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Rakennussektori on suuri terästuotteiden ja teräspohjaisten tuotteiden asiakas. Suomessa te-
räsohutlevyjen valmistus alkoi 40 vuotta sitten, ja niiden uudet käyttösovellukset laajensivat merkit-
tävästi teräksen käyttöä talonrakennuksessa. Ensimmäiset sandwich-elementit ja liittorakenteet 
kehitettiin, mutta tuoteperheen varsinainen kasvu tapahtui 1990-luvulla. Teollisuuden ja tutkimus-
organisaatioiden tiivis yhteistyö on ollut merkittävä taustavoima suotuisalle kehitykselle, jossa on 
mukana myös kansainvälistä menestystä. 
 
Tapaustutkimuksen menetelmin on kartoitettu sitä, miten rakennustuoteteollisuuden ja tutkimuslai-
tosten välistä yhteistyötä on käytännössä tehty. Tutkimusaineiston keskeisin osa on saatu useilla 
osittain jäsennellyillä asiantuntijahaastatteluilla sekä teollisuudessa että tutkimusorganisaatioissa. 
Täydentäviä tietoja on kerätty yrityksiä koskevista julkisista lähteistä, ammatillisista ja tieteellisistä 
julkaisuista ja yritysten omista tiedotteista. Tutkimusaineiston analyysin perusteella erilaisten inno-
vaatioprosessien välille löytyy sekä yhteisiä että erottavia piirteitä, mutta kaikissa niissä tutkimus-
lähtöisen tiedon hankkimisella ja hyödyntämisellä on ollut suuri merkitys jossain vaiheessa. Hyö-
dyntämisen aikajänne ensimmäisistä tiedonjyväsistä valmiiseen tuotteeseen voi kuitenkin olla to-
della pitkä.  
 
Esitelmä kertoo esimerkkien kautta, miten tutkimuslähtöistä tuotekehitystä on Suomessa toteutettu. 
Samalla pohditaan sitä, millaista teollisuuden ja tutkimuslaitosten välistä vuorovaikutusta tarvitaan 
tulevaisuudessa.  
 
 
1 Johdanto   
 
VTT:llä on toteutettu Tekes-hanke “ Product Innovations in Building and Construction – modelling 
concurrent research and development, PRINNS ”, jonka tavoitteena on esittää prosessimalleja 
rakennustuoteteollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyölle tuoteinnovaatiossa. Hankkeessa pää-
huomio on kiinnitetty tutkimustiedon hankkimiseen ja soveltamiseen tuotekehityksessä ja uusien 
tuotteiden tuomisessa markkinoille.  
 
Hankkeen lähtökohta on japanilaisen Nonakan kehittämä teoria (1991, 1994), että innovaatiopro-
sessi on jatkuvassa kanssakäymisessä tapahtuvaa tiedon luomista, käsittelemistä, jalostamista ja 
soveltamista. (”Tieto” on ymmärrystä kun taas ”informaatio” on viestintää.) Uusi tieto alkaa muo-
dostua yksilöllisesti ja välittyä ns hiljaisena tietona yhteisessä toimintakulttuurissa. Nonaka viittaa 
Polanyin toteamukseen vuodelta 1966, että ”voimme tietää enemmän kuin osaamme kertoa”. Täl-
lainen viitekehys syntyy yleensä luonnostaan organisaatioiden sisällä, mutta se voi myös syntyä 
erilaisten organisaatioiden tai ryhmien välisessä yhteistyössä. Hiljainen tieto on muuntunut täsmäl-
liseksi tiedoksi silloin kun siitä on syntynyt yhteisiä käsitteitä ja malleja, jotka voidaan pukea sa-
noiksi, opiskella järjestelmällisesti ja jakaa kirjallisesti. Tiedon jakamisen ja jalostumisen prosessit 
on kaaviollisesti esitetty kuvassa 1. 
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                  Hiljaiseksi tiedoksi  Täsmälliseksi tiedoksi 

 
Hiljainen tieto  

Sosiaalistuminen: 
Tiedon luominen yhteisen kokemuk-
sen kautta  
(organisaatiokulttuurit) 

Ulkoistaminen  
Tiedon luominen vertauskuvien, ana-
logioiden ja mallien kautta  
 

 
 
Täsmällinen tieto 

Sisäistäminen  

Tiedon luominen reflektoinnin ja 
tekemällä oppimisen kautta; toimin-
tasuuntautuneisuus 
(organisatorinen oppiminen) 

Yhdistäminen: 
Sosiaalisten prosessien käyttö yhdis-
tää yksilöllinen täsmällinen tieto uu-
deksi tiedoksi  
(informaation prosessointi) 
 

 
Kuva 1. Hiljaisen ja täsmällisen tiedon kehittyminen (Nonaka 1994). 
 
Innovatiivinen organisaatio on johdonmukaisesti ”tietoa luova” (Nonaka ym 2000). Hyvin yleisestä 
teoriasta von Krogh ym (2000) kehittivät innovaatiojohtamiseen mallin, joka kiinnittää huomiota 
tekijöihin, jotka tukevat ja edistävät uuden tiedon syntymistä ja kehittymistä prosessin eri vaiheissa. 
Täsmällisen tiedon yhdistämisestä, jakamisesta ja käytöstä alkaa rakentua uusi hiljaisen tiedon 
viitekehys, ja näin innovaatiotoiminta nousee uudelle tasolle.  
 
