
TTS Työtehoseura
kouluttaa – tutkii – kehittää



TTS kouluttaa, tutkii ja kehittää 
parantaakseen asiakkaidensa 
tuottavuutta ja kilpailukykyä 

TTS Missio

TTS on johtava suomalaisen työn 
kehittäjä

TTS Visio



Parannamme asiakkaidemme osaamista, 
tuottavuutta ja hyvinvointia tarjoamalla

• Ammatillista koulutusta 

• Yritysten henkilöstökoulutusta eri 
muodoissaan

• Tutkimusta ja kehittämistä 
yrittäjille, yrityksille, 
elinkeinoelämälle ja kuluttajille
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Koulutamme ja tutkimme

• Koulutamme vuosittain
noin 10 000 opiskelijaa 

• Koordinoimme ja osallistumme vuosittain noin 100 
tutkimus- ja kehittämishankkeeseen

• TTS konsernin liikevaihto on noin 24 milj.€ ja 
henkilöstömäärämme on noin 225

• Toimimme valtakunnallisesti
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Osaamisalamme

• Biotalous/Luonnonvaratalous
• Asuminen
• Viherrakentaminen
• Autoala
• Logistiikka
• Rakentaminen
• Maarakentaminen
• Kiertotalous ja 

ympäristöteknologia (Sykli)
• Matkailu ja ravintola



Työtehoseuran historia
- yli 90 vuotta tuottavuuden kehittämistä

• Työtehoseuran kotitalousosasto esitteli 
Työtehonäyttelyssä 1948 ensimmäisen 
kerran Suomessa sähkökäyttöisen 
pyykinpesukoneen

• TTS-metsä-äestä kehitettiin 1960-70 luvuilla 
Työtehoseuran metsäkoeasemalla

• Linja-auton kuljettajakoulutus aloitettiin 
1976 Työtehoseurassa – Euroopan 
ensimmäiset ajosimulaattorit
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Yritysasiakkaitamme
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Työtehoseuran
jäseneksi voi liittyä
• Työtehoseura on rekisteröity yhdistys

• Yli 1200 jäsentä

• Liittyä voi henkilö- tai yhteisöjäseneksi

• Jäsenetuja mm:
• Teho-lehti 6 kertaa vuodessa

• Tutkimusjulkaisut sähköpostiin linkkinä

• Maksuttomat ajankohtaisseminaarit 
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TTS Työtehoseura
Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus







Hankkeessa

• kehitetään puurakentamiseen liittyvää koulutusta ja parannetaan 
puurakentamiseen liittyvää osaamista

• luodaan ja vakiinnutetaan puualaan liittyvien  toimijoiden 
yhteistoiminta pilotointialueella

• kootaan alan toimijoita yhteen sähköisen toimintajärjestelmän 
kautta

• tavoitteena on puurakentamiseen ja puuraaka-aineen 
toimittamiseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja 
kilpailukyvyn tukeminen työelämälähtöisten koulutusratkaisujen ja 
muun yhteistoiminnan avulla



Perustietoja hankkeesta

• Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. 
• Pilottialueina Kuhmo, Koillismaa, Utajärvi ja Kemi-Tornio

• Toteutusaika 1.9.2015-31.12.2017
• Hankkeen toteuttajat:

• TTS Työtehoseura ry (hallinnointi ja pääasiassa Kainuu)
• Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy (pääasiassa Koillismaa)
• Ammattiopisto Lappia (pääasiassa Kemi-Tornio)

• Hankkeen päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Lapin ELY -keskukset. 

• Muut rahoittajat: Seudullinen kehittämisrahasto (Koillismaa), Koillis-
Suomen Aikuiskoulutus Oy, Kuhmo, Ammattiopisto Lappia, Työtehoseura ry 
ja Utajärvi.



1.PUURAAKA-AINEEN HANKINTA

2. ENSIVAIHEEN JALOSTUS

• sahaus ja höyläys

• CLT ja liimalevy

• hirsi ym.

3. RAKENTAMINEN

• puutalot (pientalot, kerrostalot, julkiset rakennusket)

• korjausrakentaminen

4. PUUTUOTTEET  JA MUU TOIMINTA

• huonekalut, puusepäntuotteet

• puuenergia ja sivutuotteet

• tuotekehitys ja innovaatiot

5. PUUTUOTTEIDEN MYYNTI

• asiakaslähtöisyys

• myynti ja markkinointi

• hinta ja kilpailukyky



Hankkeen kohderyhmät

• Puurakentamisen pk-yritykset ja muut alan toimijat

• Rakennusviranomaiset, rakennesuunnittelijat, 
arkkitehdit ja valvojat

• Puurakentamisen raaka-ainetoimittajat

• Koulutusorganisaatiot 

• Muut puurakentamiseen ja puuraaka-aineen 
toimittamiseen liittyvät toimijat.



