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Kuva 1
Puukerrostalorakentamista
Hämeenlinnassa /1/.

Kanta-Hämeen puurakentamisen tilannekuva 2021
Kanta-Hämeen puurakentamisen strategiatyön
pohjaksi tuli tuntea maakunnan nykytila.
Tilannekuvan avulla tehtiin katsaus KantaHämeen puurakentamisen alueen
liiketoiminnallisiin edellytyksiin, julkisen
rakentamisen puun käytön mahdollisuuksiin
sekä puurakentamiseen liittyviin tieto- ja
osaamistarpeisiin.

Tutkimuksen antia kiteytettiin yrittäjien ja julkisten
toimijoiden yhteisissä työpajoissa toukokuussa.
Tuloksena saatiin yhteinen näkemys vahvuuksista,
mahdollisuuksista, uhista ja heikkouksista SWOTanalyysin muotoon. Tilannekuvassa kootaan lyhyesti
yhteen myös kansallisia ja kansainvälisiä
puurakentamisen trendejä ja näkymiä.
Tutkimustuloksia ja tilanneanalyysiä on hyödynnetty
Kanta-Hämeen puurakentamisen vision ja strategian
2022-2030 laatimiseen.
Tilannekuvan raportti on jaettu kolmen keskeisen
kärkiteeman ympärille:

Kanta-Hämeen puurakentamisen tilannekuvan
laatiminen toteutettiin maalis-toukokuussa 2021.
Haastattelututkimuksella selvitettiin Kanta-Hämeen
rakennuttamisen ja rakentamisen valmiutta sekä
tarpeita puun käytön lisäämiseksi maakunnan
julkisessa rakentamisessa. Strategisten päämäärien
ja oleellisten painopisteiden selventämiseksi
haastateltiin maakunnassa toimivia puualan
yrityksiä, asiantuntijayhteisöjä, kunnallisia toimijoita
ja oppilaitosedustajia, joka kattoi yhteensä 53
vastaajaa.
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1)

Elinvoima ja kilpailukyky,

2)

Osaaminen ja asiantuntijuus,

3)

Toimintaympäristö ja verkostot.

1. Elinvoima ja kilpailukyky
Maakunnan tehtävänä on tarjota elinvoimainen ja
kilpailukykyinen toimintaympäristö asukkailleen ja yrityksille.
Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa tulee tuntea myös
kansallisia ja kansainvälisiä trendejä ja kehityssuuntia.
Seuraavassa osiossa tarkastellaan näitä puurakentamisen
näkymiä ja maakuntaa liiketaloudellisena
toimintaympäristönä.

Puurakentamisen markkinat
Puurakentamista ohjaavat monet kansainväliset trendit. Viime
vuosina poliittinen tuki puurakentamiselle on kasvanut
maailmalla mm. ilmastonmuutoksen ympärillä käydyn
keskustelun ja kansainvälisten rakentamisen hiilijalanjäljen
sääntelyn seurauksena.
Puurakentamisen trendit näkyvät perinteisissä metsä- ja
puurakennusmaissa kuten Ranskassa, Iso-Britanniassa ja
Alankomaissa, mutta puun käyttöä halutaan edistää myös
Euroopassa. Viime vuosina poliittinen tuki puurakentamiselle on
kasvanut selkeästi mm. muuttamalla määräyksiä puun käyttöä
sallivammaksi, perustamalla puurakentamista edistäviä ohjelmia
ja rahoituksellisia tukimuotoja. /2/
Kaupungistuminen, kaupunkirakentamisen tiivistäminen, asiakkaiden
tarpeiden muutokset ja rakentamisen markkinoiden voimakas kasvu
pakottaa kehittämään rakentamisen käytäntöjä ja parantamaan työn
tuottavuutta. Käytännössä muutos tarkoittaa rakentamisen
teollistamista ja esivalmistuksen lisäämistä. Keskeisenä haasteena on
tehdä puurakentamisesta kustannuskilpailukykyistä muihin
materiaaleihin verrattuna. /2/
Puukerrostalot ja julkinen rakentaminen on vahvassa nousussa,
saattaen jopa kolminkertaistua 10 vuoden kuluessa /2/. Ymmärrys
hiiliviisaasta rakentamisesta ja uusiutuvien materiaalien
hyödyntämisestä on liiketoiminnalle mahdollisuus. Puurakentamisen
volyymin kasvaessa investoinnit ja osaajatarve lisääntyy.
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Kuva 2
Vuonna 2019 Norjaan valmistui
maailman korkein 18kerroksinen puutalo Mjøstårnet.
/3/