Tuotekehitykseen ja laajemmin innovaatiotoimintaan on esitetty lukuisia prosessimalleja. Ne ovat 
pääsääntöisesti syntyneet tutkimuksissa, joissa kohteena ovat olleet suurten yritysten käytännöt. 
Niille on yhteistä että tehtäviä vaiheistetaan isommiksi kokonaisuuksiksi. Sinänsä tehtävät luetel-
laan hyvin samalla tavoin, ja erot syntyvät niiden ryhmittelystä sekä vaiheiden määristä ja nimistä. 
Malleihin on aiemmin usein liitetty jana-aikataulu, mutta tätä on jo pitkään pidetty liian yksinkertai-
sena. Yrityksissä pyritään myös yhä useammin siihen että eri toiminnot ovat tiiviissä vuorovaiku-
tuksessa. VTT:n hankkeessa yhdistettiin Schumpeterin (1934) ja Nonakan-von Kroghin (2000) 
mallit kuvassa 2 esitetyllä tavalla haastattelujen perusrakenteeksi. Syynä on mm uusin innovaa-
tiojohtamisen tutkimus, joka kiinnittää huomiota varsinaisia tuotekehitysprojekteja edeltävään ”fuz-
zy front endiin”. Karkea jako kolmeen tuotekehityksen vaiheeseen vastaa myös VTT:n omaa ko-
kemusta rakennustuoteteollisuudelle T&K-palveluja tarjoavan organisaation tehtävistä. ”Vaiheet” 
voivat tapahtua samanaikaisestikin yhden tuotekehityshankkeen sisällä tai yleispätevien suunnitte-
lumenetelmien kehittäminen voi tapahtua samanaikaisesti kun useammassa yrityksessä on käyn-
nissä tuotekehityshankkeita. 
 
 
von Krogh et 
al 2000 

Hiljaisen 
tiedon 
jakaminen  

Konseptin 
kehitys  

Konseptin 
varmistus  

Prototyyppi  Cross-levelling 
knowledge 

Schumpeter 
1934 

------- Teknisen ratkaisun kehittäminen 
(Invention) 

Kaupallistami-
nen (Commer-
cialization) 

Diffusion 
(Siirto ja levitys 
markkinoilla) 

VTT:n hanke Toimintakult-
tuuri ja pitkän 
tähtäimen 
suunnitelmat  

Tuotekehitys konseptista tekni-
sesti markkinavalmiiksi tuotteek-
si – tutkimuslähtöisen tiedon 
luominen ja soveltaminen 

Kaupallistaminen: 
tuotehyväksynnät 
ja suunnitteluoh-
jeet; tutkimustieto 

Käyttö raken-
nuskohteissa; 
jatkuva kehi-
tystyö 

 
 
 
 
Kuva 2. VTT:n hankkeessa käytetty tuotekehitys- ja innovaatioprosessin malli (harmaa). 

Tuotekehitysprosessi – yhteistyöprojektit, projektinjohto 
Innovaatioprosessi - yhteistyöohjelmat, innovaatiojohtaminen 
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VTT:n hanke pyrkii vastaamaan tutkimuskysymykseen, millainen yhteinen viitekehys ja millainen 
yhteinen tiedon hankinnan, jakamisen ja käytön prosessi edistää rakennustuotteiden kehitystä, kun 
yritysvetoisessa hankkeessa tarvitaan tutkimusorganisaatioiden osaamista. Tutkimuskysymykseen 
sisältyy myös kysymys, miten yhteinen viitekehys syntyy. Teräsrakentamisen ja terästä sisältävien 
yhdistelmärakenteiden kehitys Suomessa on yksi hankkeen tutkimusalueista. 
 
Nam ja Tatum totesivat jo 1989, että “huolimatta AEC-teollisuuden tärkeydestä kansalliselle talo-
uselämälle rakentamisen innovaatiotutkimus on lähes unohdettu teknologian tutkimuksessa. Tä-
män teollisuuden ehkä tärkein teknologiaan vaikuttava osa – tuoteteollisuus – on yllättävästi vielä 
pahemmin ylenkatsottu”. He olivat ensimmäisiä, jotka kiinnittivät huomiota tuoteteollisuuden eri-
tyispiirteisiin rakentamisen innovaatiotutkimuksen sisällä – alue itsekin on suhteellisen nuorta alka-
en vuodesta 1979. Rakentamisen alihankintaketjuihin kohdistuva tutkimus on lisääntynyt viime 
aikoina, mutta teollisuuden kuva on vielä hajanainen. Pääpaino on yleensä siinä, miten uusia tuot-
teita ja ratkaisuja otetaan käyttöön ja millaisia vaikutuksia niillä on rakentamisen prosesseihin. To-
dennäköinen syy vähäiseen julkaisumäärään on, että kaupallisissa toimialaluokituksissa rakenta-
minen tarkoittaa vain työmaatoimintoja, ja perinteinen taloustieteellinen innovaatiotutkimus nojaa 
toimialaluokitukseen; EU:ssa pääluokka on NACE 41 (NACE 2008). Tästä suppeasta näkökulmas-
ta seuraa osittain myös se, että rakentamisen T&K-panostuksia ja uudistumiskykyä arvostellaan 
paljon. Valmistavaa teollisuutta koskevissa tutkimuksissa rakennustuotevalmistajia on satunnaises-
ti mukana, mutta lukumäärä on hyvin pieni. 
 
VTT:n hankkeessa rakennustuoteteollisuutta tarkastellaan perus- ja kaivannaisteollisuuden jatkoja-
lostajana ja rakennussektorin hankkijana; se tarvitsee myös itse alihankintaketjuja. Se tarkoittaa 
valmistajia, jotka tuottavat rakennuskohteisiin kiinteällä tavalla asennettavia rakennustuotteita. Tä-
mä määritelmä perustuu EU:n rakennustuoteasetukseen (CPR 2011) ja sitä edeltäneeseen Ra-
kennustuotedirektiiviin. Ecorysin (2010) EU:lle laatima selvitys rakennusklusterin kilpailukyvystä 
tarkastelee rakennustuoteteollisuutta kokonaisuutena, jossa on mukana useita valmistavan teolli-
suuden alaluokkia, mutta esimerkiksi kemian teollisuudesta ei ole voitu sisällyttää mitään osia. Te-
räsrakenteiden valmistuksen alaluokka on NACE 25 (rakenteet, ovet, lukot, metallien pinnoitus). 
Yhdistelmärakenteiden ja valmisosien osalta tilastolliseen luokitukseen ei tässä yhteydessä puutu-
ta. Kuvassa 3 on esitetty kaavio rakennustuoteteollisuuden välittäjäasemasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Terästuotteita valmistava teollisuus jatkojalostajana ja rakennusalan hankintaverkostona. 
Katkoviivat osoittavat markkinaviestien välittymisreittejä.  
 
