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Puun valintaperusteena ma-
teriaaliksi on yleensä hy-
vät aikaisemmat kokemuk-

set puurakentamisesta, mahdol-
lisuus rakentaa omatoimisesti 
ja hinta. Käytettäessä liimapuu-
palkkeja materiaalin valintape-
rusteena on usein myös rakenta-
misen nopeus ja paloturvallisuus. 

Esitetyt tutkimustulokset pe-
rustuvat Seinäjoen SARKA-mes-
suilla 3.–4. helmikuuta 2012 to-
teutettuun messukävijöiden ky-
selytutkimukseen. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää maa-
talousyrittäjien tämänhetkistä 
puun käyttöä ja käytön lisää-
mismahdollisuuksia maatalous-
rakentamisessa, erityisesti raken-
nusten runkorakenteissa. Mes-
suilla haastateltiin kahden päivän 
aikana 190 maatalousyrittäjää, 
joista valtaosa (2/3) oli eteläpoh-
jalaisia yrittäjiä. 

Puu maatalousyrittäjille 
mieluinen rakennus-
materiaali

Kyselyn tulokset perustuvat pää-
osin vastanneiden yrittäjien ti-
loilla viimeksi tehtyihin isoihin 
rakennushankkeisiin (navetta, 
konehalli, varasto jne.) ja näistä 
hankkeista saatuihin kokemuk-
siin. Rakennuksista 55 prosentilla 
oli seinien ja vastaavasti 84 pro-
sentilla kattojen runkorakenteina 
käytetty puuta (69 % puuristi-
koita ja 15 % liimapuupalkkeja). 

Seinien kohdalla yleisimmät 
syyt valita puurunkorakenne oli-
vat aiemmat omat kokemuk-
set, mahdollisuus rakentaa oma-
toimisesti ja hinta. Samat teki-
jät olivat yleisimmät syyt myös 
puun valintaan katon runkora-

kenteeksi silloin kun oli käytetty 
puuristikkorakennetta. Toisaalta, 
jos kattorakenteissa käytettiin lii-
mapuupalkkia, valinnan taustalla 
olivat useimmiten syynä rakenta-
misen nopeus, paloturvallisuus ja 
suunnittelijan suosittelu. 

Maatalousyrittäjät  
ovat itsellisiä  
rakentajia

Yli 60 prosentilla tutkimukseen 
osallistuneista tiloista oli lähitule-
vaisuudessa uusia isoja rakennus-
projekteja. Rakennushankkeet 
tulevat pitämään maatalousyrit-
täjät kiireisinä, sillä hankkeiden 
läpiviemisestä tulevat maatalous-
yrittäjät yleensä itse kantamaan 
päävastuun. 

Uusista hankkeista 17 pro-
senttia suunnitellaan toteutetta-
van pääosin avaimet käteen -pe-
riaatteella ja 83 prosenttia maa-
talousyrittäjän pääosin itse vasta-
ten projektista. Tältä osin maa-
tilayrittäjien suunnitelmat vas-

taavat aikaisempia toimintamal-
leja, sillä maatilarakentamisessa 
käytettiin ylipäätään melko vä-
hän erilaisia pakettiratkaisuja; 
vain 17 prosenttia tutkimukseen 
osallistuneiden tilojen viimeisistä 
isoista rakennushankkeista tai jo-
tain osia siitä tehtiin avaimet kä-
teen palvelupakettina. Toisaalta 7 
prosenttia vastaajista olisi kaivan-
nut jotain palvelupakettia (jota 
heillä ei ollut käytössään) raken-
taessaan rakennusta. 

Tulevaisuuden 
ennakoinnin tarve 
maatilarakentamisessa

Tulevaisuuden muutokset luovat 
maatiloille ja maatilojen raken-

tamiselle uusia mahdollisuuksia. 
Kuluttajakentässä jo nyt nähtä-
vissä olevat muutokset tulevat 
vahvistumaan aiheuttaen muu-
tospaineita koko elintarvikeket-
jussa. 

Nyt päivän uutiset keskitty-
vät ns. hevosenliha-skandaaliin. 
Tämä ja vastaavat tapahtumat 
vahvistavat lähiruuan ja kotimai-
suuden asemaa kuluttajien valin-
noissa. Se lisää myös alkutuotta-
jien mahdollisuutta omaan jat-
kojalostukseen, koska kuluttajat 
haluavat olla varmoja ruokansa 
alkuperästä. 

Myös nopeat trendivaihtelut 
luovat mahdollisuuksia tilojen 
omaan jatkojalostukseen, koska 
isot eivät voi lähteä mukaan jokai-
seen nopeasti nousevaan trendiin. 

