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Työssä tutkitaan mahdollisuuksia kestävään innovaatiotoimintaan rakennusalalla. 

Työn tavoitteena on selvittää, pystyykö erittäin kilpaillulla toimialalla luomaan 

tuotteelle tai palvelulle lisäarvoa kestävän innovaatiotoiminnan kautta. Työssä 

tutkitaan mahdollisuuksia paitsi kestävälle innovaatiotoiminnalle, myös lisäarvon 

luomiselle ja merkittävyydelle rakennusalan markkinoilla.  

Teoriaosuudessa kartoitetaan teoriapohjaa lisäarvolle ja kestäville innovaatioille 

yleisellä tasolla. Työssä luodaan teorian avulla pohja käsiteltäville aihepiireille, 

jotta lukijan on helppoa ymmärtää työn analyysiosuus. Teoriaosuudessa 

käsitellään myös rakennusalan tämänhetkistä tilannetta, sekä sivutaan 

rakennusalan innovaatiohistoriaa ja suurimpia muutoksia toimialalla. Työn 

lopussa vastataan tutkimuskysymyksiin.  

Työn tuloksiksi saadaan kuva rakennusalan nykytilasta ja kestävän 

innovaatiotoiminnan mahdollisuuksista toimialalla. Kestävälle 

innovaatiotoiminnalle on paljon tilaa, mutta kilpailutilanteen kovuus vaikeuttaa 

tehokkaan innovaatiotoiminnan toteuttamista. Direktiivit, lainsäädäntö ja 

ilmastonmuutoksen torjuminen ohjaavat rakennusalaa kestävämpään suuntaan, 

joten nopeasti muutoksiin innovaatiotoiminnan kautta reagoivat yritykset voivat 

saavuttaa etulyöntiaseman markkinoilla.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä työssä tarkastellaan mahdollisuuksia luoda lisäarvoa kestävien innovaatioiden kautta 

rakennusalan tuotteille ja palveluille. Työn tarkoitus on kartoittaa mahdollisuudet ja esteet 

kestävälle innovaatiotoiminnalle rakennusalalla ja onko kestävän innovaatiotoiminnan kautta 

luodulla tuotteen tai palvelun lisäarvolla merkittävää vaikutusta kilpailuedun saavuttamiseksi 

toimialalla. Rakennusalalla kilpailu on todella kovaa ja ainoana ratkaisevana tekijänä työn 

tarjoajien välillä on suuressa osassa projekteja ainoastaan hinta (Räty, 2018). Tässä työssä 

pyritään tutkimaan, onko näin kilpailulla alalla mahdollista tehdä kestävää innovaatiotoimintaa, 

jolla luoda tuotteelle tai palvelulle merkittävää lisäarvoa lisäämättä kuitenkaan tuotteen tai 

palvelun kustannuksia.  

 

Kestävät innovaatiot ovat kestävään kehitykseen liittyvää innovaatiotoimintaa, joiden 

merkitystä voidaan pitää kestävää kehitystä ajavana (Hautamäki, 2008). Esimerkiksi 

innovaatiot, joiden vaikutus on positiivinen ympäristölle, eli vähentävät yrityksen 

ympäristövaikutuksia, luetaan kestäviksi innovaatioiksi. Kestävyysajatteluun liittyy myös 

muita osa-alueita, mutta tässä työssä keskitytään vain ympäristöystävällisiin innovaatioihin. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää voiko yritys samanaikaisesti tehdä kestävän 

kehityksen mukaisia muutoksia ja parannuksia toimintaansa ja luoda samalla tuotteelle tai 

palvelulle lisäarvoa ja sitä kautta hankkia kilpailuetua toimialallaan. Tutkimuksen kohteena on 

rakennusala ja lisäarvon luominen yritysten ympäristöystävällisemmän toiminnan kautta.  

 

Työn tutkimuskysymyksinä ovat: 

 

- Miten kestävillä innovaatioilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 

rakennusalalla? 

- Onko rakennusalan tämänhetkinen tilanne edullinen kestäville, mutta myös 

kilpailuetua lisäarvon kautta luoville innovaatioille? 
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1.2 Tutkimuksen rajaukset  

 

Kestävät innovaatiot liittyvät kestävään kehitykseen, jolla on useita osa-alueita. Kestävä kehitys 

jaetaan usein kolmeen ulottuvuuteen tai pilariin, jotka ovat ekonominen, sosiaalinen ja 

ympäristöllinen (Muthu, 2019). Tämä työ on rajattu käsittelemään kestäviä innovaatioita 

ainoastaan ympäristöystävällisten ratkaisujen osalta ja niiden ajamista rakennusalalla 

pelkästään lisäarvon luomisen keinona. Työssä ei siis tutkita mahdollisuuksia kestävään 

innovaatiotoimintaan, ellei sillä voida luoda palvelulle tai tuotteelle merkittävää lisäarvoa ja 

saada sitä kautta kilpailuetua markkinoilla. Työssä ei käsitellä perusteellisesti rakennusalan 

ympäristövaikutuksia tai päästöjä lukujen avulla, vaan niitä sivutaan pohtiessa mahdollisia 

kestäviä innovaatioita, joilla voidaan vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia ja saman 

aikaisesti luoda lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle. Työn keskeisenä kohtana on lisäarvon 

luominen ja sen kautta kilpailuedun hankkiminen. Ympäristövaikutukset ja niiden 

vähentäminen eivät ole työssä oleellisia, ellei niillä voida samanaikaisesti saavuttaa kilpailuetua 

rakennusalan markkinoilla. Rakennusalan tutkiminen on myös työssä rajattu maantieteellisesti 

kattamaan vain Suomen rakennustoiminnan. Lisäksi rakennusalan osalta ei tarkastella 

rakennettua ympäristöä kokonaisuutena, vaan infrarakentaminen on jätetty pois työssä 

käsiteltävästä alueesta.   

 

Kilpailuedun saavuttamisen keinona työssä tutkitaan ainoastaan lisäarvoa tuotteille ja 

palveluille. Lisäarvo liittyy käsitteenä arvon muodostumiseen. Tässä työssä sen rajaus tapahtuu 

ottamalla työssä huomioon vain kestävien innovaatioiden avulla luodut mahdollisuudet 

lisäarvon luomiseen, joten kaikki lisäarvoa luovat innovaatiot, jotka eivät kuitenkaan aja 

kestävää kehitystä, ja ennen kaikkea ympäristövaikutuksia pienentävää kehitystä, eivät tule 

tässä työssä olemaan tutkinnan kohteina. Innovaatiot, joita työssä tullaan tutkimaan, tulevat 

olemaan raaka-aineisiin, tuotantoprosesseihin, elinkaariajatteluun ja ympäristöystävällisiin 

ratkaisuihin keskittyneitä. Työssä tarkastellaan myös samanaikaisesti tuoteinnovaatioita ja 

liiketoimintamalliin, strategiaan ja prosesseihin liittyviä liiketoimintamalli-innovaatioita.  
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1.3 Tutkimusaineisto ja työn rakenne 

 

Tutkielma on kirjallisuuteen pohjautuva, joten työssä käytettävät tiedot ovat haettu 

rakennusalaan, innovaatiotoimintaan ja kestävään kehitykseen liittyvästä kirjallisuudesta. 