 

Perusteollisuus (esim teräs) 
Rakennusala  
(rakennus-
hankkeet) 

Jatkojalostus (esim ”profiloijat”, 
 ”konepajat”, osavalmistajat) 

Rakennus-
tuote-

teollisuus 

Raaka-aineet   

Asiakkaat ja 
käyttäjät  

Suunnittelijat   

Tavarantoimittajat  
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Julkisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden ja eri teollisuuden alojen välinen yhteistyö on ollut 
laaja-alaisen innovaatiotutkimuksen kohde pitkään. Taloustieteellinen tutkimussuunta on halunnut 
selvittää mm panos-tuotos-malleilla rahoituksen vaikuttavuutta. Rakennussektoriin kohdistuvaa 
tutkimusta on tehty jossain määrin: Gann (1997) totesi mm., että “Rakentaminen tarvitsee voimak-
kaan, yhtenäisen ja yhteistyöhaluisen tutkimusperustan”, jonka syntymiseen yksityinen sektori tus-
kin riittää useimmissa maissa johtuen rakennusteollisuuden rakenteesta ja kilpailun luonteesta. 
(Käsitteet ”AEC-teollisuus”, ”rakennusteollisuus”, ”kiinteistö- ja rakennussektori” tai ”rakennusklus-
teri” laajentavat rakennusalan tilastollista määritelmää.) Eri tutkimussuunnista VTT:n tutkimuksessa 
hyödynnettiin vain sitä pientä osaa, joka on tunnistanut erilaiset yhteistyömuodot kuten opinnäyte-
työt, yhteisrahoitteiset projektit, tilaustyöt, erilaiset vaihdot ja vierailut, yhteiset julkaisut, työntekijöi-
den palkkaus, yhdistystoiminta ja epävirallinen henkilökohtainen kanssakäyminen (Schartinger et 
al , Dutrenit 2010). Tätä lähtötietoa käytettiin keskusteluaiheiden jäsentelyssä. 
 
Gustafssonin (2010) väitöskirja käsittelee tekijöitä, jotka vahvistavat tai heikentävät nousevia tek-
nologioita. Hän käyttää suomalaista teräsrakentamista yhtenä tapaustutkimuksen esimerkkinä. 
Hän toteaa johtopäätöksissään mm että yliopistot, tutkimuslaitokset, yhteiskunnan muut organisaa-
tiot ja teollisuuden järjestöt kehittävät kukin itselleen sopivan logiikan ja hallintomallit mistä seuraa 
että niiden suhtautuminen uusiin teknologioihin on myös erilainen. Gustafssonin tutkimuskysymyk-
set muistuttavat VTT:n hanketta; VTT:n hankkeessa pyritään kuitenkin ymmärtämään yhteistyön 
sisältöä ja muotoja, jotka sitovat eri tahoja jakamaan sekä hiljaista että määriteltyä tietoa.  
 
 
2 Tutkimusmenetelmät 
 
Rakennustuoteteollisuuden tuotekehitys- ja innovaatioprosesseja ja erityisesti yhteistyötä tutki-
musorganisaatioiden kanssa on hyvin vähäisessä määrin kuvattu kirjallisuudessa. Tästä syystä 
laadullinen tapaustutkimus valittiin menetelmäksi. Grayn (2009) mukaan tapaustutkimus sopii hyvin 
erilaisten organisaatioiden välisen yhteistyön tutkimukseen, jossa pyritään ”ymmärtämään ilmiöitä 
niiden omassa erityisessä viitekehyksessä”. Tapaukset ovat etukäteistiedon perusteella valittuja 
esimerkkejä tuotekehitysprosesseista, joissa tutkimusosaamista on käytetty suuressa määrin ja 
tuote on tuotu ensimmäiseksi Suomen markkinoille. Tiedot teollisuus-tutkimus-yhteistyöstä sisälty-
vät prosessikuvauksiin. Tapaustutkimuksen tyyppi on näin ollen “multiple case, embedded” (kuva 
4).  

 

Type 3

Multiple/ holistic

Type 2

Single/ embedded

Type 1

Single/ holistic

Holistic
(single unit
of analysis)

Embedded
(multiple units
of analysis)

Type 4

Multiple/ embedded

 
 

Kuva 4. Tapaustutkimuksen perustyypit (Gray 2009); käytetty tyyppi on harmaa. 
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Tutkittavia tuotekehitysprosesseja olivat erilaiset ohutlevytuotteet, sandwich-elementit, liittolaatat ja 
muut yhdistelmärakenteet sekä teräsrakentamisen konseptit. Niissä kaikissa oli merkittävä tutki-
muspanos myös sen jälkeen, kun uusi tuote on ensimmäisen kerran tuotu markkinoille. 
 
Tutkimusaineisto on kerätty ensisijaisesti haastatteluilla ja julkisia tietolähteitä on käytetty toissijai-
sesti täydentämään kuvausta. Niitä ovat päivälehdet, alan kotimaiset ja ulkomaiset alan lehdet ku-
ten Teräsrakenne, Rakennustekniikka ja Rakennustaito, Rakennusinsinööriliiton (RIL ry) julkaisut, 
Teräsrakenneyhdistyksen julkaisut, tieteelliset julkaisut ja väitöskirjat, elämänkerrat, Teknillisen 
korkeakoulun rakennusosaston historiikki 1861-2007, erilaisten organisaatioiden arviointiraportit, 
ESTEPin (European Steel Technology Platform) asiakirjat sekä yritysten ja yhdistysten verkkosi-
vut. VTT:llä laadittiin yrityksistä myös ns. Business Intelligent-raportit, jotka ovat yhteenvetoja julki-
sista lähteistä saatavista tiedoista. Tärkeimmät Tekes-ohjelmien raportit olivat tässä yhteydessä 
seuraavat:  

