
taloja kohtaan olevan positiivi-
sia sekä asukkaiden että kuntien 
viranomaistenkin osalta. Aiem-
min ei kuitenkaan ole kaavoit-
tajien asenteita selvitetty näin 
laajalti kuin tässä tutkimuksessa 
tehtiin. Tutkimusaineiston poh-
jalta voidaan sanoa, että tämän-
kin tutkimuksen perusteella 
asenteet puukerrostalorakenta-
mista kohtaan ovat hyvin posi-
tiiviset. 

Aineisto päätettiin jakaa vas-
tausten maantieteellisen sijain-
nin perusteella pääkaupunki-
seutuun ja muuhun Suomeen. 
Näin pystyttiin vertailemaan 
asenteiden mahdollisia maan-
tieteellisiä eroja. Asenteita mi-
tattiin kyselyssä Likert-asteikol-
lisilla väittämillä, jossa oli mah-
dollista vastata olevansa 1–5 as-
teikolla 1 – täysin eri mieltä … 
5 – täysin samaa mieltä. Väittä-
miin oli myös mahdollista vasta-
ta en osaa sanoa, jolloin vastaus 
jätettiin huomiotta. 

Väittämät käsittelivät mm. 
puukerrostalojen ekologisia 
puolia, käytännön ominaisuuk-
sia kuten paloturvallisuutta, ra-
kennusteknisiä seikkoja sekä 
kustannustehokkuutta ja laatua. 

Vaikka vastaukset olivat kai-
ken kaikkiaan hyvin puukerros-
talorakentamismyönteisiä, löy-
tyi niistä pientä maantieteellis-
tä hajontaa. Pääkaupunkiseu-
dulla vastausten keskiarvo aset-
tui melko samaa mieltä ja täysin 
samaa mieltä -vastausvaihtoeh-
tojen välille. Muualla Suomessa 
asenteiden keskiarvo jäi välille ei 
samaa eikä eri mieltä ja melko 
samaa mieltä. 

Maantieteelliset erot tulivat 
esiin myös kysyttäessä mielipi-
dettä puukerrostalorakentami-
sen mahdollisesti olevan vielä 
pilottirakentamista, jolloin pää-
kaupunkiseudulla tasan puo-
let vastasivat kyllä, kun muual-
la Suomessa jopa noin 3/4 vas-
taajista mieltää puukerrostalo-
rakentamisen edelleen pilottira-
kentamiseksi. 

Kaavoittajien puukerrostalo-
rakentamisverkostoja tutkittiin 
kysymällä kaavoittajilta heidän 
yhteydenpitoaan tässä artikke-
lissa aiemminkin mainittuihin 
markkinoiden reunaehtoja luo-
viin tahoihin. Yhteydenpito voi 
olla kaksisuuntaista, eli keskus-
telun avauksen voi tehdä kum-
pikin osapuoli. 

Tutkimuksesta käy ilmi, et-
tä kaavoittaja itse on useammin 

yhteydessä kuin häneen otetaan 
yhteyttä. Kaavoittajien välillä on 
myös suuria eroja yhteydenotto-
jen määrissä. Toiset kaavoittajat 
eivät vastausten mukaan ole te-
kemisissä markkinoille reuna-
ehtoja luovien tahojen kanssa 
juuri lainkaan, kun samalla toi-
set pitävät aktiivisesti yhteyttä. 
Maantieteellisiä eroja tarkastel-
taessa huomataan, että muualla 
Suomessa molempiin suuntiin 
tehtäviä yhteydenottoja on pää-
kaupunkiseutua enemmän. 

Asenteita ja verkostoja ver-
ratessa voidaan sanoa, että kaa-
voittajien asenteilla ja verkosto-
jen määrällä ei ole korrelaatiota 
keskenään kumpaankaan suun-
taan. Ei voida siis väittää, että 
positiiviset asenteet syntyisivät 
suuren yhteydenottomäärän pe-
rusteella, tai verkostoa olisi kas-
vatettu nimenomaan puuker-
rostalorakentamiseen asennoi-
tumisesta johtuen. Sen sijaan 
kaavoittajien verkostoissa näkyy 
selkeää kasvua iän ja kokemuk-
sen myötä. 

