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• Suuret metsäteollisuuskonsernit ovat luopuneet sahatavaran 
jalostusliiketoiminnasta 2000 luvulla

• Kotimainen puun käyttö on laskenut 2000 – luvun alkupuolelta: 
syynä vientimäärien laskeminen (höyläysliiketoiminta)

• Teolliset puurakentamisen yrityksistä suuri osa on 2010 
perustettuja PK- yrityksiä, joilla kasvupotentiaalia myös vientiin

• 2019 puutalojen tuonti ylitti ensimmäistä kertaa viennin arvon.

• Puurakentamisen osuus rakentamisesta kasvaa voimakkaasti –
haasteena kotimaisen valmistuksen turvaaminen

• Sukupolvenvaihdos monessa puutuotealan yrityksessä 
ajankohtainen

Hankkeen tausta ja tarve Toimialan haasteet



Hankkeessa kaksi päätoimintalinjaa

Export Factory – Pienten puutuotealan yritysten 
kansainvälistymisen edistäminen 

VALMIUKSIEN 
PARANTAMINEN



VALMIUKSIEN PARANTAMINEN

Uudet Tekniikat - parempaan tuottavuuteen 

• uudet digitaaliset ja teknologiset innovaatiot 
tuottavuuden nostamiseksi 

• Toiminnan – ja tuotannonohjauksen parantaminen

• Konsortioiden ja tarjontaketjujen luonti 

(Puutuotealan alihankintaportaali / valtakunnallinen) 

• Ympäristöviestinnän – ja toimintaympäristön 
säädösohjauksen neuvonta (työvälineet)

Valmiuksien parantaminen



Markkinatiedon parantaminen

Markkinatiedon 
parantamien



MARKKINATIEDON PARANTAMINEN
PUUN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA

• Teollisen puurakentamisen tuotteet

• Kaupunki – infra puutuotteet 

• Uudet markkina-alueet

• Lähipuu -Tuottajayhteistyömallilla pyritään yhdistämään 
teollinen puurakentaminen sekä alueelliset pienet puutuotealan 
yritykset tuottajayhteisöksi. 

Markkinatiedon parantaminen



• Teollisen puurakentamisen tuotannon,- tuotekehityksen sekä 
markkinoinnin yrityskohtaiset suunnitelmat 

• Uuden Tekniikan käyttöönotto yrityksissä tuotannossa ja toiminnan 
ohjauksessa 

• Laivateollisuuden puutuotteiden alihankintaselvitys – ja toimenpiteet 
alihankintaverkoston laajentamisesta  

• Vientistartit yritysryhmille E –Korea, (Japani, Kiina)

• Valtakunnalliset KV – tilaisuudet puutuotealan yrityksille (rahoitus)

• Yrityskohtainen neuvonta kansainvälistymiseen ja valmiuksien 
parantamiseen

• Yritysryhmät (YK-hankinta, Varsinais-Suomen Digi, Teollinen 
Puurakentaminen)

• Valtakunnallinen puutuoteportaali alihankinnan parantamiseksi (kesken)

• Tiedotus ja koulutus; ympäristöviestinnän ja tuotteiden laadun ja 
rakennustuoteasetuksen vaatimuksista 

Hankkeen tuloksia



• Puutuotealan Pk- Sektorissa paljon kasvun mahdollisuuksia 
viennissä jalostetuilla puutuotteilla 

• Valmiuksien parantaminen erityisesti yritysten 
toiminnanohjauksen ja uuden teknologian kehittämisessä ja 
käyttöönotossa luo resursseja vientiin ja yrityksen 
kokonaisvaltaiseen tuottavuuden kehittämiseen.

• Teollisessa puurakentamisen yritysten tuotannon ja toiminnan 
kehittämiseen panostettava NYT. / Työn tuottavuutta 
parannettava

• Puutuotealan kehittäminen kaipaa suurempia kokonaisuuksia ja 
parempaa suunnittelua ja ylimaakunnallista yhteistyötä.

• Puurakentamisen kehittämiseksi laitetaan panoksia paljon mutta 
alalla toimivien tuoteosia valmistavien yritysten näkökulma jää 
kehittämistyössä edelleen vähäiselle huomiolle.

Havaintoja jatkotyöhön  
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