- Finnsteel Teknologiaohjelma 1995-2000, arviointiraportti (Tekes 2001a) 
- Finnsteel Teknologiaohjelma 1995-2000, loppuraportti (Tekes 2001b) 

 
Teräsrakentamiseen, teräs-intensiivisiin tuotteisiin ja yhdistelmärakenteisiin liittyviä haastatteluja 
tehtiin yhteensä 16, joista kymmenen oli teollisuuden ja kuusi tutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi 
haastateltiin kahta suunnittelijaa. Haastattelut erosivat myös rakenteeltaan: kahdessa keskustelua 
ei ollut etukäteen jäsennelty ja lopuissa toteutus oli ns osittain jäsennelty: kysymykset olivat avoi-
mia mutta käsiteltävät asiat olivat etukäteen kirjattu. Haastattelujen suunnittelussa tavoitteena oli 
määritellä keskusteluaiheet, joiden kautta tuoteteollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyömuodot ja 
yhteistyön sisältö tulisi esiin vertailukelpoisella tavalla. Tästä syystä haastatteluja varten tehtiin 
kirjallinen muistilista, mutta keskustelun sallittiin rönsyillä ja palailla. Lisäksi haastateltiin saksalai-
sen teräsalan T&K-keskuksen teknistä johtajaa Gregor Nüsseä, jonka väitöskirja käsittelee T&K-
prosessien johtamista (Nuesse ym 2012). 
 
Laadullisen tutkimusaineiston analyysi oli monivaiheinen (”iteratiivinen kategorisointi tai koodaus”). 
Analyysissä haettiin tekijöitä, jotka ovat edistäneet tuoteteollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden 
yhteisen tieto- ja osaamispohjan syntymistä, kehittämistä ja käyttöä sekä valtakunnallisella että 
yritystasolla. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja pidetään tässä yhteydessä yhteiskunnallisina 
tutkimusorganisaatioina, mutta niiden opetustehtävän merkitys yhteisen tietopohjan ja toimintakult-
tuurin syntymiselle on ollut ratkaiseva. Ensimmäisessä vaiheessa nauhoitukset kirjoitettiin suo-
menkielellä ja käännettiin englanniksi; englanninkieliselle versiolle pyydettiin haastateltavien hy-
väksyntä, ja tässä vaiheessa tehtiin jonkin verran täydennyksiä ja muutoksia raportin jäsentelyssä. 
Haastattelut ja tausta-aineistot ryhmiteltiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi perusteollisuuden mu-
kaan, ja tällöin teräs- ja yhdistelmärakenteet ja niihin perustuvat tuotteet muodostivat kokonaisuu-
den. Esimerkkitapausten kertomukset kirjoitettiin sen jälkeen kahden rungon mukaan, toinen koti-
maiselle viitekehykselle ja toinen tuote-esimerkeille. Tuote-esimerkkien osalta kokeiltiin myös von 
Kroghin ym innovaatiojohtamiseen kehittämää matriisia, mutta se on hyödyllisin yrityksen sisäisten 
tehtävien kehittämiseen ja sopii huonommin teollisuus-tutkimus-yhteistyön arviointiin - tosin ilmapii-
riin, puitteisiin, kannustukseen, johtamiseen ja luottamukseen liittyvät tekijät ovat yhteisiä erilaisille 
onnistuneen yhteistyön muodoille. Perusteollisuuden ympärille muodostunut viitekehys ja esimerk-
kitapaukset yhdistettiin uudestaan, ja havainnot yhteistyömuodoista ja yhteistyön aikana hankitusta 
ja käytetystä tutkimuslähtöisestä tiedosta kuvattiin taulukoilla.  
 
Haastattelujen suunnitteluun ja pääosaan haastattelutapahtumista osallistui VTT:tä artikkelin kirjoit-
tajan ohella tekniikan tohtori Meri Viikari. Hän kirjoitti osan haastatteluista nauhoituksista ja osallis-
tui myös laadullisen aineiston ensimmäiseen analysointivaiheeseen. Tekniikan tohtori Guangyu 
Cao oli haastattelijana ja raportoijana yhdessä haastattelussa koskien teräsrakentamista. Teknii-
kan tohtori Anne Tolman avusti joidenkin esimerkkitapausten tulosten arvioinnissa. 
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3 Tutkimustulokset 
 
3.1 Yleistä 
 
Suomalaisen teräsrakentamisen kehityshistoriassa tuoteteollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden 
yhteistyöllä on ollut ratkaiseva merkitys. Kun ensimmäisiä teräsrakenteita tuotiin markkinoille, var-
sinaista rakennusalan koulutusta ei ollut, ei myöskään suomalaisia suunnitteluohjeita. Kun sisä-
asianministeriö tilasi Teräsrakenneyhdistykseltä suunnitteluohjeiden käsikirjoitukset sekä teräsra-
kenteita että ohutlevyrakenteita varten 1970-luvulla, tutkimuslaitoksista pyydettiin tutkijoita avuksi. 
Suunnitteluohjeiden laadinnasta alkoi vuoropuhelu, josta Teräsrakenne-lehden 1980- ja 1990-
luvun numerot antavat hyvän kuvan. Suunnitteluohjeita uusittiin useita kertoja ja etenkin 1990-luku 
oli vilkasta Tekes-ohjelmien aikaa, joissa tutkittiin ja kehitettiin sekä terästuotteita, teräsrakentamis-
ta että yhdistelmärakenteita. T&K-hankkeita oli samanaikaisesti käynnissä lukuisia ja yhteistyö-
muotojen kirjo oli laaja niin virallisissa kuin epävirallisissa yhteyksissä. Merkille pantavaa on myös 
se että valmistajien laadunvarmistusmenettelyt kehittyivät yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden 
kanssa, kun ulkopuolisen laadunvalvonnan sopimuksia valmisteltiin. Seuraavissa luvuissa on ku-
vattu joitakin kaikkia teräsrakentamisen asiantuntijoita yhdistäneitä ja jossain määrin edelleenkin 
yhdistäviä tekijöitä. 
 