Puutuoteteollisuus
Suomessa puuteollisuuden toimialalla toimi vuonna 2019 reilut
2400 yritystä ja ne työllistivät yhteensä noin 25 500 henkilöä.
Puutuoteteollisuuden eli sahatavaran ja
puutuotteiden valmistuksen sekä huonekalujen valmistuksen
yhteenlaskettu liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa vuonna 2019. /4/
•

Kanta-Hämeessä vuonna 2019 puutuoteteollisuuden
toimialoilla toimi 765 yritystä työllistäen 10 416 ihmistä.
Puutuoteteollisuus työllisti Kanta-Hämeessä suoraan 5,5 %
koko teollisuuden työllisistä. Liikevaihto Kanta-Hämeen
puutuoteteollisuuden yrityksillä oli vuonna 2019 3,36
miljardia euroa. /5/

•

Kanta-Hämeessä toimii aktiivisesti puuta jalostavaa pksektorin teollisuutta sekä muutamia suurempia
puuteollisuuden yksiköitä ja valtakunnallisia
rakennusliikkeitä, joilla on tuotannollista toimintaa KantaHämeen alueella. Kanta-Häme on myös yksi maamme
johtavia siirtokelpoisten rakennusten ja moduulirakennusten
toimittajia.

•

Maakunnassa on jo aktiivisesti toimivaa puuta jalostavaa
teollisuus sekä maakunnan logistisesti keskeinen sijainti
suurimpien kasvukeskuksien välissä Suomen kasvukäytävällä
luovat erinomaiset puitteet puurakentamiselle sekä
puurakentamiseen liittyvälle liiketoiminnalle.

•

Teollisuusalueet mm. Hämeenlinnan Moreenissa ja Merve
Hattulassa tarjoavat yrityksille hyviä toimintaedellytyksiä.
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Kanta-Häme: 66

Kuva 3
Yritysten toimipaikat
maakuntakohtaisesti vuonna 2018,
sahatavara ja puutuotteiden
valmistus, lkm (TOL 16). /6/

Työvoima
Rakennusalan ja myös puurakentamisen kasvun uhkatekijäksi on
tunnistettu osaavan työvoiman saatavuus. Suhdannevaihtelut
eivät merkittävästi vaikuta työvoiman tarpeeseen rakennusalalla
vaan ala kärsii jatkuvasta työvoimapulasta.
•

Puutuoteteollisuuden työllisyys Suomessa kehittyy positiivisesti
kasvaen 1,8 % vuosina 2016-2021, jonka jälkeen työvoiman kasvu
taittuu tasolle 0,1 % vuodessa. Kun huomioidaan eläköitymisten
määrä luvut ovat 2016-2021 3,9 % ja vuosina 2021-2026 2,6%
vuodessa. /7/

•

Kanta-Hämeessä puutuote- ja huonekaluteollisuuden osuus
teollisuuden työllisistä oli 5 % vuonna 2018. Osuus oli korkein EteläSavossa (kuva 4). Puutuote- ja huonekaluteollisuus maksoi KantaHämeessä palkkatuloja noin 23 miljoonaa euroa vuonna 2018. /8/

•

Puurakentamisen osaajista on ollut paljon puhetta viime vuosina.
Näyttää siltä, että alan kehittyessä myös uusia osaajia on saatu
houkuteltua puurakentamisen pariin ja koulutusta on myös lisätty
niin ammattikorkeakouluissa kuin myös yliopistoissa.

Kuva 4
Puutuote- ja huonekaluteollisuus
työllistää Kanta-Hämeessä. /9/
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Elinvoima ja kilpailukyky - mahdollisuudet
Koonti SWOT-analyysin pohjalta
Tahtotilan luominen puurakentamiselle
•

Julkisilla toimijoilla on tahtotila rakentaa puusta,
jota edistää säädöskehitys
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

•

Puurakentamisessa on erilaisia
rakennejärjestelmiä ja tilaajan on ymmärrettävä
hyödyt ja heikkoudet.