Kestäviin innovaatioihin ja lisäarvoon liittyvät haut on keskitetty innovaatioita ja 

arvonmuodostumista käsitteleviin kirjoihin ja kansainvälisiin verkkoartikkeleihin, kun taas 

rakennusalaan ja sen nykytilaan, sekä historiaan liittyvät haut keskittyvät artikkeleihin, uutisiin 

ja toimialalla toimivien henkilöiden kirjoituksiin. Tämä siksi, että rakennusalan 

innovaatiohistoriaan ja nykytilaan innovaatiotoiminnan osalta ei löydy työn kannalta oleellisia 

kirjoja, joista saisi irti hyödyllistä informaatiota työn kannalta. Rakennusalaan ja sen 

tilanteeseen kestävän innovaatiotoiminnan osalta on hauissa pyritty löytämään 

mahdollisimman tuoreita lähteitä. Hakuja on tehty Finnasta niin tiedekirjaston kokoelmasta, 

kuin kansainvälisistä e-artikkeleista, sekä Google Scholarista. Googlea on myös hyödynnetty 

erityisesti rakennusalaan liittyviä artikkeleja etsiessä. Saatujen lähteiden pohjalta etsitään tietoa 

rakennusalan tämänhetkisestä innovaatiotoiminnasta ja kestävyysajattelun tilanteesta. 

Pohditaan löydetyn kirjallisuuden pohjalta mahdollisuuksia kestävän innovaatiotoimintaan ja 

sen tuomiin mahdollisuuksiin lisäarvon luomisessa rakennusalalla. Tutkimuksen kautta 

luodaan katsaus rakennusalan kykyyn tehdä kannattavia ja kilpailuetua kasvattavia kestäviä 

innovaatioita ja pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. 

 

Kuvassa 1 on esitelty työssä käytettyjä hakusanoja aihepiireihin jaettuna. Näillä hakusanoilla 

on etsitty kirjallisuutta ja artikkeleja työhön, joilla voidaan luoda kattava teoriaosuus. 

Hakusanoista on muodostettu erilaisia kombinaatioita, jotta voidaan löytää esimerkiksi 

rakennusalan kestäville innovaatioille tyypillisiä piirteitä. Lisäksi hakuja on tehty vastaavilla 

hakusanoilla ja kombinaatioilla myös englanniksi useampien lähteiden löytämiseksi.  
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Kuva 1 Työssä käytetyt hakusanat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työssä käytetyt 

hakusanat  

Kestävät innovaatiot 

“ympäristöystävälliset 

innovaatiot”  

“innovaatiotoiminta ja 

kestävyysajattelu” 

“innovaatiotoiminta” 

Rakennusala 

“liiketoiminta rakennusalalla” 

“innovaatiotoiminta 

rakennusalalla” 

Lisäarvo ja arvon 

muodostuminen 

“lisäarvon luominen” 

“asiakkaan kokema 

lisäarvo” 

“rakennusalan suurimmat muutokset” 

“arvon muodostuminen” 
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2 INNOVAATIOTOIMINTA JA KESTÄVÄT INNOVAATIOT 

 

2.1 Innovaatiotyypit 

 

Innovaatiot yhdistetään usein kokonaan uuden tuotteen tai palvelun luomiseen. Tämä ei ole 

kuitenkaan innovaation määritelmä, sillä innovaatio voi olla myös prosessin toimintaa 

tehostava toimenpide. Innovaatioita aiheuttavat toimintaympäristön muutokset, joihin yritys 

joutuu reagoimaan tavalla tai toisella. Kun tila yrityksen ympärillä muuttuu, voi yritys haalia 

innovaatiotoiminnan kautta itselleen kilpailuetua. (Doyle & Bridgewater, 2015) 

 

Tuoteinnovaatioissa tuotteeseen tuodaan innovaatiotoiminnan kautta jokin uusi ominaisuus, 

jolla pyritään tyydyttämään asiakkaan tarvetta. Asiakkaan tarpeet ja vaatimukset tuotteilta ovat 

jatkuvasti muuttuvia, joten tuoteinnovaatioiden tulee olla jatkuvaa ja liikkua muuttuvien 

tarpeiden mukana tehokkaasti. Tuoteinnovaatioiden perustana on usein asiakkaiden antama 

palaute tai toiveet tuotteen ominaisuuksista. (Erto, 2008) 

 

Innovaatiot eivät aina liity uuden tuotteen luomiseen tai olemassa olevan tuotteen tai palvelun 

muokkaamiseen, vaan voivat myös liittyä liiketoimintamallin muovaamiseen. Business Model 

Innovation, eli liiketoimintamalli-innovaatio on innovaatiotoimintaa, joka ei ole uuden tuotteen 

tai palvelun luomista. Liiketoimintamalli-innovaatioissa keskitytään innovaatioihin, jotka 

koskevat olemassa olevia prosesseja tai markkinointia ja jotka osaltaan luovat yritykselle 

mahdollisuuden luoda kilpailuetua toimialallaan muokkaamatta tuotettaan erilaiseksi tai 

luomalla täysin uutta tuotetta tai palvelua. Etua hankitaan siis prosessien ja toimintatapojen 

muutoksilla. (Trapp, 2014)  

 

2.2 Kestävä innovaatio 

 

Kestävä innovaatio on käsitteenä vielä melko uusi. Yksi kuvaus käsitteelle on 

innovaatiotoiminta, joka pohjautuu eettiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja 

ympäristöystävälliseen kestävyyteen (Hautamäki, 2008). Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin 

ajatella kestävän innovaation tarkoittavan kestävyysajattelun ja innovaatioiden korrelointia 

(Inigo & Albareda, 2016). Innovaatiotoiminnalla siis pyritään luomaan saman aikaisesti 
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kilpailuetua, sekä kestävyyttä ja pitkäkatseisuutta liiketoimintaan. Useista määritelmistä 

huolimatta voidaan kaikkien määritelmien todeta sisältävän seuraavat kuusi osa-aluetta 

(Lubbernik et al., 2017):  

 

1. Kestävät innovaatiot voivat esiintyä niin tuote-, prosessi-, palvelu-, kuin 

liiketoimintamalli-innovaatioina 

2. Kestävät innovaatiot ovat markkinaorientoituneita, eli ne tyydyttävät asiakkaan tarpeita 

ja ovat kilpailukykyisiä markkinoilla 

3. Kestävien innovaatioiden tulee vähentää ympäristövaikutuksia, mielellään niillä ei tulisi 

olla yhtään ympäristövaikutusta 

4. Innovaation koko elinkaari tulisi ottaa huomioon innovaation kestävyyttä arvioitaessa 

5. Kestävän innovaation ajaja voi olla taloudellinen tai ekologinen 

6. Kestävät innovaatiot voivat luoda uuden standardin yritysten kestävyydelle  

 

Maailman innovaatiotoiminta tulee kiihtymään tulevaisuudessa osaavan henkilöstön myötä. 

Maailmassa valmistuu yhä enemmän tutkijoita, joten tutkimus ja kehitystoiminta tulee varmasti 

kasvamaan määrältään ja merkitykseltään. Kappaleessa 2.3 käsiteltävälle innovaatioiden 

kuudennelle aallolle siirryttäessä tulevat innovaatiot olemaan suurelta osin kestävyysajattelun 

mukaista. Nämä kaksi tekijää viittaavat siihen, että tulevaisuudessa tullaan tekemään tehokasta 

ja määrältään suurta innovaatiotoimintaa energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, 

bioteknologian, sekä nanoteknologian mahdollistamien uusien raaka-aineiden osalta. 

