
Teollisen automaation ja logistiikan kehittäminen
puurakentamisessa

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi



Tarjolla tänään

• Jussi Savolainen 9.00-10.20
• Patentit ja innovaatiot alan kehittäjinä
• Skaalautuvuus teollisen tuottavuuden kehittymisen logiikkana
• Pari sanaa logistiikasta

• Jari Saukko 10.40 – 12.00
• Miten luoda keksintöprosessi
• Robotiikan vaikutus skaalautuvuuteen
• Skaalautuvuuden vaikutus yrityksen arvoon

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi



Rakennuslehden Suurimmat 2021 (tuoteteollisuus, liikevaihto)
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Jukkatalo,
Kontiotuote,

Piklas

Designtalo,
Finnlamelli,
Ainoakoti



Puuelementti-
toimittajia
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Tasoelementti Tilaelementti Muu (Kattoelementit,
talotehtaat)

VVR Wood Oy Aitopuu Oy SP-Elementit Oy

Vieskan Elementti Oy Pro Modules (JVR-Rakenne Oy) Kortesniemi Oy

Timberpoint Oy Elemenco Oy Yit Elementtitehdas

Teeri-Kolmio Oy Tempohousing (Hollanti) Seikat Oy

Oy Simons Element Ab Harmet Ou (Viro) Simons Element Oy

Siklaelementit Oy Kodumaja Ou (Viro) Celt Oy

Woodcomp Oy
Elementit E Oy

Lappwall Oy

Lehto Components Oy

Oiva Wood Solutions Oy



Markkinan haasteita
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Vertailun vuoksi: Viron puutalojen vienti ~400 M€



Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi

1,4 mrd €
/vuosi

4,2 mrd € / vuosi 1,4 mrd €
/vuosi

?

Ratkaisujen
kehittäminen

Lisenssitulot

NOKIA 2021

Rakennusalan 10
suurinta
konsulttitoimistoa
2021

Puurakentamisen
kehityspotentiaalia:
• Teollinen jalostettavuus korkean

esivalmistusasteen tuotteiksi
• Ratkaisujen vakioimattomuus
• Metsäsektorin yritysten suuri

koko

Missä on
rakennusala
lisenssitulot?
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Yhteiset tavoitteet
• ”Keskustelemme siitä, mikä on päämiehen strategia pitkällä tähtäimellä ja vastaavasti, mitkä ovat omat

ajatuksemme tulevaisuudesta. Selvitämme, ovatko tahtotilat samoja”

• ”Tavoitteemme on, että emme rajoita asiakkaamme kasvumahdollisuuksia missään olosuhteissa.
Sopimusvalmistajan täytyy olla joustava silloin kun mennään ylös, mutta myös silloin, kun mennään alas.”

28.10.2022 |  8



Yhteinen toiminta
• ”Kun uuden mahdollisen asiakkaan kanssa aloitetaan keskustelut, allekirjoitamme salassapitosopimuksen

ennen kuin yhtään kuvaa katsotaan. Joudumme teettämään turvallisuusselvityksen kaikista henkilöistä, jotka
ovat tekemisissä näiden tuotteiden kanssa”

• ”Pitkäjänteisyys on erittäin tärkeätä, koska varsinkin sotilaspuolella hankkeet kestävät usein pitkään ja aika
ensi kontaktista varsinaiseen toimitukseen saattaa olla vuosia.”

• ”Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, jolloin kaikki hintakalkyylit, toimitusajat,
tuotantokapasiteetti ja muut ovat molempien osapuolten tiedossa.”
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Yhteiset tuotannontekijät
• ”On aika tyypillistä, että asiakas hankkii kalleimmat, pisimmän toimitusajan komponentit.”
• ”Keskustelemme, kenen taseeseen ne menevät. Vaikkapa hitsauskoneet ovat yleiskäyttöisiä, mutta esimerkiksi

erikoishitsauskiinnitin voi olla suunniteltu vain yhtä tuotetta varten. Joskus sovimme, että asiakas omistaa
työkalun, joskus se on meidän hankintamme.”

• ”Toimimme vuosisopimuspohjalta. Yksittäisiä projekteja emme tee, keskitymme toistuvaan
piensarjavalmistukseen”,

• ”Uskoisin, että meidän valttimme on se, että pystymme tekemään tilatun tuotteen alusta loppuun. Meillä on
hitsaus, koneistus, kokoonpano, pintakäsittely, testaus ja vahva hankintatoimi. Suunnitteluakin voidaan tuoda
mukaan.”
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Puurakentamisen mahdollisuuksia
• Allianssiajattelu

• Yhteiset: Tavoite, Pitkäjänteinen toiminta ja Tuotannontekijät
• Sisältää kehitysvaiheen, jonka tavoitteena pitäisi olla patentoitavat ratkaisut

• Julkisuusajattelu
• Patentti on julkaistu tieto keksinnöstä
• Pyritään levittämään tietoa omista ratkaisuista muiden käyttöön

• Arvoajattelu
• Ideoiden jakaminen hyödyn perusteella maksettavaa korvausta vastaan mahdollistaa

toimivien ratkaisujen kehittämisen paremmin kuin kehitysprojektit
• Ratkaisuista maksettava pitkä aikavälin lisenssitulo mahdollistaa ratkaisujen

kehittämisen myös suunnittelutoimiston omalla riskillä alentaa projektikohtaisia
kustannuksia
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Skaalautuvuus
• Mitä tapahtuu tuotoille ja

kustannuksille, jos volyymi
kaksinkertaistuu tai
kymmenkertaistuu?

• Tasainen skaalatuotto, nouseva
skaalatuotto vai laskeva skaalatuotto?

• Mistä skaalatuotto johtuu? Ainakaan se
ei synny itsestään
• Aleneeko työn osuus

yksikkökustannuksissa?
• Aleneeko materiaalin osuus

yksikkökustannuksissa?
• Aleneeko kiinteiden kustannusten osuus

yksikkökustannuksissa?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
lineaarinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
^5/4 1,0 2,4 3,9 5,7 7,5 9,4 11,413,515,617,820,022,324,727,129,5
^1,15 1,0 2,2 3,5 4,9 6,4 7,9 9,4 10,912,514,115,817,419,120,822,5
^1,05 1,0 2,1 3,2 4,3 5,4 6,6 7,7 8,9 10,011,212,413,614,816,017,2
^3/4 1,0 1,7 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6
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Skaalautuvuus eri potensseissa

lineaarinen ^5/4 ^1,15 ^1,05 ^3/4



Skaalautuvuus logistiikkakustannuksissa
• Asiakkuuden vaiheet
1. Ostetaan kuljetuskapasiteettia
2. Ostetaan täysiä kuormia ja

työvuoroja
3. Pilottiasiakkaita ympäri Suomea
4. Lisää asiakkaita kasvukeskuksista
5. Lisää asiakkaita

pääkaupunkiseudulta
• Mitkä vaiheet alentavat ja mitkä

lisäävät logistiikan
yksikkökustannuksia?
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