Monimuotoistuva alkutuotanto tuo

Uusia mahdollisuuksia 
puurakentamiseen
Tämän päivän 
maatilat suosivat 
puuta rakentamisessa, 
etenkin rakennusten 
runkorakenteissa. 

kirsti sorama ja hannu tuuri

Vasta sitten kun tiedämme mitä 
koko toimitusketjussa tapahtuu, 
voimme löytää myös maatilojen 
puurakentamiselle uusia mahdollisuuksia. 
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Puuseppä/pienrakentaja!
Kysy meiltä lämpökäsitellyn puun 
pieneriä. Myös II-laatua tarjolla.

Suomen Lämpöpuu Oy, Teuva
p. (06) 267 2541  www.suomenlampopuu.com

Välitämme  
koneita Venäjälle

Kysyntää 
metsäkoneista, erilaisista 

autoista, sahauslaitteistoista 
ym. 

puh. 050 321 2303
lespuu@telemail.fi

www.vedsys.com  

040 767 6486

Kuivaamot

Kosteusmittarit

Mittalaitteet

Nipunkiristäjät

Ved Systems Oy Engineering

www.kiinnike-heinonen.fi 
Maahantuonti ja myynti 

Kysy lisää! 
puh. 0207 340 950 
tai katso lainapeite.fi/hallit

Hallit tuotantoon ja varastointiin NSS Hallilta
myynti • vuokraus • leasing

20130214_90x34_nsshall.indd   1 2/14/2013   1:48:56 PM

•	 Toimii	kouran	auki/kiinni-	
toiminnolla.	Ei	muita	ohjaimia.

•	 Kaataa,	karsii,	katkoo	ja	pilkkoo.
•	 Kuitupuun	ja	polttopuun	tekoon.

•	 Paino	vain	230	kg!	
Sykesyöttö	50	cm

NAARVA	S23
SYKEHARVESTERI	ON
AIDOSTI	YKSINKERTAINEN,	
KEVYT	JA	EDULLINEN!

•

•
•
•

Kaatopäät,	energiakourat	ja	sykeharvesterit
Naarva	S23	harvesteri	ja	klapikone

info@pentinpaja.fi,	www.naarva.fi,	puh.	013	825	051

Kaiken kokoisilla tiloilla tulee 
olemaan mahdollisuus menes-
tyä – niiden on vain löydettävä 
oma kenttänsä.

Strategioiden suunnitte-
lussa on tärkeää ennakoida tu-
levaisuuden muutokset, jotta 
löydettäisiin uusia mahdolli-
suuksia ja kehittämissuuntia. 
Yhtä tärkeää kuin tietää, mikä 
tilanne on tällä hetkellä, on tie-
tää, kuinka asiat muuttuvat esi-
merkiksi seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Tulevaisuuden 
ennakointi on kuitenkin teh-
tävä laajempana kuin pelkäs-
tään yhtä toimialaa koskevana. 

Tästä syystä maatilojen 
puurakentamisen tulevaisuu-
denennakointi aloitettiin elin-
tarvikeklusterin ennakoinnilla 
alkaen kuluttajasta siirtyen 
kaupan kautta elintarvikete-
ollisuuteen. Vasta sitten, kun 
tiedämme, mitä koko toimi-
tusketjussa tapahtuu, voimme 
löytää myös maatilojen puura-
kentamiselle uusia mahdolli-
suuksia.

Tulevaisuuden 
kuluttaja yksilöllinen 
ja vastuullinen

Tulevaisuudessa korostuvat jo 
nyt nähtävissä olevat muutok-
set. Kuluttajakenttä pirstaloi-
tuu ja polarisoituu. Polarisaa-
tiota tapahtuu esimerkiksi tu-
loeroissa. Kaikilla ei ole varaa 
valita vapaasti, mutta suurella 
osalla kuluttajista on mahdolli-
suus tehdä valintoja omien ar-
vojensa, mieltymystensä ja ha-
lujensa mukaan. Yleisesti tule-
vaisuuden yhteiskunnassa ko-
rostuvat pehmeät arvot. Tu-
levaisuudessa kuluttajakenttä 
Suomessa myös ikääntyy ja ta-
loudet pienevät. 

Myös kuluttajien ajankäyttö 
muuttuu, jonka seurauksena 
ulkona syöminen lisääntyy. Jo 
nyt suuri osa kansasta syö lou-
naansa muualla kuin kotona 
– lounas syödään koulussa tai 
työpaikalla. Usein myös päiväl-
linen saattaa olla muualla kuin 
kotona valmistettua, koska työ-
päivän jälkeen harrastuksiin 
kiirehtimisen vuoksi ruoka on 
oltava jokaiselle omaan aikatau-
luun sopivasti ja nopeasti. Tästä 
syystä perheen yhteinen ateri-
ointi vähenee. Toisaalta peh-
meät arvot korostavat perheen 
merkitystä ja yhteisyys liitetään 
myös ruokailuun.