(Maxwell, 2009) 

 

Kestävät innovaatiot tulevat myös olemaan merkittävämmässä roolissa tulevaisuudessa, kun 

ihmiskunta joutuu tekemisiin suurien ongelmien kanssa ilmastonmuutoksen, väestön 

ikääntymisen, vesivarantojen pienenemisen, sekä raaka-aineiden ja materiaalinen hupenemisen 

muodossa. Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti, että suurella osalla maailman yrityksistä 

operatiivinen toiminta ja strategia ovat lyhytkatseisia, joka voi johtaa suuren mittaluokan 

ekonomisiin, ekologisiin tai eettisiin katastrofeihin. Vain harvalla yrityksellä liiketoimintamalli 

on kestävä ja pitkäkatseinen. (Boons et al., 2009) 
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Kestävyyshaaste on kuitenkin voimakkaasti lisännyt yritysmaailman kiinnostusta kestäviin 

innovaatioihin. Tämän tuo ilmi suuri pääomavirta kestävään innovaatiotoimintaan maailmalla. 

Vuosina 2007-2011 ympäristöystävällisiin innovaatioihin sijoitettiin kumulatiivisesti 

maailmanlaajuisesti 2,4 biljoonaa dollaria ja vuoteen 2020 mennessä tämän summan arvioidaan 

olevan 10 biljoonaa dollaria. Kestävät innovaatiot luovat yrityksille uusia markkinoita ja 

mahdollisuuksia erottua, mutta myös valtioille turvallisuuden tunnetta toimintojen 

pitkäkatseisuudesta ja uusien käytäntöjen sopimisesta kestävyysajattelun eteenpäin viemiseksi. 

(Boons et al.,2009) 

 

2.3 Kestävän innovaatiotoiminnan haasteet 

 

On tärkeää huomioida, että kestävän innovaatiotoiminnan edellytys on kustannusten pysyminen 

samana tai väheneminen (Horbach, 2005). Kestäviä innovaatioita ei siis luonnollisesti tehdä 

pelkästään niiden ympäristöystävällisyyden takia, vaan niiden täytyy myös luoda yritykselle 

hyötyä, tai vähintään pitää kustannukset samoina ympäristövaikutusten samalla vähentyessä. 

Rakennusalalla tämä on erityisen suuressa merkityksessä kipurajoille kilpailutettujen hintojen 

takia. Rakennusalan kilpailun kovuus vaikuttaa koko toimialan innovaatiotoimintaan, joten 

myös kestävien innovaatioiden osalla on rakennusalalla vaikeaa hankkia kilpailuetua.  

 

Taulukossa 1 on esitelty joitakin ratkaisuja kestävän innovaatiotoiminnan yleisimpiin 

ongelmiin Inigo & Alberedan (2016) mukaan. Suurin osa ratkaisuista on ympäristön kannalta 

ihanteellisia, eivätkä ole todennäköisiä erityisesti kilpailuilla aloilla. Taulukko luo kuitenkin 

kuvan kestävän innovaation tehokkaan toiminnan haasteista, joita myös tässä työssä käsitellään 

rakennusalan kohdalta. 
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Taulukko 1 Kestävien innovaatioiden haasteet (mukaillen Inigo & Albereda, 2016) 

Kestävän innovaation 

komponentit 

Haasteet Mahdollisia ratkaisuja  

Operatiivinen Innovaation kestävyys läpi elinkaaren -Kestävä toimitusketjun hallinta 

-Kiertotalous 

 Kestävyysajattelun implementoiminen 

suunnittelutoimintaan, sekä 

tutkimukseen ja kehitystoimintaan  

-Tuotekehityksen toimintatavat 

-Kestävä suunnittelu 

-Elinkaarianalyysi 

 Kestävyysajattelun parantaminen 

innovaatiotoiminnassa 
-Ympäristöjärjestelmä 

Yhteistyöhön 

perustuva 

Julkisten käytäntöjen ja linjausten 

noudattaminen 
-Rajoitteet, jotka edistävät 

kestävyysajattelua ohjaten 

innovaatiotoimintaa  

 Paikallisten verkostojen yhteistyö -Ryhmittäytyminen kestävien 

innovaatioiden takia 

 Innovaatiot yhteistyössä -Avoimet innovaatiot 

Yrityksen sisäinen Organisointi kestävyysajattelua varten -Sisäinen ja ulkoinen 

kyvykkyys kestävyysajatteluun 

 Liiketoimintamallin muuttaminen 

kestäväksi 

-Olemassa olevien 

liiketoimintamallien 

kehittäminen 

-Radikaali liiketoimintamalli-

innovaatio 

 Resurssirajoitteinen kestävä innovaatio -Taloudellinen innovaatio 

rajoitetuilla resursseilla 

toimittaessa 

Mitattavuus Kestävän innovaation ohjaaminen 

kysynnän ja lisäarvon kautta 

-Arviointi kilpailukyvyn 

kannalta 

 Strateginen kestävä innovointi -Resurssiperusteinen 

näkökulma yritykseen 

 Taloudellisen tuloksen parantaminen 

kulujen vähentämisellä 

-Energiatehokkuus 

-Resurssitehokkuus 

 

 

2.4 Innovaatioiden kuudes aalto 

 

Innovaatioiden käyttäytymistä voidaan suoraan verrata taloudelliseen kiertoon, joita kutsutaan 

Kondratieffin aalloiksi. Kondratieffin aallot ovat toistuvia ilmiöitä maailman taloudessa, jotka 

ovat kestoltaan noin 40-60 vuotta ja koostuvat nousukaudesta, jolloin taloudelliset indikaattorit 

ovat kiihtyvässä nousussa ja laskukaudesta, jossa indikaattorien kasvu hidastuu. Innovaatiot 

kulkevat näiden aaltojen mukana, sillä luonnollisesti paremmassa taloudellisessa tilanteessa, eli 

Kondratieffin nousukaudella, on enemmän rahaa käytettävänä tuotekehitykseen ja 

innovaatiotoimintaan. (Grinin et al., 2016) 
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Innovaatioiden tyyppi muuttuu aaltojen aikana kolmen muutoskauden mukana. Nousukaudella, 

jolloin markkinat ovat vielä jatkuvassa muutoksessa on suuri määrä tuotteisiin liittyviä 

innovaatioita liiketoimintamalli- ja prosessi-innovaatioiden ollessa vielä vähäisiä. Toisessa 

vaiheessa tuoteinnovaatiot vähenevät toimivan tuotteen tai toimintatavan vakiintuessa 

markkinoilla. Liiketoimintaan ja prosessiin liittyvät innovaatiot taas nousevat esille 

voimakkaasti, kun markkinat ovat tasaantuneet ja eroa kilpailijoihin hankitaan enemmänkin 

tuotannon tehokkuudella ja tuotteiden tai palvelun laadulla. Laskukaudella markkinat ovat 

vakiintuneet tuotteen ominaisuuksien ja asiakkaan vaatimuksien lisäksi prosessien ja 

liiketoimintamallien osalta, jolloin niin tuote- kuin prosessi-innovaatiot ovat vähäisiä. (Silva & 

Di Serio, 2016) 

 

Vuonna 2020 siirryttiin monien mielestä kuudennelle aallolle, jonka kuvaukseen kuuluu 

kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset innovaatiot. Tähän mennessä olleet aallot ovat 

kehittäneet erinäisiä toimialoja runsaasti. Yritysten tulisi siis suhtautua kuudenteen aaltoon 

joustavasti ja nopeasti reagoiden, sillä myös tämä aalto tulee muokkaamaan monien toimialojen 

prosesseja. (Williams, 2012).  

 

Taulukosta 2 nähdään, millaisiin asioihin liittyviä innovaatioita edellisillä aalloilla on tehty. 

