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Jari Saukko, taustaa ja sidonnaisuudet

Koulutus:
• Väitöskirjatutkija Teollisen puurakentamisen tutkijakoulussa ”Puukerrostalojen talotekniikka”
• Elektroniikka ja tuotantotalous DI
• Sähköautomaatioinsinööri

Työ:
• 2018-> Ekokumppanit Oy, Energiaviisaat Kaupungit älyasuinkiinteistö PM, Puuosaamista Pirkanmaalle PM
• 2019-> Aiwoods Oy perustajajäsen ja CEO. Hiilineutraalisuutta kunnille ja yrityksille
• 2015-2018 Meluta Oy perustajajäsen sekä CEO (älykäs signaalinkäsittely, yrityksellä voitto mm. Kasvu Open 

sijoittajan suosikki 2019) 
• Opiskelujen aikana kuutena vuonna rautateiden sähköistystä (Ivo) Suomessa ja Ruotsissa
• 1997-2015 Nokia sekä Microsoft, käyttöliittymäteknologioita. Googlen mukaan noin 15 patentissa mukana
• Glasgow YK ilmastokokous Tampere osallistuja: https://www.sahkolaitos.fi/blogiarkisto/tampereen-sahkolaitos-oli-mukana-glasgown-ilmastokokouksessa/

• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jarisaukko

https://www.sahkolaitos.fi/blogiarkisto/tampereen-sahkolaitos-oli-mukana-glasgown-ilmastokokouksessa/
https://www.linkedin.com/in/jarisaukko


Kuva: https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016070521850208#gallery

Raha ja tuotanto puurakentamisen vahdittajana

Tuottavuus, kestävästi vähemmästä enemmän.



https://www.fao.org/forest-resources-assessment/ 2020/en/

https://www.fao.org/forest-resources-assessment/


”Rakennetun tilan määrä tuplaantuu seuraavan 40 
vuoden aikana väestönkasvun takia. Kaikki 
tarvitsevat koteja.”

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/6d1dcc7f-c482-4e3f-
a3ff-6b1d3f87a655

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/6d1dcc7f-c482-4e3f-a3ff-6b1d3f87a655




”Ei pidä puhua puurakentamisesta, vaan puunkäytön lisäämisestä rakennetussa ympäristössä”
- Markku Karjalainen

”Kuinka todennäköisenä pidät, että tarjouspyyntösi kannustaa kehittämään uutta 
tuotantotekniikkaa ja – kapasiteettia”
- Jussi savolainen

”Yrittäminen on yrittämistä, ja suurelta osin epäonnistumista. Muutoinhan yrittämistä alun perinkin 
kutsuttaisiin onnistumiseksi”
- Pekka Virtanen

”Ihmiset vievät koneilta työt. Ihminen tekee edelleen töitä, joissa kone on parempi”
- Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava 





Yleistäen, talotekniikka on yhteisnimitys yksittäisen 

kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, 

järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle sekä kuvaus, 

kuinka kiinteistö liittyy rakennuksen ulkopuolisiin 

järjestelmiin. Ulkopuolisia järjestelmiä ovat esimerkiksi 

energiajärjestelmät mukaan lukien energiavarastointi, 

etävalvomot tai liikennevirtojen tai aluesuunnittelun 

ohjaamisen järjestelmät. 



Henkilöt vaihtavat yrityksestä toiseen. Laadun mittari ja vastuu on takuuaika. 
Talotekniikan suunnittelu on virhealtista vaikuttaen muihin rakennusalan toimijoihin. 
Viiveistä syytetän TaTea, helppo syntipukki.

AINUTKERTAISUUS.

Lukuisia järjestelmiä, mutta viimeinen päivitys kahden vuoden takaa tai yritys lopettanut 
toimintansa/ostettu/myyty tms. 

Yksi suunnittelee, toinen asentaa putket, kolmas ilmanvaihtokoneen, neljäs vaihtaa 
suodattimen jne. Mutta jos esimerkiksi palopelti on lauennut, ja huoltokirjassa lukee että 
vaihda ilmanvaihtokoneen suodatin Niin se vaihdetaan, vaikkei ilma vaihtuisikaan. 

-> suunnittelu, kiinteistön älykkyys. Onko rakennuksesta tulossa kone?



Tampereen ilmastobudjetti ja ilmastotavoitteet

Talotekniikan merkitys iso. 

