
Teollisen puurakentamisen 

taloudelliset hyödyt ja yhteydet 

muuhun kestävyyteen –

Nykytila ja tulevaisuuden 

mahdollisuudet

Katja Lähtinen
Tutkimusprof. liiketalous (Luke)

Dos. Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen (HY)



2 20.1.2022 220.1.2022

Puurakentamisen kilpailukyky muuttuvilla globaaleilla

markkinoilla (esim. Toppinen ym. 2014, Pelli ja Lähtinen 2020, Korhonen ym. 2021, Lähtinen ym. 2021a)

• Kestävä kehitys ja vastuullisuus toiminnan

edellytyksenä korostuu

• Tarkastelut laajentuvat rakennusten elinkaaren ajalle

→ Ymmärrys taloudellisten hyötyjen kohdentumista eri

tahoille

• Taloudelliset hyödyt? Kustannustehokkuus ja arvon

aikaansaaminen → Nykyinen kilpailukyky

• Kustannustehokkuus ja arvon aikaansaaminen

yhteydessä muihin kestävyyden osa-alueisiin →

Tulevaisuuden kestävä kilpailukyky biokiertotaloudessa

Globaalit

megatrendit

muuttavat

tarjontaa ja 

kysyntää

Olennaista

materiaalien

tehokas ja 

pitkäaikainen

käyttö sekä

arvonluonti
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Ekologiset

hyödyt

Ekologiset

hyödyt

Taloudelliset

hyödyt

Taloudelliset

hyödyt

Sosiaaliset

hyödyt

Sosiaaliset

hyödyt

Kestävä

kilpailu-

kyky

Kestävä

kilpailu-

kyky
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Puurakentamisen

taloudelliset hyödyt

kohdentuvat eri

elinkaaren vaiheissa

eri toimijoille
(liiketoimintaekosysteemin muotoilu esim. 

Moore 1993, 1998; Heikkilä ja Kuivaniemi 2012; 

Lähtinen ym. 2021a)

Tietoa tuotteiden jalostuksen, elementtien

valmistuksen ja rakentamisen kustannus- ja 

arvonlisätekijöistä suhteellisen paljon

Tietoa rakennusten käytön ja elinkaaren 

loppuvaiheen kustannus- ja arvonlisätekijöistä 

huomattavasti niukemmin

Biokiertotaloudessa koko

elinkaaren aikainen

ymmärrys tärkeää
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Puun käytön taloudelliset hyödyt tuotteiden

jalostuksesta rakennusten elinkaaren loppuun
(poimintoja kansainvälisistä vertaisarvioiduista puurakentamisen tutkimuksista)

Hyödyt
Puutuotteiden 

jalostus

Puuelementtien 

valmistus ja 

rakentaminen

Rakennusten 

käyttö

Rakennusten 

uudelleenkäyttö tai 

purkaminen

Taloudellinen

Paikallisen raaka-aineen 

käytön lisäyksen 

mahdollisuudet; 

Perussahatavaran 

arvonlisäysmahdollisuudet

Prosessien tehokkuus 

(esivalmistus, digitaalisuus); 

Energiatehokkuus korkeassa 

rakentamisessa

Jäähdytyksen ja lämmityksen 

kustannustehokkuus; 

Rakenteiden korjattavuus;

Rakenneratkaisujen monipuolinen 

soveltuvuus eri käyttökohteisiin 

Rakenteiden 

korvattavuus, 

rakennuksen korjattavuus

ja entisöitävyys

Ekologinen

Raaka-aine vastuullisesta 

metsätaloudesta; 

Kierrätetyn puun 

käyttömahdollisuudet

Puun keveyden ansiosta tarve 

muiden materiaalien 

käyttöön vähenee (esim. 

perustukset); 

Kuljetuksen päästöjen 

väheneminen (esivalmistus, 

puun keveys)

Rakennus hiilivarasto; 

Rakennuksen ilmastovaikutukset

alhaiset; 

Energiatehokkuus (puun 

ominaisuudet, 

järjestelmäratkaisut);

Uudelleenkäytössä ja 

kierrätyksessä

hiilivarastointi; 

Energiakäytössä 

vähähiilisyys

Sosiaalinen 

Paikallisen

elinvoimaisuuden ja 

hyvinvoinnin

lisäysmahdollisuudet

Työskentelyolosuhteiden 

paraneminen (materiaalin 

keveys, pölyn ja kosteuden 

väheneminen, asennettavuus); 

Melun väheneminen tonttien 

ympäristössä

Asumisympäristön 

miellyttävyys (hyvinvointi, 

esteettisyys); 

Pohjaratkaisujen monipuolisuus 

(funktionaalisuus, muokattavuus); 

Laadukas sisäilma (terveellisyys)

Aihepiiristä puuttuu 

kansainvälistä 

tutkimustietoa
Alentavat kustannuksia ja/tai lisäävät arvoa eri toimijoilleAlentavat kustannuksia ja/tai lisäävät arvoa eri toimijoille

Alentavat kustannuksia ja/tai lisäävät arvoa eri toimijoilleAlentavat kustannuksia ja/tai lisäävät arvoa eri toimijoille
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Puutuotteet ja -elementit ratkaisuina rakennussektorin

teollistumistarpeisiin – Hyödyt yritysasiakkaille ja -tilaajille

Gibb, A., Isack, F., 2003. Re-engineering through pre-assembly: client expectations and drivers, Building Research and 
Information 31(2): 146-160.