Innovaatiot ovat merkittäviä ja useita toimialoja raskaasti muokkaavia, joten voidaan olettaa 

myös kuudennen aallon tuovan mukanaan haasteita ja muutoksia monelle toimialalle. Yritysten 

on siis hyvä tiedostaa innovaatioaaltojen merkitys ja menneisyys pohtiessaan kestävän 

innovaatiotoiminnan implementoimista toimintaansa hyvissä ajoin. 
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Taulukko 2 Innovaatioaallot (mukaillen Desha & Hargroves, 2011)  

Innovaatioaalto Vuodet Pääkohdat rakennusalan osalta 

1 

 

1785 - 1845 Rauta, vesivoima, mekanisaatio  

2 1845 – 1900 Höyryvoima, rautatiet, teräs 

3 1900 – 1950 Sähkö, kemikaalit, polttomoottorit 

4 1950 – 1990 Elektroniikka, lentoliikenne 

5 1990 - 2020 Digitaaliset verkostot, ohjelmistot 

6 2020 -  Kestävyysajattelu, teollisuuden 

ekologisuus, uusiutuva energia 
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3 LISÄARVON LUOMINEN 

 

3.1 Lisäarvon määritelmä 

 

Tuotteen tai palvelun lisäarvolla tarkoitetaan jotain ominaisuutta tai piirrettä tuotteessa, joka 

erottelee sen kilpailijoiden vastaavista tuotteista ja luo sille lisäarvoa markkinoilla. Lisäarvolle 

on monia määritelmiä. Yksinkertaisin määritelmä lisäarvolle on yrityksen luoma lisäarvo, 

esimerkiksi jonkin ominaisuuden muodossa sellaiselle tuotteelle, jolla on markkinoilla paljon 

samankaltaisia vaihtoehtoja. Toinen määritelmä lisäarvolle on arvo-odotusten ylittyminen 

asiakkaan näkökulmasta. Sellaisten tuotteiden osalta, joista on markkinoilla useita vaihtoehtoja, 

kilpailuedun saamiseksi on luotava tuotteelle lisäarvoa, joka saa asiakkaat valitsemaan kyseisen 

tuotteen ennemmin kuin kilpailijan vastaavan tuotteen. Asiakkaan tulee kokea saavansa samalla 

hinnalla lisää arvoa tuotteelleen, jolloin se tekee asiakkaan ostokokemuksesta miellyttävämmän 

ja saa asiakkaan tuntemaan saaneensa enemmän kuin mistä oikeasti maksoi. (Kenton, 2019) 

 

Suunnittelulla ja markkinoinnilla on suuri merkitys lisäarvon luomisessa. Kun tuotetta tai 

palvelua suunnitellaan eroavaksi kilpailijoiden tuotteista, luodaan sille lisäarvoa 

suunnittelutoiminnan kautta. Markkinoinnilla taas korostetaan suunnittelun ja tuotekehityksen 

kautta syntyneitä ominaisuuksia tai parannuksia tuotteisiin. Lisäarvon onnistunut luominen 

vaatii siis yrityksen sisällä tehokasta kommunikointia eri osastojen välillä. (Bruce & Daly, 

2007)  

 

 

3.2 Arvon muodostuminen  

 

Tuotteelle muodostuu arvoa esimerkiksi sen valmistamiseen kuluvan ajan muodossa. 

Työntekijän työtunnit, raaka-aineet, tuotantoprosessi ja myynti kaikki vaativat tuottavalta 

yritykseltä rahallista panostusta. Tämä rahallinen panostus luo tuotteelle arvoa, eli tapahtuu 

arvon muodostumista. Nämä panostukset määrittävät tuotteelle hinnan, joka asiakkaan tulee 

vähintään maksaa, jottei yritys tee tuotteellaan tappiota. (Velamuri, 2013) 
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Toinen muoto arvon muodostumisesta on hybridi arvonmuodostus, jossa tuote ja palvelu 

yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla luodaan lisäarvoa. Esimerkiksi autoyhtiö, joka 

tarjoaa autoilleen korjauksen ja huollon ilman lisäkustannuksia sellaisten osien hajoamisen 

osalta, joiden ei pitäisi yrityksen mielestä hajota auton hintaan sisällytettynä. Tällaisessa 

tapauksessa asiakas ostaa auton ja palveluturvan kaupan päälle. Tällainen hybridi 

arvonmuodostus luo asiakkaalle lisäarvoa tuotteelle, kun hän saa palvelun samalla hinnalla. 

Yritys ei kärsi tästä, koska suurin osa ostetuista autoista ei koskaan tule kokemaan näitä 

ongelmia, mutta hintaa voi hieman nostaa palveluturvan yhdistyessä suoraan auton hintaan. 

(Velamuri, 2013) 

  

3.3 Kestävyysajattelu lisäarvon luomisen keinona 

 

Kestävyysajattelulla voidaan luoda tuotteelle tai palvelulle lisäarvoa. Kestävyysajattelun 

yhdistäminen liiketoimintamalli-innovaatioon voi luoda yritykselle hyvän pohjan 

implementoida kestävyysajattelua koko yrityksen toimintaan. Tällä voidaan luoda täysin uutta 

arvoa tuotteelle, kun kestävyysajattelu sisällytetään yrityksen toimintaan jokaisella tasolla. 

Näin yrityksen kestävyysajattelun edistäminen ei ole pelkästään uusien, ekologisempien 

tuotteiden tai toimintatapojen käyttöönottoa ja innovointia. Kun kestävyysajattelu on 

sisällytetty koko yrityksen toimintaan strategian luomisesta operatiiviseen toimintaan, voidaan 

lisäarvoa luoda koko tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana. (Yang et al., 2017) 

 

Tarkasteltaessa kestävyysajattelua työn rajauksen mukaisesti pelkästään 

ympäristöystävällisyyden kannalta voidaan todeta lisäarvon muodostuvan kahdesta asiasta, 

asiakkaan kokemasta arvosta tai yrityksen ympäristövaikutuksia vähentävistä toimista. 

Asiakkaan kokemaa lisäarvoa on jokin, mikä saa asiakkaan kokemaan saavansa enemmän irti 

tuotteesta kuin maksoi. Ympäristöystävällisyyden saralla voidaan olettaa asiakkaan kokeman 

lisäarvon olevan tieto ekologisesta tuotteesta tai palvelusta. Tämä, kuten asiakkaan kokema 

lisäarvo yleisesti ovat todella yksilöllisiä (Pietilä, 2011). Yrityksen tavoitellessa lisäarvoa tätä 

kautta, on siis tärkeää tehdä tarvittavaa tutkimusta ja selvitystä siitä, mikä piirre tuotteessa tai 

palvelussa on suurimmalle osalle asiakaskunnasta lisäarvoa luova. Tässä korostuu aiemmin 

mainittu markkinoinnin merkitys lisäarvon luomisessa, tuotteet ja palvelut on markkinoitava 

ympäristöystävällisenä lisäarvon saavuttamiseksi.  
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4 YLEISKATSAUS RAKENNUSALAAN  

 

4.1 Rakennusalan muutokset 

 

Kuten taulukosta 2 huomattiin, on tähän asti jokainen innovaatioaalto tuonut rakennusalalle 

paljon uusia toimintatapoja, materiaaleja ja logistiikkamahdollisuuksia. On siis erittäin 

todennäköistä, että myös kuudes aalto tulee muokkaamaan rakennusalaa sen edetessä. Tämä 

vahvistaa ajatusta siitä, että rakennusalalla nopeimmin reagoivat voivat hyötyä valtavasti 

markkinaosuuksien ja kilpailuedun kasvattamisessa tulevina vuosina. Kestävät innovaatiot ovat 

siis tulevaisuuden rakennusalalla merkittävässä roolissa, ja rakennusala tulee muovautumaan 

kuudennen aallon aikana yhtä paljon, tai jopa enemmän kuin aiempien innovaatioaaltojen 

aikana. 

