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Uudet tekniikat ja menetelmät tuotannossa, 
tuotekehityksessä ja markkinoinnissa



Metsäkeskus
kartalla



• Vakituisia työntekijöitä 505 ja 
määräaikaisia 90

• Keski-ikä 49,7 vuotta
• Naisia 38 % miehiä 62%
• Johtaja- tai päällikkötasoa 54, 

asiantuntijoita 194, 
metsätoimihenkilöitä 295 ja 
toimistohenkilöitä 52

• Ylemmän korkea-asteen 
suorittaneita 29 %

• 45 % henkilöstöstä on 
työskennellyt Metsäkeskuksessa 
yli 20 vuotta.

Avainluvut 2020
595 TYÖNTEKIJÄÄ

• 41,4 miljoonaa euroa
VALTIONAPU

• 6,0 miljoonaa euroa

HANKETOIMINNAN 
TUOTTO

• 5,4 työpäivää/henkilö 
(2019)

KOULUTUKSEEN
KÄYTETTY AIKA
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Maa- ja metsätalousministeriö
Metsäkeskus on osa välillistä 

valtionhallintoa. 
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Viestintä



• Kohderyhmänä pienet puutuotealan yritykset

• Tavoitteena lisätä puun kotimaista jalostusta ja puun käyttöä 
rakentamisessa.

• Uudet Tekniikat - yritysryhmähankkeen tehtävänä on olla mukana tarjoamassa 
ratkaisuja ja ohjaamassa yrityksiä uuteen teolliseen aikaan jossa liiketoiminnan 
ennustettavuus, tehokkaampi tuotanto sekä tuotteiden tekninen ja - asiakaslaatu ovat 
paremmin hallittavissa ja muutettavissa markkinoilta tulevan tiedon pohjalta 
vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita

Puun käytön edistäminen



Uudet Tekniikat 
yritysryhmä



Hankkeen perustiedot
Hankkeessa mukana 7 yritystä. Etelä-Karjalasta 4 
(Savitaipaleen Teknolista Oy, Finnstamm Oy, Vankkapuu Oy, Vesawood Oy) 
Ja Hämeestä 3 (Korvenranta Oy, Lopen Rakennuspuu Oy, Salmisen Puutyö Oy)
Hankkeen budjetti 633 000€. 
• Hankkeen toteutusaika on 01.03.2018 – 30.06.2021



Kehittämisosiot
YHTEISET
• Toiminnan ohjaus 
• Tietovirta-analysointi (etsitään tuotantoprosessin pullonkauloja)
• Messut (Hannover, Habitare /2019) 
• Tuotesertifiointi (rakennustuoteasetus, EPD, alkuperäsertifiointi, ympäristöviestintä)

YRITYSKOHTAISET
• Tuotannon kehittäminen
• Tuotekehitys
• Markkinointi

(tuotantotekniikka, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, laatuohjeistukset, uudet 
tuotteet, sertifiointi, testaukset, ympäristöviestintä, messuosallistuminen ...)



Yrityskohtainen kehittäminen
• Toteutetaan Yritystietolomakkeelle kirjatut suunnitelmat.
Prosessikulku ulkopuolisen asiantuntijan käytössä
1.Toimenpiteen esivalmistelu; (SMK ja palvelun kohdeyritys)
2.Hintatason selvitys 
3.Päätös toteuttajasta
4.Sopimus toteutuksesta
5.Palvelun toteuttaja laskuttaa SMK – Uudet tekniikat –yritysryhmähanketta 100%
6.SMK laskuttaa toimenpiteen kohdeyritystä 25% (alv hinnasta)
7.SMK tekee rahoitushakemuksen Hyrrään ja raportoi toimenpiteet.