Toteutus

1. Luodaan sähköinen palvelujärjestelmä verkkoon, jossa esitellään 
hankkeen palveluja ja kerätään pilotointialueiden toimijoita yhteen. 

2. Kartoitetaan pilotointialueilla puurakentamisen, puualan ja 
puuraaka-aineen toimittavien yritysten ja muiden toimijoiden 

koulutus-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita.

3. Koulutetaan kohderyhmän henkilöstöä tarvelähtöisesti 

ajankohtaisista teemoista.



Toteutus …

4. Verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen yhteisten 

tapaamisten, opintokäyntien ja asiantuntijaseminaarien kautta.

5. Verkoston kautta puualan yrityksille osaavia työntekijöitä ja 

toimihenkilöitä.

6. Puurakentamisen ja puuraaka-aineen hankintaan uusia  

innovatiivisia hankkeita laajan yhteistyöverkoston myötävaikutuksella.



Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia

1. Puualan sähköinen palvelujärjestelmä - puurakentamisen verkko-
osaamiskeskus, jonka kautta vastataan puurakentamisen alueellisiin 
yritysten ja muiden organisaatioiden työvoiman osaamistarpeisiin. 

2. Puurakentamisen osaamisen kehittämisen yhteistyömalli ja 
kehittämiskumppanuus koulutusorganisaatioiden ja työelämän ja 
muiden organisaatioiden välille.

3. Kohderyhmän osaaminen paranee, mikä tukee henkilöiden 
työllistymistä myös tulevaisuudessa.  



Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia …

4. Kohderyhmän verkko-opetus kehittyy ja verkko-oppimistaidot 
paranevat.

5. Puu on ekologinen, kotimainen ja uusiutuva raaka-aine, ja sen käytön 
lisääminen vähentää tuontiraaka-aineiden ja tuontienergian tarvetta. 
Puun käyttöä rakentamisessa ja biotaloudessa on mahdollista lisätä.

6. Hankkeessa tehty sähköinen pohja yhteiseksi foorumiksi, jonka avulla 
eri koulutusasteiden tuottamaa tietoa voidaan välittää verkon yli.



Puurakentamisen koulutustarvekysely

1. PUURAAKA-AINE 

Puuraaka-aineen ja 
puukomponenttien hankinta

Puuteollisuuden sivutuotteiden 
hyödyntäminen

Puuenergian hyödyntäminen

Metsäbiotalouden 
mahdollisuudet alueella

2. PUURAKENTAMINEN 

Suunnittelu ja tuotekehitys
- Puurakenteiden suunnittelu
- Tuotekehitys puurakentamisessa
- Muotoilu ja design puurakentamisessa

Rakentaminen
- Puupientalojen rakentaminen
- Puukerrostalorakentaminen
- Julkinen puurakentaminen
- Hirsirakentaminen
- Puurakennusten korjausrakentaminen

Rakennusprojektien hallinta
- Suunnittelu, tuotannonohjaus ja -valvonta
- Työturvallisuus ja ympäristöasiat
- Laadunohjaus
- Logistiikka ja hankintojen hallinta
- Yhteistyö puurakentamisessa

3. ASIAKKUUS JA 
LIIKETOIMINTA

Asiakaslähtöinen puurakentaminen

Liiketoiminnan kehittäminen 

Yrittäjyys puurakentamisessa

Myynti ja markkinointi



Hankkeen toteuttajat ja yhteyshenkilöt

TTS Työtehoseura ry
Projektipäällikkö Anne Korhonen, 044 714 3701, anne.korhonen@tts.fi
Asiantuntija Veijo Malinen, 0500 281 321, veijo.malinen@tts.fi (Kainuu, Pohjois-
Pohjanmaa)

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
Hankevastaava Pekka Peiponen, 040 511 9872, pekka.peiponen@ksak.fi (Koillismaa)

Ammattiopisto Lappia
Hankevastaava Martti Mylly, 040 545 4069, martti.mylly@lappia.fi (Kemi-Tornio)

www.tts.fi/puunet