 

Rakennusala on toimialana erittäin herkkä muutoksille. Raaka-aineet ovat muuttuneet aikojen 

saatossa paljon. Uudisrakentamisen osalta on siirrytty hirsitaloista tiilitaloihin ja talojen eristys, 

ja sitä kautta energiatehokkuus on parantunut. Lisäksi asbestista on luovuttu, kun on todettu 

sillä olevan terveydelle haitallisia vaikutuksia. Rakennusala on monessa mielessä jatkuvassa 

muutoksessa, sillä ihmiset viettävät suuren osan elämästään sisätiloissa. Siksi raaka-aineiden 

terveysvaikutukset osaltaan muovaavat rakennusalaa toimialana.  

 

Taulukossa 3 on listattuna rakennusalan suurimmat muutokset lähihistoriassa Suomessa. 

Taulukosta voidaan huomata jokaisen vuosikymmenen tuovan rakennusalalle muutoksia ja sitä 

kautta luonnollisesti myös haasteita. Taulukossa on jo 2010-luvulla mainittu 

ilmastonmuutoksen ja kestävyysajattelun muokanneen rakennusalan muutoksia. Tämä tulee 

varmasti jatkumaan myös tällä vuosikymmenellä ja ohjaamaan rakennusalaa kuudennen 

innovaatioaallon aikana entistä ympäristöystävällisemmäksi. Kestävät innovaatiot tulevat siis 

olemaan ratkaisevia tekijöitä markkinaosuutta hankkiessa. 
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Taulukko 3 Rakennusalan suurimmat muutokset Suomessa. (Mölsä, 2017) 

Vuosi  Suurimmat muutokset  

1950-luku -Ensimmäiset betonielementit tehdään paikalla 

1960-luku -Suuret aluerakentamissopimukset  

-Infrastruktuurin voimakas rakentaminen 

-Talvirakentamisen kehittyminen teollistamisen myötä 

1970-luku -Asuntorakentamisen hullut vuodet  

-Energiakriisi ja energiansäästämisen kausi 

-Teollinen rakentaminen kehittyi 

-Projektivientiä Neuvostoliittoon, Lähi-Itään ja Afrikkaan 

1980-luku -Kilpailuvirasto karsi kartelleja  

-Teräs haastoi betonin 

-Homeongelmien ensimmäiset merkit ja oikeudenkäynnit 

-Projektiviennin huippukausi 

-Avaimet käteen -rakentamisen huippuaikaa 

1990-luku -Tarjoushinnat ja asuntojen hinnat romahtivat  

-Konkursseja koko toimialalla, Suomi alkoi siirtyä 

kansainvälisten jättiläisten tytäryhtiötaloudeksi 

-Korjausrakentaminen ohitti hetkellisesti uudisrakentamisen  

-Homekriisin puhkeaminen 

-Isot, lasitetut parvekkeet tulivat rakennuksiin 

2000-luku -Ulkomaalaiset syrjäyttävät suomalaisia työmailla 

-Euro vakaannuttanut hyvän kehityksen rakennusalalla 

2010-luku -Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen estäminen alkavat 

ohjaamaan rakennusalaa 

-Kansalaisten ikääntyminen alkaa ohjaamaan asuntojen 

kysyntää pieniin asuntoihin kaupunkien keskustoissa 

 

 

4.2 Rakennusalan innovaatiotoiminta 

 

Rakennusala ei ole tehokkaalle innovaatiotoiminnalle ihanteellisin todella kovan 

kilpailutilanteen vuoksi. Yritysten on vaikeaa löytää ylimääräisiä varoja sijoittaa tutkimukseen 

ja tuotekehitykseen, joten innovaatiotoiminta kärsii. Olemassa olevasta innovaatiotoiminnasta 

70 prosenttia sijoittuu rakennustuoteteollisuuteen (Vesa, 2014). Tämän pohjalta voitaisiin 

olettaa rakennusalalla olevan tilaa esimerkiksi liiketoimintamalli-innovaatioille ja niiden kautta 

hankitulle markkinaosuudelle.  
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Rakennusalaa syytetään usein innovaatioiden puutteesta ja sen ajatellaan olevan toimialana 

konservatiivinen. Tämä voi kuitenkin johtua perinteisten innovaatiotoimintaa mittaavien 

mittarien soveltumattomuudesta rakennusalan innovaatiotoiminnan tulkitsemiseen. 

Rakennusalan pitkät hankintaketjut ja rakennusprosessien monimutkaisuus mitattaessa voivat 

antaa valheellisen kuvan rakennusalan innovaatiotoiminnasta. Kun rakennusprojektissa on 

monia eri osallistujia niin raaka-aineiden toimittajien kuin itse rakennusprojektin toteuttajien 

puolesta on innovaatioita vaikeaa luoda ja erityisesti mitata. (Bygballe & Ingemansson, 2012) 

 

Rakennusalan innovaatioiden vähäisyys voi siis johtua mittaustavan soveltumattomuudesta 

kyseisen toimialan innovaatiotoiminnan volyymin arvioimiseen Rakennusalalla suositaan 

innovaatioiden keskittämistä asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi 

rakennusalan innovaatiotoiminnassa johtamiseen ja myyntiin panostetaan liiketoimintaa 

kehittäessä. Rakennusalalla siis innovaatiotoiminta keskittyy liiketoimintamalli- ja palvelu, 

sekä prosessi-innovaatioihin pelkän tuoteinnovaatioiden sijaan. Haasteita 

innovaatiotoiminnalle luo rakennusprojektien luonne, jossa työntekijät ovat työmaalla vain 

tietyn ajan ja poistuvat toiselle työmaalle ennen projektin valmistumista. Huomioiden ja 

ehdotusten kertominen on siis vaikeaa työntekijöiden ollessa harvoin työmaalla samaan aikaan. 

Kuitenkin rakennusalalla juuri tällaista informaation vaihtoa voitaisiin hyödyntää prosessi-

innovaatioita tehdessä. (Bygballe & Ingemansson, 2012) 

 

Vesan (2014) mukaan kuitenkin 70 prosenttia innovaatioista sijoittuu nimenomaan 

rakennustuoteteollisuuteen. Tässä varmasti vaikuttaa Bygballe & Ingemanssonin (2012) 

mainitsema ongelma rakennusalan innovaatiotoiminnan mittaamisesta. Rakennusala on siis 

monimutkaisena ja useiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvana toimialana vaikea tulkittava 

innovaatiotoiminnan osalta erilaisten näkökulmien ja mittaustapojen takia.   

 

 

4.3 Kestävyysajattelun nykytila rakennusalalla 

 

Kestävyysajattelu rakennusalalla on viimevuosina nostanut sijoitustaan yritysten ja omistajien 

prioriteeteissa. Pelkkien rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40 prosenttia ja 

aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Rakennusalalle on myös asetettu kovat tavoitteet ja 
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odotukset rakennusten energiatehokkuuden osalta, jotta toimiala osaltaan saa hillittyä 

ilmastonmuutosta. (Rakennusteollisuus, 2020a) 

 

Myös Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan päätökset kasvihuonekaasujen 

vähentämisestä 20 prosentilla, uusiutuvien energialähteiden osuuden nostaminen 20 prosenttiin 

energian loppukulutuksesta sekä energiatehokkuuden parantaminen 20 prosentilla vuoteen 

2020 mennessä on saanut rakennusalan kiinnittämään enemmän huomiota kestävyysajatteluun 

ja ympäristöystävällisyyteen (Rakennusteollisuus, 2020b). 

