muutamia suurempia 
puuteollisuuden yksiköitä ja valtakunnallisia 
rakennusliikkeitä, joilla on tuotannollista toimintaa 
Kanta-Hämeen alueella. Maakunnan yrityspuistoissa 
toimii useampia rakentamisen Start Up -yrityksiä 
sekä mm. alueellista synergiaa hyödyntäviä 
uudenlaisia  hybridirakentamisen innovatiivisia 
toimijoita. Kanta-Häme on jo nyt yksi maamme 
johtavia siirtokelpoisten rakennusten ja 
moduulirakennusten toimittajia. Yritysten 
innovaatioita ja kasvuhalua tulee tukea maakunnan 
resurssein.

Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Selvitetään systemaattisesti 
puurakentamisen mahdollisuudet alueella 

ja lisätään kuntastrategioihin tavoite  
puunkäytön edistämiseksi.

Kunnat varaavat puurakentamiseen 
kaavavarantoa ja toteuttavat julkisen 
puurakentamisen pilottiprojekteja.

Rakennetaan puurakentamisen 
ekosysteemi yhteistyössä laaja-alaisen 

verkoston kanssa.

Mittari 2023:
Kunnat ovat kirjanneet omiin strategioihinsa 

tavoitteeksi edistää puun käyttöä 
rakentamisessa.

Mittari 2026:
Toteutettu yritysyhteistyönä vähintään yksi 

monistettava puu- tai hybridikerrostalo

Mittari 2029:
Maakunnan julkisesta rakentamisesta yli 50 % 

on puurakentamista



Strategiakauden toimenpiteet aikajanalla

Kuvattu 
puurakentamisen 
kokonaisprosessi 

maakunnan 
toimijoiden 
vahvuuksiin 
perustuen. 

Selvitetty 
systemaattisesti 

puurakentamisen 
mahdollisuudet 

alueella ja lisätty 
kuntastrategioihin

tavoite puunkäytön 
edistämiseksi.

Selvitetty ja tutkittu 
uusia kilpailukykyisiä 
hybridirakentamisen 

rakenne- ja 
tuotantoratkaisuja.

Rakennettu eri 
koulutusasteet 

huomioiva 
koulutuspolku 

teollisen puu-ja
hybridirakenteiden 

osaamisen 
kehittämiseen.

Strategian 
päivitys

Mahdollistettu 
maakunnan teollisen 

tuotannon 
kapasiteetin 

kasvattaminen ja 
kansainvälinen 
liiketoiminta.

Kunnat varaavat 
puurakentamiseen 
kaavavarantoa ja 

toteuttavat julkisen 
puurakentamisen 
pilottiprojekteja

Rakennettu 
puurakentamisen 

ekosysteemi 
yhteistyössä laaja-
alaisen verkoston 

kanssa.

Rakennettu 
toimintamalli 

oppilaitosten ja 
yritysten väliseen 
teollisen puu- ja 

hybridirakentamisen 
osaamis- ja 

koulutusyhteistyölle.

Elinvoima ja 
kilpailukyky

Osaaminen ja 
asiantuntijuus

Toimintaympäristöt 
ja verkostot

Toteutettu 
konkreettisia eri 

toimijoita 
yhdistäviä 

hankkeita alueen 
yritysten ja TKI-

toimijoiden 
välillä.



Kanta-Hämeen puurakentamisen visio 2030

Elinkaariviisaan
puu- ja hybridirakentamisen edistäjä

Teollisen puurakentamisen 
tuottavuusloikka on saavutettu 
maakunnassa.

Kanta-Häme on houkutteleva ja 
vetovoimainen rakentamisen ja 

asumisen toiminta- ja elinympäristö.

Elinkaariviisaan rakentamisen 
asiantuntijuus ja osaaminen on 
nostettu huipputasolle.
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