Kuluttajat haluavat tietää 
ruuan alkuperän. Tämä tulee 
edelleen korostumaan sitä mu-

kaa, kun maailmalta uutisoi-
daan erilaisia väärinkäytöksiä 
ruokaan liittyen. Tästä syystä 
myös paikallisuus, eettisyys ja 
ekologisesti kestävä kulutus tu-
levat entistä merkittävimmiksi. 

Myös ruuan terveellisyys 
tulee entistä tärkeämmäksi. 
Näillä on esimerkiksi luomu-
ruokaan ja sen tuottamiseen 
ristiriitaiset merkitykset esimer-
kiksi ekologisuuden ja terveel-
lisyyden suhteen. Riippuu ku-
luttajan arvoista, kumpi nou-
see merkittävämmäksi tekijäksi 
ruokavalinnoissa.

Kaupan haasteena 
vastata muuttuviin 
kulutustottumuksiin

Kaupalta edellytetään yhä ene-
nevästi vastuullisuutta ja eetti-
syyttä. Suurella osalla kulutta-
jista on laaja tietämys asioista, ja 
sosiaalisen median kautta tieto 
leviää nopeasti. Yhteiskunta ei 
elä enää teollisen ajan kahdek-
sasta neljään -aikataulussa, vaan 
suuri osa tekee aikaan ja paik-
kaan sitomatonta tietotyötä ja 
vaativat myös palveluita 24/7. 

Tästä syystä kaupan on ke-
hityttävä ja kehitettävä edelleen 
esimerkiksi suuria 24h myymä-
löitä. Kaupan on myös jatket-
tava erilaisten myymäläkonsep-
tien kehittämistä, koska pirsta-
loitunut asiakaskunta niin vaa-
tii. Yhtenä haasteena kaupalle 
tulevaisuudessa tulee olemaan, 
että kilpailu kotimarkkinoilla 
lisääntyy ulkomaisten toimijoi-
den tunkeutuessa markkinoille. 

Usein ajatellaan, että mei-
dän kauppaketjumme laajene-
vat Venäjälle, mutta unohde-
taan, että suunta voi olla myös 
toisin päin – venäläiset kaupat 
voivat tulla Suomen markki-
noille.

Todennäköisesti kehittyy 
myös kaupoista irtautuva suo-
raan tuottajilta ostaminen. 
Osa kuluttajista haluaa varmis-
taa ruokansa alkuperän, laa-
dun ja tuoreuden hankkimalla 
sen suoraan tuottajalta esimer-
kiksi netin kautta tilaamalla. 
Koska ruokaan tulee liittymään 
yhä enenevästi erilaisia epävar-
muustekijöitä ja riskejä, alka-
vat ihmiset lisääntyvässä mää-
rin viljellä itse pienpalstoillaan 
tarvitsemansa ja ohittaa myös 
tällä tavoin kaupan ja teollisuu-
den kokonaan.

Arvoketjuyhteistyö kaupan 
ja teollisuuden välillä tiivistyy. 
Tällä pyritään ennustevalmis-
tukseen ja kysyntäohjauksen ►►
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kautta hävikin pienentämiseen 
sekä ruuan tuoreuteen. 

Suuret yritykset eivät 
pysty vastaamaan 
trendeihin yksin

Elintarviketeollisuus joutuu no-
peisiin sopeutumistilanteisiin 
kuluttajien nopeasti vaihtelevien 
trendien vuoksi. Sekä valmis-
ruokien että premium-tuottei-
den valikoimat kasvavat. Myös 
funktionaalisten elintarvikkeiden 
merkitys lisääntyy. Teollisuuden 
on myös osaltaan huolehdittava 
tuotteiden eettisyydestä ja alku-
perästä. Myös teollisuuden ympä-
ristövaikutukset merkitsevät yhä 
enemmän ja vaikuttavat yritysten 
väliseen kilpailuun. 

Suuret elintarvikeyritykset ei-
vät kykene eivätkä haluakaan läh-
teä mukaan jokaiseen nopeasti 
nousevaan trendiin, vaan ne pyr-
kivät luomaan alihankintaverkos-
toja, joiden avulla vastataan jous-
tavasti markkinoilla tapahtuviin 
muutoksiin. Alihankkijaverkos-
tossa on mahdollisuus myös pie-
nille, ehkä alkutuottajien yhdessä 
omistamille, yrityksille. 

Alkutuotannossa 
erikoistutaan ja 
tuotteistetaan 

Pienen toimijan oma spesiaaliala 
ja vahva osaaminen mahdollis-
tavat yhteistyön ison toimijan 
kanssa. Ketjuuntuminen tietyn-
tyyppisten yritysten kesken alku-
tuotannosta kauppaan lisää pien-
ten toimijoiden mahdollisuuksia 
edelleen vahvasti keskittyneessä 
kaupassa. 