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/ilmastobudjetti_yleisesitys.pdf


Ilmastonmuutos talotekniikalle
Kuva: 30.06.2022, Tampere Holvasti

Ilmastonmuutos talotekniikalle
Kuva: 25.06.2022, Tampere Holvasti



https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-
indicator_en

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator_en


https://www.ril.fi/media/2019/jas
enyys/aamiaistilaisuudet/sri.pdf

https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/aamiaistilaisuudet/sri.pdf
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Mikä on arvo? Ympäristöarvo ja varallisuus:
• Luonnon monimuotoisuus (laji- ja luontokato)
• Ilmastonmuutos (sopeutuminen ja varautuminen)
• Ilmastobudjetti!
-> hankinnoissa tulee kehittää hankintoja, jotta yhteinen 
luontovarallisuus kuluu mahdollisimman vähän
-> halvemmalla, vähemmästä enemmän

Yrityksen arvo:
Yrityksen arvoa määritetään kertomalla 
esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden 
keskimääräinen käyttökate tietyllä 
kertoimella (tyypillisesti 3-6)”

Jos tuote on modulaarinen ja skaalattava, 
vakioitu, arvo on ”ääretön”, neuvoteltavissa.

->hankinnoissa tulisi kohdentaa hankinnat 
yrityksiin, joiden arvo on ”ääretön”. 
->talotekniikalla on vaikutusta jokaiseen
arvo-kohtaan!



Kannattavuus ja kilpailukyky

Talouselämä 43/2021 s. 5



Rakennettu ympäristö, toimijoita
JVR-Rakenne Oy

Elementti Sampo OyCLT Hoisko

CrossLam

CLT Plant

YIT Suomi Oy

Hankinnoilla voi 
edesauttaa alan 
kehittymisessä…

…vakauttamalla 
liiketoiminta-
ympäristöä.



https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/systeeminen-muutos/

Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toimintamallien, 
rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista 
muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden 
hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle.

-> puurakentamisessa on murroksessa.
-> Samalla TaTe on murroksen alla. Mihin suuntaan
haluamme sitä kehittää?

https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/systeeminen-muutos/


Onko keskitetty järjestelmä sellainen jossa kaikki  talotekniset 
järjestelmät ovat yhdessä huoneessa, vaiko sellainen jossa datalla 
laitteet toimivat yhdessä? Tilanvarauskysymys samalla…

Rakenetaminen tuotannossa, tuote pysyy paikallaan. Kun taasen 
perinnerakentamisessa henkilöt liikkuvat.

Kun perustuksia tehdään, samalla tehdään tilamoduleita. 
Mukaalukien TaTe. 



Lämmitys-, vesi- ja viemäröintijärjestelmän (LVV) asennustyö 
voidaan jakaa esimerkiksi

seuraaviin osiin (Ratu G2-0296. 2007, Suominen T. 2004, 
Uotila J. 2002):

Kiinteistön ulkopuoliset putkistot ja liittymät

Pohjaviemärit

Lämmönjakohuone

Nousujohdot

Jako- ja kytkentäjohdot

Lämmityspatterit

Vesi- ja viemärikalusteet

Eristykset

Säädöt ja mittaukset

https://docplayer.fi/storage/48/24841737/1667140246/XeilvjHAkw8fWZtqylBVvg/24841737.pdf

Kiinteistön sähköjärjestelmä tuottaa rakennukseen jännitteisen, turvallisen ja häiriöttö-

män sähköverkon. Sähköjärjestelmän asennustyö voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin

osiin (Ratu H2-0298. 2007, Suominen T. 2004, Uotila J. 2002):

Aluesähköistys

Muuntamot

Kojeistot ja keskukset

Kaapelihyllyt ja –tikkaat

Johtokourut ja putkitukset

Kaapeloinnit

Rasiakojeet

Valaisimet

Säädöt ja mittaukset

Rakennusprojektin laadunvarmistuksessa on käytössä mm. seuraavia dokumentteja tai

toimenpiteitä (Ratu 1224-S. 2009, Ratu 1229-S. 2011):

Laatujärjestelmä

Tarkastusasiakirja

Laatusuunnitelmat

Työmaavalvonta ja valvontasuunnitelmat

Työmaapäiväkirja

Työmaakokous

Aloituskokous

Kiinteistönomistajat

Arkkitehdit 

Talotekniikkasuunnittelijat 

Muut suunnittelijat 

Talotekniikkaurakoitsijat 

Rakennusurakoitsijat 

Kiinteistöpäälliköt 

https://docplayer.fi/storage/48/24841737/1667140246/XeilvjHAkw8fWZtqylBVvg/24841737.pdf


Markkinan haasteita

Kuvat: TEM Julkaisuja 2020/16
|  25

Vertailun vuoksi: Viron puutalojen vienti ~400 M€

Lähde: Jussi Savolainen/TAMK 
puupäivä 3.11 esitys



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?