•

Ymmärrys hiiliviisaasta rakentamisesta ja
uusiutuvan materiaalin hyödyntämisestä on
liiketoiminnan kehittymiselle
mahdollisuus. Puukerrostalorakentamisen
tavoiteltu markkinaosuus (ja kysyntä)
mahdollistaa toimialan kasvun.
Puurakentamisen volyymin kasvaessa
investoinnit ja osaajatarve lisääntyy.

•

Standardointia tulee edistää erityisesti
tilaelementtien ja liitosten osalta.

Toimintojen kehittäminen

Puurakentamisen kilpailukyvyn kehittäminen
•

•

Kokonaisprojektin hinnoittelua tulisi
saada kilpailukykyisemmäksi. Tämä vaatii
yrityksille jatkuvaa hankevirtaa, mutta myös
toiminnan kehittämistä.
Teollinen esivalmistus muuttaa arvoketjuja ja
hankintatapoja. Teollista esivalmistusta (esim.
moduulirakentamista) rakentamisessa voidaan
nostaa mahdollisilla investointituilla. Sujuva
kokonaisprosessi edellyttää prosessien
suunnittelua ja hallintaa
yhteistyössä rakennuttajien kanssa.
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•

Erikoistuminen tutkimus- ja kehitystoiminnassa
esim. tilaelementteihin ja niiden testaukseen.

•

Urakkaprosessin yhteistyömallien luominen
esim. suunnittelukumppanuuksien löytäminen

•

Tehokas tuotanto ja toimitusketju ->
kokonaisvastuurakentaminen urakoitsijalla

•

Suunnittelijat mukaan jo urakan
hankintaprosessiin/ kilpailutukseen.
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Elinvoima ja kilpailukyky - yhteenveto
Kanta-Hämeen erinomainen sijainti ja
saavutettavuus kasvukäytävällä tukevat
yritysten elinvoimaa ja kilpailukykyä. Poliittinen
ohjaus ja ympäristötavoitteet kannustavat puun
käyttöön rakentamisessa, jonka seurauksena
puurakentamisen volyymi kasvaa lisäten
yritysten kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia.
•

Rakentamisen toimintatavat muuttuvat kohti
teollisia valmistusmenetelmiä. Kehittämällä
teollisen esivalmistuksen prosesseja saavutetaan
tehokkuutta ja lisätään tuotannon kapasiteettia
ja esivalmistusastetta. Kustannuskilpailukyky on
tässä avainasemassa.

•

Puurakentamisen markkinoiden kasvaessa
tarvitaan lisää osaamista sekä uudenlaisia
toteutusprosesseja toimintatapoja myös
työmaalla. On ymmärrettävä uudenlaisten
puutuotteiden ominaisuudet sekä uudenlaisten
komponenttien ja hybridirakenteiden toiminta.
Työmaan aikataulutus- sekä erilaisten
esivalmistettujen kokonaisuuksien suunnittelu- ja
asennusprosessit poikkeavat usein perinteisistä
rakennustyömaan rutiineista.
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•

Puu- ja hybridirakentamisessa tarvitaan runsaasti
kehitystyötä ja standardointia. Erityyppisten
puurakenteiden käytettävyys ja asennuksen
prosessit tulee olla toimivia ja testattuja
suuremmissakin kohteissa (koulut, kerrostalot,
sillat, urheiluhallit, toimistot ja
kulttuurirakennukset). Asennusyritysten tulee
harjaantua uusien materiaalien käyttämiseen ja
asennusprosessiin.

•

Kanta-Hämeen puurakentamisen kehittämiseen
tarvitaan mukaan toimijaverkosto, joka toimii
laajojen linjausten parissa yhteistyössä ja yhteisen
intressin hyväksi. Yhteistyöverkostossa jokaisella
toimijalla on rakentamisen arvoketjussa oma
paikkansa. Maakunnan poliittinen tahtotila on tässä
ensisijaisen tärkeää.