Useiden kirjallisuuslähteiden perusteella voitiin myös odottaa että organisaatioiden välisten yhteis-
työmuotojen lisäksi nousee esiin muutaman henkilön nimi, joilla on ollut erityisen suuri vaikutus 
alan kehitykselle. Myös Suomessa ja myös teräsrakentamisen kehityksessä näin on ollut. Vaiku-
tusvaltaisia pioneereja on ollut sekä teollisuudessa että T&K-organisaatioissa.  
 
 
3.2 Teräsrakenneyhdistys ry, muut yhdistykset 

Teräsrakenneyhdistys ry:n – TRY – kaiken toiminnan tarkoitus on edistää suomalaista teräsraken-
tamista ja vahvistaa siihen liittyvää osaamista. TRY:n yritysjäsenet ovat menestyneet melko hyvin, 
sillä vuoden 1970 liki nollasta terästuotteiden osuudet kotimaisessa rakentamisessa ovat kasva-
neet merkittäviksi. Teräsrakenteiden vienti on yli kolmannes tuotannosta. Myös opetus ja tutkimus 
ovat kokeneet suuren muutoksen samana aikana, lähtien siitä että 1970-luvun alussa ei ollut kuin 
yksi opetusmoniste saatavilla suomeksi ja sekin koski sillanrakennusta. TRY:n hallituksessa on 
yleensä ollut tutkimuslaitosten edustaja, joko yliopistoista tai VTT:ltä.  
 
TRY seuraa yleisellä tasolla kehitystä, joka voi vaikuttaa jäsenten toimintaedellytyksiin kuten stan-
dardoinnin suuntaviivat tai rakentamisen tietomallinnus BIM. Yhdistyksen rooli T&K:ssa on saman-
lainen: innostaminen, auttaminen, tukeminen ja tarvittaessa myös koordinointi. Yhdistyksellä on 
T&K-strategia, jonka syyskokous on hyväksynyt. Uusimmat esimerkit yhdistyksen koordinoimista 
hankkeista ovat EnnusTeräs ja Teräsrakentamisen Eurooppalaiset Pelisäännöt, TEP. Finnsteel-
ohjelma on esimerkki laajan ohjelman koordinoinnista. TRYn kautta yritykset saattoivat myös ra-
hoittaa diplomitöitä ennen vuotta 2005, jolloin verotus muuttui.  
 
TRY on ollut mukana Teräsrakentamisen T&K-päivien järjestäjänä 1980-luvulta asti. Päivät järjes-
tetään parin kolmen vuoden välein, ja nykyisin mukana ovat kaikki suomalaiset tutkimus- ja ope-
tusorganisaatiot. TRY järjestää myös laajalle yleisölle tarkoitetut Teräsrakennepäivät, jotka aikai-
semmin oli kaksi kertaa vuodessa ja nyt järjestetään kerran vuodessa. TRY on järjestänyt ulko-
maan ekskursioita noin kerran vuodessa jo pitkään, ja tavoitteena on ollut esitellä suunnittelijoille 
teräsrakentamisen mahdollisuuksia.  
 
TRY on ollut aika paljonkin mukana Rakentamismääräyskokoelman ja sitä täydentävien suunnitte-
luohjeiden valmistelussa eri aikoina, viimeksi kun ympäristöministeriö on uusinut B-sarjaa. B7 ja B6 
olivat 1970-luvulla sisäasiainministeriön toimeksiantoja TRY:lle. Tehtäviä jaettiin edelleen ja esi-
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merkiksi B6:n käsikirjoitus tilattiin tutkijan sivutoimena. Liittorakenteita koskevan B4-osan TRY teki 
yhteistyössä Betoniyhdistys ry:n – BY - kanssa. Kaikki kansalliset liitteet Eurocode 3:een ja 9:ään 
ovat nyt TRY:n vastuulla.  
 
Teräsrakennelehdessä julkaistaan alan saavutuksista tietoja ja uutisia, yleensä usein rakennus-
hankkeita ja uutuustuotteita esittelemällä. Siinä on myös ollut jatkuvasti tietoja T&K-toiminnan tu-
loksista. Teknisiä artikkeleita varten tilaa on nykyisin TRYn kotisivuilla.   
 
TRY järjestää kerran vuodessa opettajien koulutuspäivän, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista. 
Opettajia on myös tuettu Eurocode-kirjan valmistelussa opetusmateriaaliksi; mukana on ollut kym-
menkunta opettajaa sekä yliopiston että ammattikorkean puolelta. Kun opetushallitus uudisti toisen 
asteen koulutusta muutama vuosi sitten, TRY ja joukko alan opettajia laativat ehdotuksia opetus-
suunnitelmista.  
 
Teräsrakentamista on käsitelty ja kehitetty muissakin yhdistyksissä, joissa on toiminut sekä erilais-
ten yritysten ja yhdistysten edustajia että tutkimuslaitosten edustajia. Esimerkiksi Teräsrakenteiden 
Laatu ry:ssä toimi vuosina 1986 – 1998. Suomen Paloinsinööriyhdistyksen 50-vuotishistoriikki ker-
too vilkkaasta toiminnasta ja mielenkiintoista esitelmistä jo 1970-luvulla (esimerkiksi D. Björkholzin 
esitelmä vuonna 1970 ”Konstruktöörin työstä erikoisesti paloteknillisessä mitoituksessa ja teräsra-
kenteiden suojauksessa”/SPIY 1999). 
 
 
3.3  Teräsrakenne- lehti  

Teräsrakenne-lehteä on julkaistu vuodesta 1978. Ensimmäisen numeron aiheita olivat tyyppihy-
väksynnät, viranomaisohjeet, hitsatut rakenteet, tarjouspyynnöt ja SEV-yhteistyö. Kerrostalojen 
rungot todettiin tuolloin haasteeksi. Pääkirjoituksessa mainittiin että yritysjäseniä oli 50 ja henkilö-
jäseniä 250 ja että henkilöjäseninä on ”useita viranomaisia ja opetus- ja tutkimushenkilöitä”. Edel-
leen siinä todettiin, että TRY:n päätehtäviin kuuluu teräsrakentamisen tutkimus- ja kehitystehtävien 
koordinointi. 
 