Lähde: Jussi Savolainen/TAMK 

puupäivä 3.11 esitys



Keksinnöllisyys

Patentoiminen. Rakennusala patentoi maltillisesti, suhteessa alan kokoon sekä alan murrokseen nähden. 

• Rakentamisen murros esivalmistusasteen noustessa sekä puurakentaminen isossa mittakaavassa on uutta. Keksintöjä!

• Patentoinnilla kilpailuetua. Esimerkiksi jos Viro, Itävalta, Ruotsi patentoi, niin se aiheuttaa kustannuksia suomalaiselle 
teollisuudelle. Tai päinvastoin, suomalaiset voivat lisensoida omia patentteja heille ja kulkea kehityksen kärjessä. 

• Patentoida voi konsepteja, tuotannon osia, kiinnitystapoja, modulien välisiä saumarakenteita, rakennusmenetelmiä jne. 

• Patentit ovat julkisia. (toki 18kk black period, jonka aikana keksareita käsitellään) 

• Jos yrityksessä on keksintöprosessi, niin jokainen työntekijä miettii, miten työn voisi tehdä paremmin. Operatiivinen 
johto saa parannusehdotuksia ja keksintöilmoituksia joista valita mitä patentoida ja mitkä julkaista avoimiksi. Jos itse 
patentoi, niin silloin näkee onko jo joku patentoinut asian, tällöin voi säästää omaa R&D kulua ja lisensoida ratkaisun. 

• Patenteista muodostuu standardeja ja vakiointia. Vakiointi tuo modulaarisuutta ja parempaa tuottavuutta sekä laatua.



Keksinnöllisyys

Esimerkki: 

• kahvipöydällä on A4 paperi. 

• Idea kerrotaan paperilla

• Operatiivinen johto saa paperin ja antaa välittömän palautteen 

keksijälle. 

• Keksijä saa palautetta, onko idea firman strategian mukainen.

• Jos yritys aloittaa patentoimisprosessin, keksijä saa palkkion.

• Jos yritys ei aloita patentointiprosessia, idea jää työntekijälle. 



Mitä tarvitaan? 
• Vakiointia. Esimerkiksi minimissään kymmenen sarjoja
• tilauksia, jotta teollisuus uskaltaa investoida
• Digitalisaation ja robotisaation käyttöönottoa

Vakiointi koskee eritoten taloteknisiä ratkaisuja. 









Vakiointi

Tässä kohteessa 3D 
malleissa oli heittoa. 
Sprinklerit ja 
ilmanvaihtoputket oli 
piirretty päälletysten. 
Kallista muuttaa 
lennossa…



Huomioita kasvusta

Esimerkki puunkäytön lisäämisessä 

Tampere puurakentamisen esimerkki rahaksi muutettuna, uusi kaupunginosa Hiedanranta: 

•25000 asukasta, 40m2/asukas (stat.fi), yhteensä 1000 000m2 asuntopinta-alaa 

•20% puusta tavoite kaupungin papereissa. -> 200 000m2 asuinpinta-alaa 

•jos 2000eur/m2, liikevaihto on puukerrostaloille olisi 400 000 000euroa ja tähän päälle puiset koulut 
sekä päiväkodit. Yhteen Suomen kaupungin sivukylään uppoaisi suunnitelmien mukaan lähes puoli 

miljardia puusta rakennettuna. 

Puunkäytön lisäämisessä Suomessa pitäisi puhua miljardeista vuonna 2030. 



Palkka

Työntekijälle Työntekijälle työnantajan maksama 
palkka. 