•

Yksi merkittävä yhteistyöverkoston tehtävä on
tietoisuuden lisääminen kestävien
liiketoimintamallien ja -käytänteiden löytämiseksi.
Rohkea innovointi ja yhteistoimintakokeilut eri
toimijoiden kanssa tuovat puu- ja
hybridirakentamiseen lisää volyymia. Uusien ajatusja toimintamallien kehittäminen ja omaksuminen
vaatii uskallusta tehdä asioita uudella tavalla.

2. Osaaminen ja asiantuntijuus
Puutteellinen osaaminen on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi
puurakentamisen kasvun ja hyödyntämisen esteeksi. Tässä
osiossa tarkastellaan puurakentamiseen liittyviä
osaamistarpeita Suomessa ja Kanta-Hämeessä sekä
rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiosuuntia tehtyjen haastattelujen perusteella.

Yritystoimijoiden osaamistarpeet
Suomessa puuteollisuuden keskeisimmät osaamistarpeet
Puutuoteteollisuuden ja TTS:n tekemän tutkimuksen (2019)
mukaan liittyvät yleisiin työelämätaitoihin, modernin tuotannon
vaatimuksiin ja suunnitteluosaamisen kehittämiseen.
•

Yleiset työelämätaidot: Digitalisaation, automaation ja robotiikan
lisääntyminen johtaa tuotantohenkilöstön koulutustarpeeseen ja
rakenteelliseen muutokseen, kun työtehtäviä poistuu ja uusia syntyy
tuotantoautomaatiota kehittäviin tehtäviin. Lähes kaikissa
työtehtävissä yleiset työelämätaidot, asiakaslähtöisyys,
projektiosaaminen, tietotekniset taidot ja englanninkielen taito
korostuvat. /10/

•

Tekniset myyntitehtävät: Puutuoteteollisuudessa avautuu työpaikkoja
teknisiin myyntitehtäviin, jossa tarvitaan asiakkaan tarpeiden
ymmärrystä, ratkaisukeskeistä ja monipuolista asiakaprojektien
läpiviennin osaamista sekä myynnin johtamista. Asiakkaat vaativat
tuotteesta yhä enemmän tietoa materiaalien alkuperästä ja
ympäristövaikutuksista. /10/

•

Suunnitteluosaaminen: Puurakentamisen esivalmistuksen kasvu ja
tuotannon teollistuminen lisäävät rakennesuunnittelun
etupainotteisuutta sekä teollisen esivalmistuksen
suunnitteluosaamista. Riittävät suunnittelijaresurssit ja tehokkaiden
sekä kehittävien työtapojen (esim. Lean) hallinta mahdollistavat
tilaelementti-, CLT, LVL- ja liimapuuteollisuuden kasvun. /10/
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Kuva 5
Kanta-Hämeen yritysten osaamis- ja
kehittämistarpeet haastattelujen
perusteella.

Julkisten toimijoiden osaamistarpeet
Kuntatoimijoiden osaamistarpeita koottiin
kyselyn ja haastattelun avulla. Kunnissa
kaivataan puurakentamisen hankkeisiin
liittyvää yleistä tietoa ja osaamista melko
tasaisesti eri osa-alueisiin.

•

Kunnat kaipaavat jatkuvasti ajantasaista tietoa
esimerkiksi jo tehdyistä julkisista
puurakennushankkeista, jotta päätöksenteko
voidaan perustaa luotettavan tiedon varaan.
Käytännön puurakentamisen excursiot kiinnostavat
julkisia toimijoita eniten.

•

•

Puurakennushankkeet poikkeavat
toteutustavoiltaan verrattuna esim.
betonirakennushankkeisiin, jotka ovat tullet tutuiksi
vuosien saatossa. Puurakennushankkeita kohtaan
saattaa esiintyä pelkoa ja epätietoisuutta ja ne
voivat jäädä sen takia toteuttamatta. Tietoa
tarvitaan sekä viranhaltijoille että
luottamushenkilöille. Kiinteä sidosryhmäyhteistyö
parantaisi tiedonkulkua.