 

Lainsäädäntö tulee myös jatkossa muovaamaan rakennusalan rajoitteita päästöjen ja 

energiankulutuksen osalta. Tämänhetkinen tilanne rakennusalalla lainsäädännöllisesti 

ympäristöystävällisyyden ja kestävyysajattelun osalta pohjautuu lähinnä erilaisiin 

direktiiveihin. Hyvänä esimerkkinä toimii rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPDB), 

jolla pyritään parantamaan asuinrakennusten energiatehokkuutta ja -kulutusta, jolla osaltaan 

hillitään ilmastonmuutosta. (Ympäristöministeriö, 2019) 

 

Korjausrakentamiseen liittyy direktiivimuutoksen kautta pitkän aikavälinstrategia, jonka 

tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden 

parantaminen. Strategian tavoitteena on vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 

vuoteen 2050 mennessä. Suurimmat päästövähennykset muodostuvat fossiilisen polttoaineen 

poistamisesta käytöstä asuinrakennusten lämmityksessä, uusiutuvan energian hyödyntämisestä 

sekä vanhojen rakennusten poistuman ja tilatehokkuuden parantamisen avulla 

(Ympäristöministeriö, 2020) 
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5 KESTÄVÄT INNOVAATIOT LISÄARVON LUOMISESSA 

RAKENNUSALALLA 

 

5.1 Lisäarvon luominen tuotteiden ja palveluiden innovaatioilla 

 

Tuotteiden ja palveluiden osalta tehtävät kestävät innovaatiot rakennusalalla painottuvat erittäin 

suuresti energian kulutukseen ja energiatehokkuuteen. Rakennusprojektissa kulutetun energian 

osalta voidaan tehdä innovaatioita energian kulutuksen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian 

suosimiseen rakennusprojektin aikaisen energiantarpeen täyttämiseen. Euroopan Unioni on 

asettanut rakennusalalle tavoitteita uusiutuvan energian osuuksien kasvattamiseen 

rakennusprojektien aikana, joten yrityksillä on lainsäädännöllinen paine uusiutuvan energian 

osuuden kasvattamiseen. Uusien talojen energiankulutukseen tullaan tulevaisuudessa 

panostamaan runsaasti, ja aurinkovoimalat saattavat tulla sisällytetyiksi rakennusten hintaan, 

jotta valmiin rakennuksen energiankulutuksesta ainakin osa voidaan tuottaa itse, eikä ostaa 

muualta. Tuoteinnovaatiot, jotka parantavat rakennusten energiatehokkuutta tai lisäävät 

rakennusten oman energiantuotannon osuutta kulutetusta energiasta tulevat olemaan 

rakennusalalla todella arvokkaita. Myös raaka-aineisiin liittyvät innovaatiot tulevat kuudennen 

innovaatioaallon aikana olemaan kasvavassa roolissa. Tiettyjen raaka-aineiden hupeneminen 

maailmasta tuo myös rakennusalalle mahdollisuuden kestävän innovaatiotoiminnan kautta 

luoduille raaka-aine muutoksille, jossa loppumassa oleva tai kalliiksi muuttuva raaka-aine 

voidaan korvata ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla.  

 

Tähänkin asiaan vaikuttaa rakennusalan kova kilpailutilanne. Yritysten on valittava edullisin 

vaihtoehto esimerkiksi käytettävän energian osalta, jotta niiden kilpailukyky ei heikkene 

kustannusten osalta. Tämän takia oleellinen osa energiamuodon vaihtamisessa uusiutuvaan on 

uusiutuvan energian kustannustehokkuus. Toimiala on siis tiiviisti kytköksissä energia-alaan ja 

heidän tarjoamiin vaihtoehtoihin energiantuotannossa. Myös muiden tuoteinnovaatioiden 

osalta rakennusala on riippuvainen sidosryhmistään. Raaka-aineet hankitaan alihankkijoilta, 

joten innovaatiotoiminta kestävämpien raaka-aineiden osalta pelkästään oman yrityksen sisällä 

ei välttämättä tuo toivottua tulosta. Yhteistyössä tehdyt innovaatiot ovat rakennusalalla 

välttämättömiä parhaimman tuloksen saavuttamiseksi kestävillä innovaatioilla.   
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Yksi kestävää kehitystä ajava innovaatiomahdollisuus energiatehokkuuden ja raaka-aineiden 

osalta on jätemäärän vähentäminen ja kierrätettävän osuuden kasvattaminen. Innovaatiot, joilla 

voidaan esimerkiksi hyödyntää jätteitä rakennusprojektin myöhemmässä vaiheessa raaka-

aineena voivat vähentää radikaalisti syntyneen jätteen määrää ja näin vähentää yrityksen 

ympäristövaikutuksia ja samalla luoda lisääarvoa tuotteelle vähentyneen jätteen 

muodostumisen ja raaka-aineiden kulutuksen muodossa. Elinkaariajattelu ja kiertotalous voivat 

rakennusalalla muutenkin olla mahdollisia kestävän innovaatioiden kohteita juuri oman ja 

muiden toimialojen jätteiden hyödyntämisessä rakennustuoteteollisuudessa.   

 

Palveluiden innovaatioissa suurimmassa roolissa on korjausrakentaminen ja vanhojen 

rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Suomessa on paljon vanhoja rakennuksia ja 

väestön ikääntyminen hillitsee uudisrakentamista, joten korjausrakentaminen ja jo olemassa 

olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tulevat olemaan rakennusalan 

liiketoiminnassa suuressa roolissa. Tähän liittyvillä kestävillä innovaatioilla on rakennusalalla 

paljon tarvetta ja tilaa. Innovaatiot, joilla maksimoidaan korjausrakennuksen kautta tehtävät 

muutokset olemassa oleviin rakennuksiin tulevat olemaan tulevaisuudessa suuressa 

merkityksessä. Innovaatiot, joilla voidaan esimerkiksi leikata kustannuksia 

korjausrakentamisessa tai saadaan maksimoitua energiatehokkuus lisäämättä kustannuksia 

verrattuna tämänhetkisiin kustannuksiin projekteissa voivat luoda innovaation luoneelle 

yritykselle todellista kilpailuetua markkinoilla.  

 

 

5.2 Lisäarvon luominen liiketoimintamalli-innovaatioiden avulla 

 

Yksi kestävien innovaatioiden osa-alue on innovaatiotoiminta asiakaspalvelun, tiedottamisen, 

markkinoinnin ja ylipäänsä asiakkaiden osalta. Jos yritys on aikaansaanut kestävillä 

innovaatioilla lisäarvoa tuotteelle esimerkiksi tuoteinnovaation kautta saadulla kestävämmällä 

raaka-ainevalinnalla, ei asiakas saa siitä tietoa ilman tehokasta tiedottamista. Kestäviksi 

innovaatioiksi voidaan siis lukea myös sellaiset innovaatiot, jotka tukevat asiakkaalle 

tiedottamista kestävistä ratkaisuista, joita yritys on tehnyt. Myös markkinoinnin on oltava 

perillä tuotteen ympäristövaikutuksista, jotta sitä voidaan käyttää markkinoinnissa. Myös tämä 

lisää asiakkaan tietoisuutta yrityksen kestävyysajattelusta ja todentaa tuotteelle tai palvelulle 
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luodun lisäarvon. Pelkkä ympäristöystävällinen innovaatio, jolla tuotteen tai palvelun 

ympäristövaikutuksia pienenennetään, ei välttämättä riitä lisäarvon luomiseksi. Tehokas 

tiedottaminen asiakkaille ja sidosryhmille jo markkinointi vaiheessa on tärkeä osa innovaation 

implementoimista operatiiviseen toimintaan yrityksessä. Kun tieto on asiakkaiden saatavilla 

helposti, on todennäköisempää, että he valitsevat ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon 

kilpailijan tarjoaman sijaan. Liiketoimintamalli-innovaatiot voivat olla rakennusalan 

innovaatiotoiminnan ja tulevaisuudessa merkittävään rooliin nousevan kestävyysajattelun 

yhteen sitova malli.  