Lehden ulkoasu ja taitto ovat pysyneet kutakuinkin muuttumatta noin viimeiset 15 vuotta. Lehti il-
mestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen painosmäärä on yli 10000. Se on yksi niistä ammatillisista 
lehdistä, jotka sisältyvät Rakennusinsinöörien Liitto ry:n – RIL - jäsenetuihin. 
 
Lehti on perustamisestaan lähtien julkaissut runsaasti tietoja T&K-toiminnasta, ohjelmista ja tulok-
sista. 1970-luvulla laadunvarmistus, rakenteellinen turvallisuus, suunnittelumenetelmät ja standar-
dointi olivat tärkeitä. Pohjoismainen yhteistyö suunnittelumenetelmien kehityksessä oli tärkeä uu-
tisaihe. Eurooppalaisten konferenssien antia ja European Convention for Constructional Steelwork 
ECCS:n teknisten komiteoiden ja työryhmien työtä esiteltiin. Seuraavat tuotteet esiteltiin lehden 
lukijoille vuosien varrella: perustukset ja teräspaalut, runkorakenteet (liittopilari, rakenneputket, 
WQ- ja CWQ-palkkijärjestelmät, ristikkorakenteet ja hitsatut profiilit), sandwich-elementit, julkisivu-
verhoukset (Liberta julkisivukasetit, julkisivulamellit, Design-profiilit ja matalat poimulevyt), esival-
mistetut ulkoseinäelementit, esivalmistetut kattoelementit, kevytorret, kantavat poimulevyt, pienta-
lojen teräskatot ml. sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet sekä suojapellitykset ja tarvikkeet, ra-
kennustyyppikohtaiset ratkaisut (areenat, terminaalit, hallit, voimalaitokset, toimistorakennukset, 
varastot, logistiikkakeskukset, liiketilat, maatalous- ja kevytteollisuusrakennukset sekä asunraken-
taminen), mitta- ja detaljipiirrokset. Rakentamisen ja suunnittelun tietomallinnus on ollut aiheena 
1990-luvulta alkaen. Teräskennoihin perustuvat Neapon moduulit esiteltiin 2008 (nro 1) ja myö-
hemmin . Metallirakenteiden tutkimuskeskuksen viides toimintavuosi huomioitiin 2009 (nro 3). 
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3.4  Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö  
 
Pohjoismaisen yhteistyön ja pohjoismaisten – erityisesti ruotsalaisten - mallien merkitys oli suuri 
suomalaisen teräsrakentamisen alkuvaiheissa. Pohjoismaissa koottiin vuosina 1960-1990 yhteisiä 
pohjoismaisia normeja NKB:n toimesta (Nordiska kommiten för byggbestämmelser). Silloin saatiin 
aikaan mallinormeja, joita käytettiin kansallisten normien teossa; jotkut koestusnormit ovat vieläkin 
käytössä, jotka ovat peräisin tältä ajalta (Heinisuo 2007). Suomen ensimmäiset teräsrakenteiden ja 
teräsohutlevyrakenteiden suunnitteluohjeet lähes kopioitiin Ruotsista: Rakentamismääräyskokoel-
man osa B7 tuli voimaan vuonna 1974 ja B6,Teräsohutlevyrakenteet vuonna 1976; ohjeita on 
myöhemmin uusittu useita kertoja.  
 
Pohjoismaisten teräsrakenneyhdistysten välillä on edelleen yhteistyötä, ja mm. kestävä rakentami-
nen on uusi alue. Pohjoismaisia teräsrakentamisen konferensseja on järjestetty kolmen vuoden 
välein vuodesta 1970 alkaen (NSCC 2001); tosin 1980-luvulla oli pitkä tauko. Konferenssien suosio 
ja Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuvien osanottajien määrä ovat kasvaneet jatkuvasti. Pohjois-
maisilla markkinoilla on myös edelleen iso painoarvo viennissä. 
 
TRY:n kautta monet tutkijat ja teollisuuden edustajat ovat osallistuneet ECCS:n teknisten komiteoi-
hin ja työryhmiin, joissa on kehitetty eurooppalaisten suunnitteluohjeita ja parhaita käytäntöjä. Osa 
ECCS:n julkaisuista vaikutti suoraan suomalaisiin menettelytapoihin, mutta merkittävämpää on että 
niiden kautta on myös voitu vaikuttaa suomalaisten ratkaisujen hyväksymiseksi. 
 
 
3.5 Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT 
 
VTT:llä toimi 1970-luvulla neljä suhteellisen itsenäistä laboratoriota rakenteiden T&K:ta varten: 
betoni- ja silikaattitekniikka, rakenteiden mekaniikka, puutekniikka ja palo; teräs- ja yhdistelmära-
kenteiden tutkimus keskittyi rakenteiden mekaniikan laboratorioon (myöhemmin rakennetekniikka) 
ja hyvin aikaisessa vaiheessa myös palolaboratorion toimintaa kohdennettiin teräsrakenteisiin.  
Lisäksi oli useita muita laboratorioita rakennustuotantotekniikan, rakennusmateriaalien, teknisten 
järjestelmien ja yhdyskuntarakenteen tutkimukseen. Laboratorioiden tutkijaresurssit ja laitekanta 
kasvoivat erityisesti 1980-luvulla; tutkimustoiminnassa kokeellinen osuus oli merkittävä eikä tieto-
koneita käytetty juurikaan ennen 1980-luvun loppua. VTT:n organisaatiorakenne alkoi voimakkaas-
ti muuttua 1990-luvun alussa, ja johtaminen kohdistui laajempiin kokonaisuuksiin. Vuoden 2006 
organisaatiomuutoksessa rakennusalan kokeellinen tutkimus siirtyi lähes täydellisesti uuden VTT 
Expert Services Oy:n osaksi. T&K-toiminta keskittyy nykyisin kahteen osaamiskeskukseen, joista 
toinen kattaa rakenteiden toimivuuden ja turvallisuuden sekä palotekniikan ja toinen rakennustek-
nologian ja tekniset järjestelmät, energia- ja ekotehokkuuden sekä tieto- ja viestintätekniikan sovel-
lukset. 
 