•

Julkisille toimijoille tulisi puurakentamisen
suunnittelu- ja kokonaisprosessi kuvata selkeällä
tavalla siten, että siinä näkyy eri toimijoiden
yhteistyö.

•

Puurakentamisen kannalta tärkeitä
osaamistarpeita ovat:
o hankintaosaaminen (liittyy sekä
suunnitteluun että urakointiin)
o kaavoitusosaaminen (miten halutessa
puurakentamista voidaan edistää
kaavoituksen keinoin)
o puurakentamisen edistäminen
tontinluovutusten avulla
o rakennusvalvonnan osaaminen liittyen
isompiin puurakennuskohteisiin
o miten puurakentamisella voidaan
vaikuttaa ilmastotavoitteisiin ja
vähähiilisyyteen.
Tarpeita tiedon ja osaamisen lisäämiseen oli
myös seuraavista osa-alueista:
o puurakennuskohteiden turvallisuus esim.
paloturvallisuus
o puurakentamisen elinkaarikustannukset ja
kokonaistaloudellisuus
o puurakennuksen hyvinvointivaikutukset
loppukäyttäjän kannalta.
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Osaaminen ja asiantuntijuus - mahdollisuudet
Koonti SWOT-analyysin pohjalta
Koulutuksen kehittäminen

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

•

•

Ehdotetut tutkimusaiheet: Palosuojausasiat,
puurakennusten liitokset, hybridiliitokset ja
hybridirakenteet, pinnoiteteknologiat,
anturointi, maalien älykkyyden lisääminen

•

Ehdotetut TKI-aiheet: Palosuojausteknologia,
liitostekniikoiden kehittäminen (standardit ja
vakioidut ratkaisut), hybridi (ranka ja CLT),
hybridirakentaminen (puun ja muiden
materiaalien yhdistäminen), algoritmit,
kosteuskäyttäytyminen

•

Digitalisaation mahdollisuudet, älyteknologian
integrointi puurakentamisessa (esim.
mittarointi) ja tietomallisuunnittelu nostavat
uusia osaamis- ja tutkimustarpeita.

•

Yritysten oman suunnittelun /
suunnittelutoimiston -> standardoidut ja
avoimet rajapinnat.

•

Ohjelmistojen kehittäminen (mm. valmisosien
suunnittelussa)

•

•

•

•

Puurakentamisen vahva perusosaaminen
(puutekniikka ja rakennetekniikka) tulee olla
koulutuksessa osaamisen
pohjana. Esivalmistuksen ja perinteiset
puurakentamisen tapojen osaamisen esim.
materiaalien ja rakenteiden käyttäytymisen
ymmärtämisen lisäksi tulee olla ymmärrystä
myös teollisesta esivalmistuksesta.
Puurakentamisella on pitkät perinteet
Suomessa. Osaamista kädentaidoissa ja
perinteisistä rakennustavoissa tulisi myös
hyödyntää.
Käytännön harjoittelu työelämässä on tärkeitä.
Kisälli-oppipoika -järjestelmä, modernien
harjoittelutapojen rinnalle käyttöön.
Puurakentamisen tarvelähtöisen koulutuspolun
rakentaminen työelämän ja oppilaitosten
yhteistyönä. Toiveena olisi koulutusketju toiselta
asteelta korkeakouluun ja
täydennyskoulutukseen asti.
Opinnäytetyöt ovat keino, jolla yritysten
kehittämistöitä voidaan edistää.
11
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Osaaminen ja asiantuntijuus - yhteenveto
Teollisesti esivalmistetut rakennustuotteet ja
moduuli-rakentaminen haastaa perinteiset paikalla
rakentamisen toimintatavat ja liiketoimintamallit.
Digitalisaation, automaation ja robotiikan
lisääntymisen tehostaa tuotantoa. Tuotannon
tehokkuuden lisäksi tarvitaan kustannustehokasta
materiaalivirtojen logistiikkaa ja työmaatoimintaa.
Rakentamisen toimintatapojen muutos on
johtamassa nopeasti uusien osaamisprofiilien,
työtehtävien ja ansaintalogiikoiden syntymiseen.
•

Teollisesti esivalmistetut rakennustuotteet ja
teollinen moduuli-rakentaminen haastaa
perinteiset paikalla rakentamisen toimintatavat ja
liiketoimintamallit. Teollisen esivalmistuksen
lisääntyminen edellyttää koko suunnitteluketjun
etupainotteisuutta ja siihen erikoistunutta
suunnittelu ja -ohjelmisto-osaamista.