 

Yritys, joka onnistuu luomaan koko liiketoiminnastaan kestävän kehityksen mukaista 

liiketoimintamalli-innovaatioilla, on todennäköisesti vahvoilla innovaatioiden kuudennen 

aallon mukanaan tuomien kestävään kehitykseen liittyvien muutosten keskellä. Rakennusalan 

innovaatiotoiminta on vaikeasti seurattavissa, mutta kestävät innovaatiot tulevat olemaan suuri 

muutos myös rakennusalalla. Liiketoimintamalleihin liittyvät kestävät innovaatiot tulevat siis 

olemaan suuressa roolissa, sillä koko yrityksen toimintaa ympäristöystävällisemmäksi 

muuttava kestävä innovaatio luo pohjaa tulevaisuudessa haalittavalle markkinaosuudelle. 

Yksittäinen tuoteinnovaatio ei välttämättä turvaa yrityksen toimintaa kiristyvien lakien ja 

standardien voimaan astuessa, mutta jos yritys on liiketoimintamalliltaan kestävä, pienentää se 

toiminnan jatkuvuuteen liittyviä uhkia.  

 

Tällä hetkellä ollaan innovaatioaaltojen nousukaudella, eli tällä hetkellä innovaatiotoiminta 

keskittyy ympäristöystävällisyyteen tuotteiden osalta tuoteinnovaatioiden kautta. 

Markkinoiden vakiinnuttua siirrytään kuitenkin liiketoimintamalli-innovaatioiden 

yleistymiseen, joten yritysten olisi hyvä reagoida siihen jo tässä vaiheessa aloittamalla kestävä 

innovaatiotoiminta koko yrityksen liiketoiminnan osalta. Liiketoimintaan liittyvillä 

innovaatioilla on kuitenkin hankaluuksia johtuen rakennusalan pitkistä toimitusketjuista. 

Raaka-aineet joudutaan hankkimaan valmistajilta, joka joutuu valmistamaan raaka-aineet 

todennäköisesti myös muualta hankituilla materiaaleilla, joten liiketoimintamalli-innovaatio 

pelkästään rakennusprojektia suorittavan yrityksen toiminnassa ei välttämättä luo 

todellisuudessa paljoa positiivista ympäristövaikutusta. Mikäli yritys kykenee yhteistyön ja 

verkostoitumisen kautta luomaan koko tuotteen elinkaarelle kestävyysajatteluun pohjautuvan 
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toimintamallin, voi yritys oman imagonsa lisäksi parantaa lukujen kautta analysoitua 

ympäristövaikutusta tuotteilleen.  

 

 

5.3 Lisäarvon luominen hybridillä arvonmuodostuksella 

 

Rakennusalalla tilaa hybridille arvonmuodostukselle voi olla huoltosopimuksilla. Rakennusala 

on otollinen toimiala tällaiselle ratkaisulle, sillä monen rakennusalan yrityksen liikevaihdosta 

suuri osa on palveluiden (korjaus, huolto, käyttötarkoitusmuutokset) kautta saaduista tuotoista. 

Rakennusten huolto- ja kunnossapitotyöt ovat rakennuksen elinkaaren ajan suuressa roolissa, 

ja suurella osalla rakennusalan yrityksistä on valmiudet myös huolto- ja 

kunnossapitotoimintaan omavalmistettujen ja muiden valmistamien rakennusten huoltoon.   

 

Kestävän kehityksen kannalta suurin mahdollisuus tällaiselle arvonmuodostukselle 

innovaatiotoiminnan kautta on energiatehokkuus taloissa. Tällä hetkellä suurin 

kestävyysajatteluun liittyvä markkina on talojen ja ennen kaikkea asuntojen energiatehokkuus. 

Vanhojen asuntojen energiatehokkuutta parannetaan lämmitykseen kuluvan energian 

vähentämiseksi ja sitä kautta ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.  

 

Rakennusalalla hybridiä arvonmuodostusta voitaisiin hyödyntää energiatehokkuuden kannalta 

esimerkiksi huoltosopimuksella ostotapahtuman yhteydessä, joka oikeuttaisi asiakkaan 

saamaan mahdolliset energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ilman lisäkustannuksia. 

Tällainen innovaatio olisi liiketoimintamalli-innovaatio, jossa tuote ja palvelu sidottaisiin 

yhteen luoden hybridiä arvonmuodostusta. Tämä voisi kuitenkin olla liian suuri kolaus 

rakennusalan yritysten liikevaihdolle palvelutoiminnan osuus liikevaihdosta huomioon 

ottaessa. Uusi innovaatio energiatehokkuuden parantamiseksi on luultavasti liian arvokas 

yritykselle myytäväksi asuntojen hintaan sisällytettynä. Myös asiakkaat saattaisivat reagoida 

innovaatiotoimintaan pohjautuvaan muutokseen negatiivisesti, sillä ei ole takuita siitä, että 

yritys onnistuisi luomaan innovaation, joka vaatisi jälkiasennuksia jo valmistuneeseen taloon. 

Tämä voisi aiheuttaa asiakkaassa tunteen siitä, että hän maksaa ylimääräistä saamatta 

vastineeksi mitään. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

6.1 Kestävät innovaatiot rakennusten energiatehokkuuden suhteen 

 

Suuri mahdollisuus rakennusalalla kestävän innovaatiotoimintaan on rakennusten 

energiatehokkuus ja sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Suurena energian kuluttajana 

Suomessa, rakennusten energiatehokkuus on ympäristöystävällisyyttä ajatellen suurimmassa 

roolissa. Niin uudisrakentamisen kuin korjausrakentamisen osalta tullaan kokemaan muutoksia 

EU:n lainsäädännön tiukentuessa ympäristöasioiden osalta.  

 

Korjausrakentamisen tulevaisuuden strategia jo olemassa olevien rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseksi saa varmasti monien rakennusalan yritysten 

päätöksentekijät miettimään omia valmiuksia korjausrakentamiseen. Jos yritys pystyy 

muodostamaan liiketoimintamalli-innovaation kautta itselleen paremmat valmiudet 

korjausrakentamiseen, voi se haalia itselleen markkinaosuutta olemassa olevien rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseen liittyvissä projekteissa.  

 

Energiatehokkuuden osalta voidaan luoda myös uudisrakentamisen puolella innovaatioita 

esimerkiksi mahdollisten tuoteinnovaatioiden kautta. Energiatehokkaampia eristysmateriaaleja 

tai rakennusmenetelmiä innovoiva yritys tulee varmasti saamaan markkinaosuutta 

lainsäädännön kiristyessä uusien rakennusten energiatehokkuuden osalta. Kestävä 

innovaatiotoiminta raaka-aineiden osalta voi lisätä yrityksen kilpailuetua tulevaisuudessa.  

 

6.2 Kestävät innovaatiot uusiutuvan energian osalta 

  

Rakennusala ja rakennukset ovat suuri energiankuluttaja ja toinen keino tämän kulutuksen 

vähentämiseen energiatehokkuuden parantamisen rinnalla on uusiutuvan energian käyttö niin 

rakennusprojektissa kuin myös valmiin rakennuksen energiankulutuksen osalta. Integroidut 

aurinkopaneelit rakennuksissa voivat olla tulevaisuudessa tehokas tapa vähentää 

energiankulutusta rakennuksien osalta ja samalla lisätä uusiutuvan energian käyttöä. 

