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Kuluttajien neljä suurinta ongelmaa 
ratkaistaan lisäämällä avaimet käteen 

-palvelujen tarjontaa. Puutuotealan yritys-
ten kannattaisikin harkita verkostoitumista 
rakentamis- ja remontoimispalveluja tar-
joavien yritysten kanssa. 

Ajanpuute, osaavien tekijöiden löytä-
minen, puutteet omissa taidoissa ja työ-
välineissä sekä realistisen kustannusarvion 
laatiminen ovat tavallisen kuluttajan suu-
rimmat haasteet rakennus- ja remontti-
suunnitelmien toteuttamisessa. Kotitalo-
udet haluavat teettää puurakentamiseen 
ja remontoimiseen liittyvät suunnitelmat 
ja työt entistä enemmän ostopalveluna. 
Haasteellisimmiksi remonttikohteiksi ko-
ettujen keittiö-, kylpyhuone,- ikkuna- ja 
oviremonttien yhteydessä sekä suunnitte-
lun että varsinaisen rakentamisen teettäisi 
ostopalveluna lähes 70 prosenttia kotita-
louksista. Vastaavasti esimerkiksi terassien 
rakentamisen teettäisi ostopalveluna noin 
30 prosenttia. 

Tutkimustulokset perustuvat vuoden 
2011 aikana tehtyihin kävijäkyselyihin Sei-
näjoen Pytinki- ja Markki-messuilla sekä 
Vantaan Omakoti-messuilla. Kyselyissä sel-
vitettiin rakentamiseen liittyvien puutuot-
teiden käyttöä ja hankintaa. Kyselyihin vas-
tasi yhteensä noin tuhat messukävijää, joilla 
pääsääntöisesti oli lähitulevaisuudessa 
suunnitteilla joitakin rakennus- tai remont-
tihankkeita. 

Yleensä eniten halukkuutta ja valmiuk-
sia oli tehdä vanhojen rakenteiden purka-
miseen ja töiden viimeistelyyn, esim. maa-
laamiseen ja nurmikoiden tekemiseen, liit-
tyvät työt itse. Toisaalta mielenkiintoista 
oli huomata, että merkittävä osa kotita-
louksista haluaisi teettää kaikki rakenta-
mishankkeisiin liittyvät työt suunnittelusta 
ympäristön viimeistelyyn ostopalveluina. 
Eniten tällaisia kotitalouksia olisi keittiö-
remonttien yhteydessä (34 %) ja vähiten 
erilaisia piharakennuksia rakennettaessa 
(10 %). Naiset olivat hieman miehiä haluk-
kaampia ostamaan maksullisia rakennus-
palveluita. Samoin vanhemmat ikäluokat 
suhtautuivat yleensä näiden ostopalvelu-

jen käyttämiseen hivenen nuorempia in-
nokkaammin. 

Tutkimustulokset antavat tukea puu-
tuotealan yritysten ponnistuksille kehittää 
toimintaansa entistä enemmän palvelulii-
ketoiminnan suuntaan. Pelkän tuotteen li-
säksi yritysten kannattaa tarjota asiakkaille 
yhä useammin myös asennus- ja muita 
oheispalveluja yhteistyössä muiden yritys-
ten kanssa. Asiakkaan näkökulmasta raken-
tamispalveluiden pitäisi olla myös helposti 
saatavilla ja löydyttävä helposti mm. inter-
netistä. Tutkimustulokset vahvistavat inter-
netin olevan ylivoimaisesti tärkein kanava 
kotitalouksien etsiessä rakentamiseen liit-
tyviä palveluja, sillä yli puolet talouksista et-
sisi palveluita internetistä. 

Tulokset kertovat rakentamista suun-
nittelevien kotitalouksien olevan myös hy-
vin kiinnostuneita pihan puurakentamisen 
tee se itse -paketeista. Kotitalouksien kiin-
nostus erilaisiin koottaviin valmispakettei-
hin on varsin ymmärrettävää – auttavat-
han ne rakentajia juuri niissä esteissä, jotka 
he kokivat haastavimmiksi rakennushank-
keidensa toteuttamisessa.  