•

Puurakentamisen osaajia, erityisesti vaativien
kohteiden rakennesuunnittelijoita ja kokemusta
suurimittakaavaisten puurakennusten ja
modernien hybridirakennusten suunnittelusta,
tarvitaan lisää. Myös suunnitteluohjeistus ja
standardit ovat vielä osittain kehitysasteella.
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•

Rakentamisen kasvun uhkatekijäksi on tunnistettu
osaavan työvoiman saatavuus. Laatimalla sujuvat
teollisen rakentamisen koulutus- ja osaamispolut
eri koulutusasteille tuetaan alueen yrityksille
osaavan työvoiman saatavuutta. Työvoiman
kohtaanto-ongelman ratkaisuna tarvitaan
ennakkoluulottomia työllistämisen malleja ja
työperäisen maahanmuuton ratkaisuja.

•

Puurakentamisen alueella TKI-toiminnan kautta
voidaan löytää uusia kansallisesti ja kansainvälisesti
merkittäviä liiketoimintoja, joiden avulla KantaHämeestä tulee kilpailukykyisempi
puurakennetuotteiden viejä. TKI-toiminta tulee
kytkeä osaksi kansainvälisiä verkostoja tiiviissä
yhteistyössä maakunnan veturiyritysten kanssa.
TKI-toimintaa tulee vahvistaa keräämällä
kokemuksia esim. ympäristöystävällisistä
pinnoiteteknologioista eri ilmasto-olosuhteissa, tai
hybridirakentamiseen sopivista liitostekniikoista.

3. Toimintaympäristö ja verkostot
Tässä osiossa käydään läpi erityisesti maakunnan julkisen
rakennuttamisen ja rakentamisen valmiutta sekä
mahdollisuuksia puun käytön lisäämiseksi maakunnan
julkisessa rakentamisessa.

Puurakentamisen kansallinen ohjaus
Puurakentamista edistetään Suomessa poliittisella ohjauksella,
jonka tavoitteena on pienentää merkittävästi asumisen ja
rakentamisen hiilijalanjälkeä.
•

Suomesta tavoitellaan hiilineutraalia maata vuoteen 2035
mennessä. Vuoden 2020 aikana laadituissa eri teollisuuden alojen
toimialakohtaisissa vähähiilisyyden tiekartoissa asetetaan tarkempia
askelmerkkejä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Toimenpiteissä
painotetaan puurakentamisen edistämistä. /11/

•

Puurakentamisen ohjelman (2016-2022) tavoitteena on, että vuonna
2022 kaikesta julkisesta rakentamisesta puurakentamisen osuus on 31
% ja 45 % vuonna 2025 (myönnetyt rakennusluvat). /12/Suomessa
suurista kunnista 83 % ja kaikista kunnista 59 % on sisällyttänyt
puurakentamisen osaksi strategisia tavoitteita. /13/

•

Lausuntokierroksella olevassa Maankäyttö- ja rakennuslain
uudistuksessa ehdotetaan tarkempia vaatimuksia uusien rakennusten
pitkäikäisyydestä, korjattavuudesta ja purettavuudesta sekä
purkutilanteiden sääntelystä. Kestävämpään ja tehokkaampaan
rakentamiseen pyritään myös rakennuksen ilmastoselvityksestä
annettavalla asetuksella ja sitä tukevalla ohjeella, jonka avulla
pyrittäisiin selvittämään rakennuksen ilmastovaikutukset rakennuksen
vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. Tämä mahdollistaisi myös
hiilibudjettien asettamisen uusille rakennuksille vuoteen 2025
mennessä. /14/
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Kuva 6
Forssa, Koijärven koulu-päiväkoti.
/15/

Julkinen puurakentaminen
Yksitoista kuntaa muodostavat Kanta-Hämeen
maakunnan. Kunnat jakautuvat kolmeen
seutuun; Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan
seutuihin. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä on merkittävä ja se on
tunnistettu keskeiseksi keinoksi vähentää
alueellisia päästöjä.