 
3.6 Teräsrakennetekniikan korkeakouluopetus ja -tutkimus 
 
Teräsrakenteiden suunnittelijoita saatiin Suomessa kolmesta korkeakoulusta ennen kuin oppituoli 
perustettiin Teknilliseen korkeakouluun: Lappeenrannassa (professori Niemi) ja Otaniemessä ko-
netekniikan oppituolit ja Tampereella talonrakennustekniikan oppituoli antoivat tarvittavaa perus-
opetusta (professorit Mehto ja Pynnönen). Lappeenrannan teräsrakenteiden ja hitsaustekniikan 
opetusta ja tutkimusta esiteltiin mm Teräsrakenne-lehdessä 3/1982. Tampereen teknillisen korkea-
koulun Teräskerros-talotutkimusta vuosina 1987-1989 esiteltiin mm Teräsrakenne-lehdessä 
3/1990. 
 
Vuonna 1981 Teräsrakenneyhdistys ry lahjoitti Teknilliselle korkeakoululle varat teräsrakenteiden 
professorinviran perustamista varten. Sitä ennen opetusta oli annettu hajautettuna rakennus- ja 
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koneosastoissa ja rakennusosastossa pääasiassa sillanrakennuksen yhteydessä (Julkunen 2008). 
Ensimmäisen kerran oppituolin perustamista oli kuitenkin ehdotettu jo yli kymmenen vuotta aiem-
min. Professuuri perustettiin asetuksella vuonna 1984, mutta virantäyttö pysähtyi vuosiksi. 
 
Teräsrakennetekniikan opetus alkoi oman oppituolin puitteissa Teknillisessä korkeakoulussa vuon-
na 1987, jolloin tekn.tri Pentti Mäkeläisestä tuli ensin vt. professori ja vuodesta 1989 alkaen pro-
fessori. Hän  jäi eläkkeelle vuonna 2012. Hänen aikanaan valmistui 56 diplomityötä vuodesta 1988 
alkaen. Vuodesta 1988 vuoteen 2007 valmistui lisäksi seitsemän lisensiaattityötä ja seitsemän toh-
torin väitöskirjaa (Julkunen 2008). Ennen alan omaa professuuria, teräsrakenteisiin liittyviä opin-
näytetöitä tehtiin useimmiten rakenteiden mekaniikan oppituolissa: vuodesta 1981 alkaen yhteensä 
33, ja sitä ennenkin valmistui useita mm sandwich-elementteihin liittyviä töitä. Talonrakennustek-
niikan oppituolissa tehtiin etenkin liittolaattojen toimintaan liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä 
1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella. Yhdistelmärakentamisen nopeaa tuotantotekniikkaa kehi-
tettiin ”rakentamistalouden” oppituolissa, ja aiheesta valmistui myös useita diplomitöitä. 
 
Tampereen teknillinen korkeakoulu sai oman oppituolin vuonna 2004, kun tekn.tri Markku Heinisuo 
nimitettiin metallirakenteiden professoriksi. Professuuri on yksi Seinäjoen kaupungin, lähialueen 
kuntien ja seudun yrittäjien lahjoittamista uudentyyppisistä viroista. Hämeenlinnan seutu liittyi mu-
kaan vuonna 2008. Ensimmäisen neljän toimintavuoden aikana valmistui kymmenen diplomityötä 
Heinisuo 2008). Professorin ensi sijainen tehtävä on tutkimuksen järjestäminen ja ohjaus sekä tut-
kimustiedon välittäminen yrityksille. 
 
Teräsrakennetekniikan opetusta ja tutkimusta on myös Oulun yliopistossa ja ammattikorkeakou-
luissa (mm Metropolia, Hämeenlinna, Tampere, Turku, Saimaa). Hämeenlinnan Ammattikorkea-
koulun Ohutlevykeskus on toiminut yli kymmenen vuotta.  
 
 
3.7 Julkiset yhteisrahoitteiset ohjelmat 
 
TEKES (nykyisin teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) perustettiin vuonna 1983. Sen 
tarjoamia rahoituspalveluja yritykset ovat käyttäneet alusta pitäen sekä omaan tuotekehitykseensä 
että muutamia vuosia myöhemmin myös yhteisiin ohjelmatyyppisiin hankkeisiin. Michelsen (1993) 
toteaa, että ”TEKES sitoi teollisuuden tutkimusjärjestelmän osaksi”. Yrityshankkeissa on voinut olla 
alihankintaa tutkimusorganisaatioilta. Teräs- ja yhdistelmärakenteiden kehittämistä on tehty yksit-
täisten hankkeiden lisäksi kahdessa teknologiaohjelmassa, jotka molemmat valmisteltiin teollisuu-
den aloitteesta ja pitkälti myös teollisuuden asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tosin VTT oli vah-
vasti mukana FinnSteelin valmisteluvaiheen työpajoissa. 
 
TEKESin Finnsteel-ohjelman käynnistivät ja toteuttivat Rautaruukki, Tampella Power (myöhemmin 
Kvaerner Pulping Oy) ja Teräsrakenneyhdistys TRY. Ohjelmalla oli kuuden hengen ohjausryhmä, 
jossa oli kaksi VTT:n edustajaa. DI Jouko Kouhi VTT:ltä nimettiin koko ohjelman vetäjäksi, jolloin 
hänen työpisteensä siirtyi väliaikaisesti TRY:n tiloihin. Ohjelman tavoitteena oli suomalaisen teräs-
rakentamisen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä uusia rakenteellisia järjes-
telmiä ja niihin liittyviä tuotteita. Loppua kohti tavoitteita täydennettiin korostamalla tiedonhallintaa 
ja tuotteiden ja toimitusten alihankintaketjuja (Tekes 2001b). 
 