Rakennusalan yritykseltä innovaatio, jolla voidaan kustannustehokkaasti sisällyttää 
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aurinkoenergiaa tuottava ratkaisu rakennukseen sen rakentamisvaiheessa voi luoda yritykselle 

etua markkinoilla.  

 

Yritys ei tosin pysty yksin tällaisella innovaatiolla luomaan tuntuvaa kilpailuetua, sillä itse 

aurinkopaneelien täytyy pystyä teknologiansa puolesta tuottamaan tarpeeksi energiaa 

rakennuksen lämmitykseen. Tällaisessa tilanteessa yritys voisi pohtia yhteistyössä tehtyä 

innovaatiota toisen yrityksen kannassa, jolloin voidaan varmistua paneelien kyvystä kerätä 

tarpeeksi aurinkoenergiaa ja samalla hyötyä omasta innovaatiosta sisällyttää aurinkoenergia 

osaksi rakennusta.  

 

Pelkästään oman yrityksen sisällä yritys voi tehdä kestävää innovaatiotoimintaa uusiutuvan 

energian osalta rakennusprosessien osalta. Prosessi-innovaatiot uusiutuvan energian 

suosimiseksi rakennusprojektin aikana eivät välttämättä vaadi yritykseltä sidosryhmien kanssa 

yhteistyössä tehtyjä innovaatioita. Uusiutuvan energian lisäämiseen projektin aikana tähtäävät 

prosessi-innovaatiot voivat luoda yritykselle tulevaisuuden kannalta pitkäkatseisuutta ja 

kestävyyttä.  

 

6.3 Kestävät innovaatiot raaka-aineiden ja jätteiden osalta 

 

Yksi mahdollisuus kestäviin innovaatioihin rakennusalalla on raaka-aineiden 

ympäristövaikutusten vähentäminen. Mikäli tuoteinnovaatioiden kautta pystytään korvaamaan 

saastuttavia raaka-aineita vähemmän ympäristöön vaikuttavilla raaka-aineilla voidaan 

yrityksen toiminnan jatkuvuutta tukea myös tulevaisuudessa lainsäädännön ja Suomen sisäisten 

käytäntöjen osalta.  

 

Myös raaka-aineiden osalta korostuu innovaatiot yhteistyössä sidosryhmien, tässä tapauksessa 

alihankkijoiden kanssa. Rakennusalan yritys ei voi itse vaikuttaa raaka-aineiden 

ympäristövaikutuksiin, vaan se on raaka-aineiden toimittajien varassa. Yhteistyössä tehty 

korvaavan raaka-aineen etsimiseen tai kehittämiseen liittyvä kestävä innovaatio luo paitsi 

ympäristön kannalta neutraalimman rakennusprojektin, myös yhteistyötä syventävän ja 

toimintaa tehostavan tuloksen molemmille yrityksille.  
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Jätteiden vähentämiseen ja kierrätettävän määrän lisäämiseen liittyvät innovaatiot voidaan 

suorittaa yrityksen sisällä. Resurssitehokkuuden parantaminen projekteissa ja ylimääräisten 

raaka-aineiden tehokas varastointi voi vähentää yrityksen raaka-aine kustannuksia ja samalla 

vähentää jätteen muodostumista. Tarkat arviot raaka-aineen kulutuksesta vähentävät 

ylimääräisen raaka-aineen tilausta ja valmistamista, jotka myös vähentävät 

ympäristövaikutuksia. Lisäksi mahdollinen omien jätteiden hyödyntäminen uudelleen raaka-

aineen valmistuksessa loisi elinkaaren kannalta kestävyyttä. Tässäkin tapauksessa mahdollinen 

yhteinen innovointi alihankkijoiden kanssa olisi edellytys.  
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7  YHTEENVETO 

 

Rakennusalalla kilpailutilanne on raaka ja hinnat ovat kipurajoilla. Ylimääräistä katetta, jota 

sijoittaa tutkimukseen ja kehitystoimintaan, on vaikea saada kasaan. Tämän takia 

innovaatiotoiminta rakennusalalla keskittyy asiakassuhteisiin sekä oman yrityksen 

liiketoimintamallien kehittämiseen. Kuudennen innovaatioaallon nousukauden, ja sitä kautta 

tuoteinnovaatioiden, kääntyessä laskuun astuvat liiketoimintamalli-innovaatiot 

merkittävämpään rooliin myös rakennusalalla. Esimerkiksi innovaatiot, joilla voidaan luoda 

kestävyysajattelun mukaista hyötyä rakennusprojektissa, voivat olla innovaatiotoiminnan 

kuudennen aallon luomien muutosten keskellä valtavia markkinaosuuksia kasvattavia 

muutoksia. Jos yritys on reagoinut nopeasti ja muodostanut itselleen kestävien innovaatioiden 

avulla pohjan ympäristöystävälliselle toiminnalle itse rakennusprojekteissa, sekä myös 

palvelutoiminnassa esimerkiksi valmiin rakennuksen kunnossapito- ja huoltotöissä, voi se 

haalia kilpailuetua ennen muiden yritysten reagointia. Tällä yritys myös turvaa toiminnan 

jatkuvuuden lainsäädäntöjen ja direktiivien kiristyessä.  

 

Kestävien innovaatioiden osalta rakennusalalla on paljon mahdollisuuksia. Energiatehokkuus 

asunnoissa ja muissa rakennuksissa on tulevaisuudessa korjausrakentamiseen liittyvien 

direktiivien ja strategisten tavoitteiden pääkohtana, jotta voidaan vähentää energian kulutusta 

asuntojen lämmityksessä. Uusiutuvan energian kulutuksen lisääminen tuo rakennusalalle 

mahdollisuuksia hybridiin arvonmuodostukseen luomalla esimerkiksi rakennus, johon on 

sisällytetty aurinkoenergiaa keräävät aurinkopaneelit. Lisäksi rakennusprojektien aikana 

käytettävän energian vaihtaminen uusiutuvaan energiaan luo mahdollisuuksia erilaisille 

innovaatioille. Muita mahdollisia kestävän innovaation kohteita rakennusalalla on jätteen 

määrään ja sen käsittelyyn liittyvät innovaatiot, joiden avulla voidaan vähentää jätteiden 

muodostumista rakennus- ja huoltoprojektien aikana. Raaka-aineiden osalta on myös 

mahdollista luoda tuoteinnovaatioita kestävyysajatteluun pohjautuen korvaamalla raaka-aineita 

vähemmän ympäristöä vahingoittavilla korvikkeilla ja tutkimalla mahdollisuuksia 

kierrätysmateriaalien käytöstä uudisrakentamisessa. Rakennusalalla korostuu 

innovaatiotoiminta yhdessä sidosryhmien kanssa, jota yritysten tulisi kehittää vahvasti 

siirryttäessä kestävään innovaatiotoimintaan.    
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Kaiken kaikkiaan rakennusala on otollinen toimiala kestäville innovaatioille, mutta 

kilpailutilanne hankaloittaa tehokkaan innovaatiotoiminnan harrastamista. Kilpailutilanteen 

löystyessä on yritysten tärkeä reagoida nopeasti kuudennen innovaatioaallon mukaisiin 

kestävyysajattelun haasteisiin. Nopeimmat reagoijat voivat luoda kestävillä innovaatioilla 

itselleen merkittävää kilpailuetua lainsäädännön tiukentaessa myös rakennusalan 

ympäristövaikutuksia.   
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