Tutkimus tehtiin osana Palvelevat puu-
yritykset -hanketta. Keskeinen asiakoko-
naisuus hankkeessa on selvittää ja kehit-
tää ”avaimet käteen” -palveluja tarjoavien 
yritysverkostojen liiketoimintamahdolli-
suuksia. Hankkeesta ja hankkeessa toteu-
tetuista tutkimuksista löytyy lisää tietoja 
osoitteesta: www.puulakeus.net. ■

hannu tuuri, seamk liiketoiminta

yrjö ylkänen, suomen metsäkeskus

osa 1. Artikkelisarjassa nostetaan esille 
Palvelevat puuyritykset -hankkeen keskeisiä 
teemoja ja tuloksia, etsitään ratkaisuja puu-
yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittämi-
seksi sekä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen 
metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan  
alueyksikkö ja SeAMK Liiketoiminta, ja sitä 
on rahoitettu Mannersuomen maaseudun  
kehittämisohjelmasta. Kirjoittajat ovat  
hankkeeseen osallistuneita tutkijoita ja  
asiantuntijoita. 
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Kuluttajat haluavat helposti saatavia 
rakentamis- ja remonttipalveluja

Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen

Aika:  to 8.11.2012 klo 13.30 – 14.00 
Paikka:  Katajanokan Kasino, Kenraali-sali, 
 Laivastokatu 1, Helsinki

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen 
syyskokoukseen, joka pidetään 8.11. klo 13.30 Katajanokan 
Kasinolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n 
edellyttämät asiat. Syyskokouksen jälkeen järjestetään 
esitelmätilaisuus sekä perinteinen sahamies-illallinen klo 
18.00 alkaen. Kokoukseen ja esitelmätilaisuuteen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. 
Ohjelma:
13.30 Syyskokous
14.15 Esitelmätilaisuus:
 Raaka-ainekatsaus
 toimitusjohtaja Pekka Kauranen, Harvestia Oy 
 Markkinakatsaus / Ruotsin sahateollisuuden  
 tilannekatsaus
 johtaja Jonny Andersson, Moelven
 Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen   
 tulevaisuus
 johtaja Hannu Kasurinen, Stora Enso  
 Building and Living
16.30 Cocktail
18.00 Sahamiesillallinen, Katajanokan Kasino

Illallisen hinta hengeltä on n. 50 euroa + juomat, se maksetaan 
suoraan ravintolaan. Sitovat ilmoittautumiset illalliselle 
pyydetään 1.11. mennessä, www.stmy.fi sivujen kautta.  
Huom. ilmoittaudu vain jos osallistut illalliselle!

Tervetuloa!
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry 

Hallitus

Tunnus väreineen kuvaa suomalaisen sahateollisuuden perustaa: metsää ja vettä. 
Sahan terän muoto heijastuu edessä laineena ja takana puuna, jotka 
viestivät huolenpidosta ympäristöstä ja metsien kestävästä käytöstä.

Kirjoitusasu on perinteinen ja vahva. Päätteellinen fontti viestii yhdistyksen 
pitkistä perinteistä. 
                           

VAALIKOKOUSKUTSU

SUOMEN PUUTEOLLISUUSINSINÖÖRIEN YHDISTYS 
FINLANDS TRÄINDUSTRIINGENJÖRSFÖRENING R.Y.

TERVETULOA
Yhdistyksen sääntömääräiseen VAALIKOKOUKSEEN  

ESITELMÄ- ja COCKTAIL-tilaisuuteen sekä kuuntelemaan 
SARASTEEN johtamaa SINFONIAKONSERTTIA 

AIKA torstai 8.11.2012 alkaen klo 14.30
PAIKKA Sibeliustalo, Lahti.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8. pykälän 
mukaiset asiat. Vaalikokousta seuraava esitelmätilaisuus 
alkaa klo 15. Sinfoniakonserttiin on varattu 60 lippua. Cocktail-
tilaisuuden ja konsertin omavastuuosuus on 20 €/hlö ja se 
maksetaan yhdistyksen tilille: Nordea 157230-200782.  
Järjestelyjä varten ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivujen 
www.puuteollisuusinsinoorit.fi kautta. Kutsu on AVEC.

Päivän ohjelma
14.00 – 14.25 Kahvi
14.30 – 15.00 Vaalikokous
15.00 – 16.30 Esitelmät
16.30 – 18.30 Cocktail-tilaisuus
19 –  Konsertti
  Sinfonia-Lahti: Sinfoniakonsertti. 
  Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari. 
  Baiba Skride, viulu.
  Halukkaille Johdatus konserttiin klo 18.

SUOMEN PUUTEOLLISUUSINSINÖÖRIEN YHDISTYS ry, 
Hallitus

Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta ja sihteeriltä: 
Heikki Heiskanen, c/o SeAMK Tekniikka, Kampusranta 9 A,  
60320 Seinäjoki, puh. 040 830 4269,  
heikki.heiskanen@seamk.fi, www.puuteollisuusinsinoorit.fi