•

•

Suomessa puuta hyödynnetään melko paljon
julkisissa palvelurakennuksissa. Esimerkiksi
päiväkotirakennuksien kokonaismäärästä jo 30 %
rakennetaan puusta. Rakennustutkimuksen
selvityksen mukaan Suomen kunnat aikovat
rakentaa kaikkiaan 331 palvelurakennuskohdetta
ja peruskorjata 115 kohdetta vuosina 2021–2022.
/16/
Kunnilta löytyy paljon osaamista pienien
puukohteiden rakentamisessa. Vuonna 2018
Kanta-Hämeessä puun osuus valmistuneista
rakennuksista pientaloissa, rivi- ja kerrostaloissa
oli 90 % tuntumassa. Puun osuus julkisissa
palvelurakennuksissa oli 32 %, joka on hieman
suurempi kuin maan keskiarvo 18 %. /17/
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•

Ainakin osa Kanta-Hämeen kunnista ei halua ottaa
strategisella tasolla kantaa julkisen rakentamisen
materiaalivalintoihin. Tällä hetkellä kuntien
julkisten rakennuskohteiden materiaalikysymykset
ratkaistaan pääasiassa hankekohtaisesti.

•

Rakennushankkeiden materiaalikysymysten
päättämiseen osallistuvat sekä viranhaltijat että
luottamushenkilöt. Myös tulevalla käyttäjällä
kunnassa (koulutoimi, sote) on usein rooli
hankkeen suunnittelussa. Kuntien
rakennushankkeissa pääsuunnittelijan valinta on
tärkeä seikka. Pääsuunnittelija ja hänen
kokemuksensa vaikuttaa vahvasti hankkeen
sisältöön muun muassa materiaalikysymyksissä.

•

Esimerkkejä toteutetuista puurakennuskohteista
Kanta-Hämeessä:
• Forssa, Koijärven koulu ja päiväkoti
• Humppila, päiväkoti Päivänpaiste
• Ypäjä, kaksi liimapuurakenteista siltaa
• Riihimäki, Suomen ensimmäinen puinen
LIDL-myymälä
• Ypäjä, SALE-myymälä
• Jokioinen, S-market

Toimintaympäristö ja verkostot -mahdollisuudet
Koonti SWOT-analyysin pohjalta
Kokonaisprosessin hallinta
•

Tarvitaan tietoa ja osaamista puurakentamisen
kokonaisprosessin hallintaan ja hyvien
puurakentamisen hankemalleihin liittyen.
Kokonaisprosessin edistämistä tulee toteuttaa
alueen yritystoimijoiden yhteistyönä. Hyvä ja
toimiva prosessi syntyy yhteisen tahtotilan
kautta.

Julkinen puurakentaminen
•

•

Kanta-Hämeen kunnilla ei ole sellaista
strategiaa, jossa selkeästi nostettaisiin
puurakentaminen tavoitteeksi. Strategiatasolla
on kuitenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja
vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita.
Puurakentaminen saatetaan mieltää yhdeksi
keinoksi toteuttaa vähähiilisempää
rakentamista.
Julkisen puurakentamisen keskeisimpänä
edistäjänä nähdään puurakentamisen käytännön
toteutustapojen jakamisen ja kuntien kannalta
optimaalisista toimintamalleista. Erityisen
tärkeänä koetaan tiedon saanti jo tehdyistä
julkisista puurakennuskohteista. Tässä
korostuvat kuntien välinen yhteistyö sekä
vuoropuhelu alan yritysten kanssa
16
(verkostoyhteistyö).

•

Asianmukainen ja riittävän laaja tieto
edesauttavat päätöksenteossa. Tietoa tarvitaan
teknisistä asioista, hankinnoista, kustannuksista
ja rakennusmateriaalin vaikutuksesta
rakennushankkeen hiilijalanjälkeen.