Kysyntää selvittämällä 
mahdollisuus löytää 
marKKinoita

Kerrostalon rakennusprojek-
tin ensimmäinen alkusysäys 
lähtee liikkeelle uusien asunto-
jen tarpeesta, jonka jälkeen al-
kaa toteutus. Tämän tutkimuk-
sen asenneväittämistä alhaisim-
man – kuitenkin selkeästi posi-
tiivisen – arvon saanut väittämä 
koski puukerrostalojen kaavoit-
tamista niiden riittävän kysyn-
nän vuoksi. Tähän kysymykseen 
vastauksen antoi 90 prosenttia 
vastaajista. 

Kyselylomakkeella tiedustel-
tiin myös, onko kuntalaisilta ky-
sytty maankäytön suunnittelun 
yhteydessä heidän mielipidet-
tään liittyen kerrostalorakenta-
misen materiaalivalintoihin. 
Tähän vastasi myöntävästi vain 
10 prosenttia vastaajista. Ken-
ties tulevaisuudessa positiiviset 
asenteet olisi mahdollista muut-
taa asunnoiksi, jos kullekin osa-
puolelle annetaan mahdollisuus 
tuoda toiveensa esille. ■
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Eteläamerikkalaisia 
sahamiehiä Suomen 
safarilla

E lokuun lopussa järjestetylle toiselle ”saha-alan suomen sa-
farille” osallistui 17 eri sahaa Chilestä, uruguaysta, Kolumbi-

asta ja Brasiliasta ja he vierailivat suomalaisilla sahoilla sekä sa-
hateollisuuden toimittajilla. 

Delegaatio painotti suomalaisen sahateollisuuden laajaa tek-
nistä osaamista prosessoinnissa ja puunjalostuksessa, mikä näh-
tiin liiketoiminnan ydinosaamisena. Vierailijat olivat yllättyneitä 
erityisesti prosessien nopeudesta, runkojen optimaalisesta hyö-
dyntämisestä sekä täysin automatiikalla toimivista linjastoista. 
heitä haastatellut chileläinen toimittaja totesi Yury Rodrígue-
zin chileläisestä aserraderos arauco oy:stä kertoneen, että 
hänelle oli positiivinen kokemus tutustua käytännössä, miten 
suomalaisia sahoja johdetaan menestyksekkäästi.  Rodríquezin 
mukaan kokemus voi hyödyntää heitä kaikissa alan teollisuu-
den osa-alueissa, kuten turvallisuudessa, tuottavuudessa sekä 
tuloksen tekemisessä. myös suomalaista lämmintä vastaanot-
toa kiiteltiin.

veisto oy:n myyntipäällikkö Kenneth Westermarkin mu-
kaan eteläamerikkalainen delegaatio oli kiinnostunut erityisesti 
sahateollisuudessa käytetystä teknologiasta. sahasafarin järjes-
täjän Niina Fun mukaan safari oli osallistujille erittäin kiinnos-
tava kokemus. Projektin kautta heillä oli mahdollisuus tutustua 
kilpailukykyiseen teknologiaan paikan päällä. Delegaatio vieraili 
myös Vilppulassa, jota pidetään maailman moderneimpana sa-
hana. matkan aikana myös eri maiden toimijat vaihtoivat koke-
muksiaan ja visioitaan sahasektorista. 

Eteläamerikkalaisten osallistujien huomion kiinnitti matkalla 
myös se, miten useissa korkean teknologian erikoistuneissa vie-
railukohteissa edelleen vaalittiin perheyrittämiselle tyypillisiä 
arvoja kuten joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Nämä piirteet 
yhdistettynä kokemukseen ja asiantuntemukseen mahdollista-
vat asiakkaiden ongelmien ja haasteiden ratkaisemisen luovalla 
ja innovatiivisella tavalla. ■

Sahasafarin järjestäjä Niina Fu toimii konsulttina  
ja on Team Finlandin yhteyshenkilö Chilessä.

▲ Etelä-
amerikkalaiset 
sahasafarilaiset 
suomalaisine 
isäntineen 
Heinolan 
Sahakoneilla.

► Metsä Woodin 
Vilppulan 
saha oli yksi 
vierailukohteista.
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