Toteutuneet projektit

• Sahauksen jälkeisen laadutuksen automatisoinnin suunnitelma 
• ja valitun laitteen käyttöönottovalmennus.
• Hyvälaatuisen männyn tuotemarkkinat sisustukseen ja rakentamiseen selvitys
• Habitare messuosaston konsepti ja rakennesuunnittelu 2019
• Tuotebrändin rakentaminen sekä markkinoinnin kehittäminen ja valmennus
• M1 – päästöluokituksen käyttöönotto ja konsultointi
• Hyvälaatuisesta männystä liimattavan 3- kerroslattialaudan tuotantoprosessin kuvaus sekä 

lopputuotteiden ja niiden laadun kriteereiden määrittely
• FPC - manuaalin päivitys palonsuojauksen osalta sekä kuultavien sisäverhouspaneelien laadun 

kehitystyö ja sertifiointi
• BIM – objektien mallintaminen ja käyttöönotto
• IPR – strategian konsultointi ja käyttöönottoon liittyvä konsultointi
• Savunpoistoikkunan markkinoinnin kehittäminen ja asiakasmäärittely konsultointi
• Yrityksen toiminta - ja johtamisjärjestelmän valmennus ja toimintaohjausjärjestelmän liittyvä 

konsultointi
• Näkyvyyden kehittäminen; konsultointia toimintatavoista näkyvyyden parantamiseksi
• Automaatio - ja layout suunnittelu maalauslinjan asennusta ja käyttöönottoa varten.
• Yrityskohtaisen asianmukaisen huolellisuus (due diligence) järjestelmän eurooppalaisen puutavara -

asetuksen mukaisesti. (Toimintakäsikirjat sekä Pefc / FSC - CoC järjestelmille)
• Höylälinjan lay-out ja automaatiosuunnitelma
• Mallitalo hanke / Männyn sydänpuun käyttö rakentamisen tuotteissa



Tuotannon kehittäminen
Tuotannon kehittäminen    Tuottavuuden lisääminen
• Tuotannon kehittämisen painopisteenä on ollut uuden tuotantoteknologian ja 

siihen liittyen uuden tekniikan käyttöönoton ja investointien suunnittelu ja 
toteutuksen valmistelu ja valmennus.

• Yrityksen tuotannon ja toiminnan ohjaus ja laadun hallinta.
• Parannettu tuotteiden läpimenon tehokkuutta sekä valmisteltu uusien tuotteiden 

tai palvelujen käyttöönottoa ulkopuolisella asiantuntijan tekemällä suunnittelulla.



Tuotekehitys
• Uusien tuotteiden kehitystyö ja suojaaminen sekä vanhojen tuotteiden 

ominaisuuksien parantaminen sekä sertifiointi:
• (Mm. M1 sertifiointi, pintakäsiteltyjen tuotteiden laadun kehitystyö, tuote 

– ja tietomallinnuksen kehitystyötä (BIM), IPR – strategia, palosuojaus, 
tuotannon laadunhallinta, Mallitalo – männyn sydänpuun käyttö)



Markkinoinnin valmennus
• Ryhmähankkeen yritysten markkinoinnin kehittämisen osioissa neuvotaan ja 

konsultoidaan yrityksiä, kuinka markkinointia tulisi toteuttaa ja mihinkä tulisi 
kiinnittää huomiota markkinoinnin kehittämistyössä. 

• (Tavoitteena tuoda esille suomalaista muotoilua, puuosaamista sekä nostaa 
toimialan imagoa)

• Brändäys – ja tuotteiden erottuminen niin, että ne tuovat esille puun käytön 
ekologisuutta, perinteitä ja uutta teknologiaa.

• Case Korvenranta 100v. http://www.korvenranta.fi/korvenranta-100v/

http://www.korvenranta.fi/korvenranta-100v/




Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

01.03.2018 – 30-06.2021

Uudet Tekniikat – yritysryhmähanke Jouni Silvast 050-3001786, 
jouni.silvast@metsakeskus.fi

https://www.metsakeskus.fi/uudet-tekniikat-puutuoteteollisuudessa
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