Tästä vähennetään: 
Työntekijän eläkemaksu, Tyel 7,15 % / 8,65 % 
Työttömyysvakuutusmaksu 1,50 % 
sekä muut sopimukseen tai 
viranomaismääräykseen perustuvat vähennykset
Sekä henkilökohtainen ansiotulovero

Työnantajan tilitä lähtee 

22% joka jakautuu :
-työnantajan sairausvakuutusmaksu
-TyEL-maksu
-Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 
-Tapaturmavakuutusmaksu 
-Ryhmähenkivakuutusmaksu 

+Sekä 5% lomaraha
+työterveys, puhelimet, vuokrat, sähköt ja vesi, tyky, pakolliset 
operatiiviset/hallinnolliset kulut kuten palkanlaskenta jne yht. 
1800eur/kk/henkilö eli 11.56eur/tunti
+katteesta lähtevä voittovero 20%

13 eur/tunti 
(noin 2200eur/kk)

23 eur/tunti 
(3500eur/kk)

47,77 eur/tunti
(7643,2eur/kk)

Esimerkkilaskelma kulurakenteesta, jos palkka 3500€/kk 



Esimerkki, Disior



Esimerkki, Augury
Heti alussa 10Meur rahaa. Asiakkaalle annettiin sensoreita, kehittivät oman skaalautuvan mallin.
Suomessa: samaan aikaan startup, joka teki vielä paremmin. Asiakasrahoituksella……
Tarinan opetus: Niin talotekniikkakin, kuin uudet teolliset puurakentamisen tehtaat pitäisi saada isolla rahalla liikkeelle 



Puun elämänkaari

https://hoisko.fi/portfolio/uniikki-clt-massiivipuukohde-vaasan-innovaatiokeskus/

Keitele group

Keitele groupNordautomation Oy

Ponsse

Pixabay

https://www.nashuabuilders.com/top-10-reasons-why-
modular-is-great/

https://hoisko.fi/portfolio/uniikki-clt-massiivipuukohde-
vaasan-innovaatiokeskus/



Teollisen TaTe mahdollisuuksia ja riskejä

Lista ei ole täydellinen, mutta ajatuksia herättämään:
• Kustannuksista 10% pois (kokonaisurakasta), vakioinnilla teollisesa puurakentamisessa.
• (3.11 Puupäivässä JVR kertoi, jotta puurakennuksen kustannuksia voidaan laskea kymmenillä prosenteilla,

Tate on osa tässä)
-> Laskeeko pankkien vakuusarvot kiinteistöille? Kansantalous-riski?
-> Palkat nousevat, karkeasti 10eur/h -> 23eur/h (robotisaatiossa tarvitaan korkeammin koulutettuja, 

tuottavuuden kasvaessa palkat nousevat. On ollut liittojen tehtävä nostaa palkkoja, ei teolisuuden)
• Suomessa ei patentoida, lisenssitulot valuvat ulkomaille. Teollisessa rakentamisessa tullee

lisenssitulorakentaminen myös



Teollinen puurakentaminen, vapautta!

”yksi elementti” ”elementtejä” ”elementeistä rakennuksia ja rakennusten 
välisiä toimintoja”

Images: Pixabay



Yksi robotti työllistää keskimäärin kuusi ihmistä!



• modular and scalable production
enables cost savings and higher
quality.

• continous improvements
• Circular economy information. 

Even batch numbers of used
materials are available. 

• Building maintenance is easier
due we know what is inside the
building

All technical issues are solved in 
metal industry (cutting, drilling, 
connections, quality inspection…) 

Industrial timber construction manufacturing, robots

https://youtu.be/9rkLPEWwFv4

Automated Modular Wall Panel Production Line for Modular Construction-
Robots build homes at Autovol



CLT (Cross laminated timber)

Image: CLT Hoisko

Size of the CLT elements:
• 3.2m x 12m.
• 60mm to 300mm.

Shape, any possible:
• Round
• Ellipse
• Rectangle
• Triange
• Or any other shape

CLT material is only 12%-17% from total
costs of the building. 



Automaatio ja robotisaatio

• Keskustelu: Mitä robotiikka tarkoittaa robottituotannolle?

Teoriassa:
• Metallipuolella asiat on jo ratkaistu, opit voidaan siirtää puuhun 
• 3D mallit ovat robottien ja automaation ruokaa



www.autovol.com



https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009145537.html



osana luontoa 

Kuva: Pixabay



https://www.domozoom.com/pro/architecte/olavi-koponen/olavi-koponen-grenoble

Olavi Koponen



Freedom to design. 
Freedom of choice. 

By industrial and ready made blocks.

Pixabay

Wasa Innovation Center

Old way

2019



Kiitoksia!

Osaamisella on merkitystä kestävän rakennetun 
ympäristön toteuttamisessa.

www.puuosaamista.fi