Verkostoituminen ja yhteistyö
•

Puu- ja betonirakentamisen osaajien
verkostoituminen ja yhteisen tahtotilan
löytäminen tärkeää. Erikoistuminen eri osaalueisiin esim. puuelementtiasennuksiin sekä
niihin liittyvien kumppanuustoimintojen
edistäminen.

•

Kasvava kysyntä luo tarvetta uusille toimijoille
(alihankkijoille), jotka tuottavat kriittisiä
komponentteja. Oppilaitosten ja yritysten
yhteistyö tuotekehityksessä ja koulutuksessa
merkittävää.
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4. SWOT-analyysi
SWOT on nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian
laatimisessa sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa,
arvioinnissa ja kehittämisessä. SWOT-analyysissä nostetaan
yhteenvetona haastatteluiden ja kyselyiden kautta tunnistetut
asiat Kanta-Hämeen puurakentamisen vahvuuksista,
heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista.

Kanta-Hämeen puurakentamisen SWOT-analyysi 2021
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Maakunnan hyvä sijainti ja saavutettavuus kasvukäytävällä
Hiilineutraaleille ja ekologisille ratkaisuille on kysyntää markkinoilla
Maakunnan myönteinen asenneilmapiiri puurakentamiseen
Maakunnan toimijoiden halu laatia puurakentamisen strategia
Puurakentamista on edistetty jo maakunnan maankäytön strategisessa
suunnittelussa (mm. kaavoitus ja teollisuuspuistot)
Puu on perinteinen rakennusmateriaali asuntorakentamisessa ja
julkisten hankkeiden trendi puurakentamiseen
Maakunnassa toimii vahvoja puurakenteiden ja rakennusten
toimittajia / osaajia
Puurakentamisen hiilijalan- ja kädenjälkilaskenta sekä
muut puurakentamisen toimintatavat kehittyvä

MAHDOLLISUUDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ymmärrys hiiliviisaasta rakentamisesta ja uusiutuvista materiaaleista kasvattaa kiinnostusta puun käyttöön
Kuntien rooli puurakentamisessa, poliittinen tahtotila ja ohjaus
Uudet julkisen puurakentamisen hankkeet ja asuinalueiden kaavoitus
Puurakentamisen kasvava volyymi lisää alan yritysten kasvu- ja
kannattavuuspotentiaalia
Sujuva puurakentamisen kokonaisprosessin hallinta sekä hallitut
urakkaprosessien yhteistyömallit
Paikkakunnan tuki työvoiman saatavuuteen ja T&K panostus yrityksille.
Digitalisaatio ja automaation vaikutus teolliseen puurakentamiseen
Lisääntyvän kapasiteetin myötä tukea kansainvälistymiseen ja vientiin.
Puurakentamisen koulutusketjun /-osaamispolun rakentaminen
yhteistyössä työelämän kanssa.

Julkisten toimijoiden / tilaajien osaaminen ja kokemus
suurimittakaavaisesta puurakentamisesta on vielä suppeaa.
Suurmittakaavaisten puurakenteiden suunnittelukokemus ja
normien keskeneräisyys on kehittyvän puurakentamisen haaste
Puurakentamisen koulutustarjonta on liian vähäistä
Toimijoiden oletukset, yhteistyö ja prosessiosaaminen pilkotuissa
hankkeessa on vielä liian usein hankekohtaista soveltamista
Rakentamisen asiantuntijoiden ja opettajien löytäminen
oppilaitoksiin on vaikeaa – standardeja ja kokemusta tarvitaan
lisää.
Puuraaka-aineen hinnan vaihtelut luo painetta teollisuudelle ja
hankkeiden taloudelle

•
•
•
•
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•

UHAT
•
•
•
•
•
•
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Investointikustannukset suuren mittakaavan hankkeissa on
vielä vaikea arvioida – riski tappioille
Tuotannollisten investointien ja hankkeiden rahoitus.
Toimialan vakuuttavuus ja kilpailukyky tilaajan näkökulmasta
Puurakentamiseen liittyvät ennakkoluulot
mm. Paloturvallisuuteen ja ylläpitokustannuksiin liittyen
Sopivan työvoiman saatavuus alueella
Rakentajien ja viranomaisten yhteistyön ja yhteisten
toimintaprosessien puute
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