Jonsson, H., Rudberg, M., 2014. Classification of production systems for industrialized building: a production strategy 
perspective, Construction Management and Economics 32(1-2): 53-69.

Perinteiset materiaalit ratkaisuna

Eri materiaalit

Teräs, betoni, puu ja 

komposiitit

Pre-cut

Suurelementti

Teräs, betoni, 

komposiitit

Teräs, betoni, vaneri

Pilari-palkki

Tilaelementti

Puu ratkaisuna

Sahatavara ja 

insinööripuutuotteet

Sahatavara ja 

insinööripuutuotteet

Sahatavara ja 

insinööripuutuotteet

Sahatavara ja 

insinööripuutuotteet
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Puutuotteet ja -elementit ratkaisuina asumisen tarpeisiin

– Taloudelliset hyödyt asukkaille/asuntojen omistajille
(Lähtinen ym. 2021b)

• Asumisen arvo = 

Kodin asuinympäristö ja 

sijainnin mahdollistama

elämänlaatu & Rakennuksen

ja kodin materiaaliset jne. 

ominaisuudet

• Mitkä tekijät 

puurakentamisessa lisäävät 

arvoa käyttäjille ja ovat myös 

kustannusetu?

• Olennaista tuntea myös 

epäluuloja – kaikki epäluulot 

eivät esim. liity suoraan 

puuhun materiaalina →
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Puurakentamisen kehittyminen taloudellisten ja muiden 

hyötyjen aikaansaamiseksi systeemin eri osapuolille?

• Kuinka yritykset voivat vahvistaa kestävää

kilpailukykyä ja aikaansaada arvoa

kerrostalojen uudisrakentamisessa?

• Kuinka kuluttajat/asukkaat voivat hyötyä

puukerrostaloasuntoasumisesta (vuokra-

asunnot, omistusasunnot)?

• Kuinka kunnat voivat vaikuttaa

markkinoiden kehittymiseen ja mikä on 

esim. mekanismien legitimiteetti?
• https://www.slu.se/en/departments/forest-

economics/forskning/research-projects/knock-on-wood/

KnockOnWood Tandem Forest values 2 -hanketta rahoittavat

Suomessa ympäristöministeriö ja Ruotsissa FORMAS

https://www.slu.se/en/departments/forest-economics/forskning/research-projects/knock-on-wood/
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Mikä on puurakentamisen rooli sosiaalisesti 

oikeudenmukaisessa ja hiilineutraalissa rakentamisessa ja 

asumisessa?

• Kuinka teollista puurakentamista voidaan

hyödyntää 1960-1970-luvun lähiöiden ja 

haja-asutusalueiden omakotitalojen

korjausrakentamisessa?

• Mitkä ovat teollisen puurakentamisen

ratkaisujen kustannushyödyt ja arvon

aikaansaaminen eri tahoille?

• Kuinka taloudelliset hyödyt voivat edistää

ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä?

• https://decarbonhome.fi/

• #DecarbonHome

https://decarbonhome.fi/
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Puurakentamisen tuote-palvelukokonaisuuksien 

ratkaisukeskeisyys ja taloudelliset hyödyt 

Mitä asiakkaat, 

kuluttajat ja 

yhteiskunta

tarvitsevat nyt ja 

tulevaisuudessa? 

Mitä hyötyjä puusta

rakentamiseen, 

rakennusten

käyttöön ja 

biokiertotalouteen? 

Kustannusedut tehokkuudesta

Tulot arvon tuottamisesta

Innovaatiot prosesseissa

Innovaatiot tuotteissa

Innovaatiot liiketoimintamalleissa

Innovaatiot prosesseissa

Innovaatiot tuotteissa

Innovaatiot liiketoimintamalleissa
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Puurakentamisen taloudellisten hyötyjen 

aikaansaamisen mahdollisuudet

• Ratkaisukeskeisyyden korostuminen – Kyky vastata

megatrendien tuomiin haasteisiin

• Koko arvoketjun markkinaymmärryksen merkityksen

kasvu – Loppukäyttäjien ja kuluttajien rooli myös tärkeä

• Innovaatiot moninaistuvat – Ei vain prosessi- tai 

tuoteinnovaatioita

• Tuotteiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys tärkeää –

Elinkaaren huomioiminen jo suunnittelussa

• Toimijoiden ja teollisuuden välisen yhteistyön

korostuminen – Innovaatioiden kehittäminen ja 

käyttöönotto rajapinnoissa

• Markkinointi- ja viestintäymmärrys tärkeää –

Kommunikointi olennaista11 20.1.2022
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