Alkutuotannolle siirtyy suun-
nitteluvastuuta ja sen tehtäväksi 
tulee yhä enemmän tiedon välit-
tämistä ketjussa eteenpäin. Näin 
myös erilaiset yrityksen hallinnol-
liset toimet lisääntyvät. Ongel-
mana tulee olemaan, miten nämä 
palvelut tuotteistetaan niin, että 
asiakas (esimerkiksi teollisuus) 
on valmis myös maksamaan tästä 
palvelusta. 

Kuluttajat tulevat edelleen 
painottamaan valinnoissa lähi-
ruuan ja luomuruuan merkitystä 
ja alkutuotannon olisi omalta 
osaltaan kyettävä vastaamaan 
haasteeseen. Lähiruoka sinänsä 
on epämääräinen käsite, koska 
se, mikä milloinkin on lähiruo-
kaa, riippuu tuotteesta. Joissakin 
tuotteissa lähiruoka on naapurissa 
tuotettu, kun taas toisissa voidaan 
ajatella lähiruoka Suomessa tuo-
tetuksi ja joissakin jopa Suomen 
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rajojen ulkopuolella, mutta jossa-
kin lähellä olevassa maassa. 

Voi olla tarpeen miettiä myös 
nopeisiin muutoksiin vastaami-
seksi tarpeellisten tuotantosuun-
nan muutokset. Miten toiminta 
suunnitellaan kaikilta osin niin, 
että tuotantosuunnan muutos 
olisi mahdollista ilman suuria ja 
kalliita toimenpiteitä. 

Kasvinviljely nähdään kaiken 
perustana. Tulevaisuudessa maa-
ilmassa tulee olemaan puute eri-
tyisesti proteiineista. Kaikenko-
koisilla tiloilla tulee olemaan me-
nestymismahdollisuudet – tosin 
pienet ja suuret tulevat menesty-
mään paremmin, mutta keskiko-
koisilla tulee olemaan ongelmia. 

Suurteollisuus pitää suuria ti-
loja luotettavampina kumppa-

neina ja tämä ajaa yhä suurempiin 
tilakokoihin, joissa omistukselli-
set suhteet ovat moninaiset. Tosin 
ongelmana saattaa olla yhä suu-
rempien yksiköiden investointien 
rahoitus. 

Pääomasijoittajat eivät toden-
näköisesti kiinnostu alasta heikon 
tuoton vuoksi, eikä alalle suun-
taudu myöskään riskirahoitusta. 
Suuruuden ekonomia ei myös-
kään takaa voitollisuutta, vaan jos 
saatu yksikköhinta ei kata siitä ai-
heutuvia kustannuksia, niin yk-
sikkökoon kasvaessa myös tap-
piot kasvavat samassa suhteessa. 
Sivutoimiset ja osa-aikaiset vilje-
lijät osallistuvat tuotantoon niin 
kauan, kun myös sitä tuetaan 
EU:ssa. 

Seuraavassa vaiheessa edellä 
esitetyistä tulevaisuuden muu-
toksista aletaan työpajoissa muo-
dostaa näkemystä siitä, mitä mah-
dollisuuksia nämä muutokset 
luovat maatilojen puurakentami-
selle seuraavien kymmenen vuo-
den aikana. 

Tutkimukset tehtiin osana 
Suomen metsäkeskuksen Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaan alueyksi-
kön ja SeAMK Liiketoiminnan 
yhteistyössä toteuttamaa Palvele-
vat puuyritykset -hanketta. ■

osa 6. Artikkelisarjassa nos-
tetaan esille Palvelevat puu-
yritykset -hankkeen keskeisiä 
teemoja ja tuloksia, etsitään 
ratkaisuja puuyritysten palve-
luiden ja tuotteiden kehittämi-
seksi sekä vastaamaan asiak-
kaiden tarpeita. Hankkeen to-
teuttavat Suomen metsäkes-
kuksen Etelä- ja Keski-Pohjan-
maan alueyksikkö ja SeAMK 
Liiketoiminta, ja sitä on rahoi-
tettu Mannersuomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta.

Keskeinen asiakokonaisuus 
hankkeessa on selvittää ja ke-
hittää "avaimet käteen" -palve-
luja tarjoavien yritysverkosto-
jen liiketoimintamahdollisuuk-
sia. Hankeesta ja hankkeessa 
toteutetuista tutkimuksista 
löytyy lisää tietoja osoitteessa 
www.puulakeus.net.

Hannu Tuuri työskentelee 
markkinatutkijana ja 
Kirsti Sorama iMBA 
ohjelmapäällikkönä ja tutkijana 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 

Ketjuuntuminen  
tietyntyyppisten 
yritysten kesken 
lisää pienten 
toimijoiden 
mahdollisuuksia 
keskittyneessä 
kaupassa.
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