Viiden vuoden ohjelmassa vietiin läpi 54 hanketta, joiden yhteenlaskettu kustannus oli 10 miljoo-
naa euroa. Niihin otti osaa 80 organisaatiota, jotka olivat yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Julkisia ra-
portteja, esityksiä ja artikkeleita julkaistiin 168. Ohjelman valmistelussa käytiin laaja keskustelukier-
ros alan tulevaisuudesta, mikä osittain selittää suuren osanottajamäärän. Kolme teknologia-aluetta 
oli tunnistettu tärkeiksi uusiutumisen lähteiksi, ja ne olivat materiaalit ja tuotanto, elektroniikka- ja 
automaatio sekä tieto- ja viestintä (Tekes 2001b). 
 



10 (16) 

Verkottumista ja yhteistyötä kiitetään loppuraportin yhteenvedossa, ja sen merkitys etenkin pk-
sektorille nähdään suurena. Kaikki suomalaiset yliopistot ja VTT osallistuivat ohjelmaan. Kansalli-
sen yhteistyön ohella eurooppalaisia Hiili- ja teräsunionin rahoittamia hankkeita oli samaan aikaan 
käynnissä kymmenen. Termorankaan perustuvaa asuinrakentamista tutkittiin sekä kansallisissa 
että eurooppalaisissa projekteissa (Tekes 2001a). Ohjelman raporteissa luetellaan useita tuotteita, 
joita kehitettiin: termo- ja akustoranka, pitkän jännevälin liittorakenteet, julkisivutuotteet, parvekejär-
jestelmä ja moduuliratkaisut hissi- ja porrastorneille. Täysin automaattisen teräsristikon valmistusta 
tuettiin myös. Monet hankkeet tutkivat myös työmaaprosesseja kuten asennusta, modulaarisuutta 
ja rakennettavuutta, ja niiden vaikutuksia tuotekehitykseen.  
 
Ohjelman arviointiraportin mukaan 35%:ssa projekteista kehitettiin tuotteita ja järjestelmiä, mutta  
Rautaruukin projekteista tähän ryhmään kuului 50%. (Tekes 2001a). VTT koordinoi projekteista 
42%, ja TRY 26%.  
 
Tekesin Yhdistelmärakenteet – teknologiaohjelma toteutui Ruduksen ja Rautaruukin aloitteesta ja 
koordinoimana vuosina 1995-2000. Pääosa T&K-hankkeista tehtiin Teknillisen korkeakoulun talon-
rakennustekniikan oppituolissa.  
 
Eurooppalaiset julkiset T&K-rahoituksen lähteet avautuivat suomalaisille 1980-luvun puolivälissä 
ensin EUREKA-yhteistyösopimuksen kautta. SimSteel-projekti oli ensimmäinen EUREKA-projekti 
(130), jossa Suomi on ollut mukana. Siinä kehitettiin teräsrakentamisen mallintamisen perussään-
töjä. Myös tutkijoiden verkottumista tukeva COST-ohjelma avautui, ja Suomi liittyi v 1991 Action 
C1:een ” Control of the semi-rigid behaviour of civil engineering structural connections”. Vuodesta 
1995 Research Fund for Coal and Steel RFCS (aiemmin ECSC) on ollut tärkein osarahoittaja, ja 
Tutkimuksen Puiteohjelmiin osallistuminen on ollut satunnaista; sandwich-elementtien hanke 
”EASIE” on uusin esimerkki. VTT:n Business Intelligent-raporttien mukaan esimerkiksi Rautaruukki 
oli osallistunut 26 rakennusalan EU-projektiin vuoteen 2012 mennessä, ja niistä suurin osa oli 
RFCS:ssa kuten ACOUSVIBRA (High quality acoustic and vibration performance of lightweight 
steel constructions), DRYCONDIS (Disseminations of the knowledge in the use of steel intensive 
dry construction systems in housing), EEBIS (Energy-efficient buildings through innovative sys-
tems in steel), PROSSUS (Promotion of steel in sustainable and adaptable buildings), INPREST 
(Integrated pre-fabricated steel technologies for the multi-storey sector) ja NEWEU (Dissemination 
of steel-based new renovation technologies into growing new EU markets).  
 
RYM Oy on vuonna 2009 perustettu rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö (http://www.rym.fi/yritys/). 
Se on kiinteistö- ja rakennusalan huippuosaamisen pääomasijoitusyhtiö, jossa on 53 osakasta mu-
kaan lukien myös yliopistoja ja VTT.  Yhtiön tehtävänä on sijoittaa yritysten ja julkisten innovaa-
tiorahoittajien rahoitusta ja tietotaitoa alan kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeimpiin tutki-
musaiheisiin. Yhteisen strategisen huippututkimuksen avulla synnytetään ylivoimaista maailman-
luokan osaamista rakennetun ympäristön koko elinkaarelle. RYM Oy:n toimintamuotoja ovat: en-
nakointitiedon tuottaminen, tutkimusrahoituksen hankinta ja kehittäminen, tutkimusohjelmat valituil-
la keihäänkärkialueilla, Living Labit tutkimustulosten testialustoina, verkottunut kansainvälinen toi-
minta, tiivis yhteistyö muiden SHOK-yhtiöiden kanssa ja avoin ja monikanavainen viestintä. 
 
 
3.8 Suomalaisen teräsrakentamisen kehitys ja yhteinen T&K-viitekehys 
 
VTT:n hankkeen tuloksista esitetään tässä yhteydessä vain yhteenvetotaulukot. Taulukossa 1 on 
yhteenveto tuoteteollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyömuodoista eri esimerkkitapauk-
sissa. Taulukossa 2 on yhteenveto soveltavan tutkimuksen alueista, joita tuoteteollisuus on tarvin-
nut tutkimusorganisaatioilta teräs- ja yhdistelmärakenteiden ja niihin perustuvien tuotteiden kehi-
tysvaiheissa 1970-luvulta alkaen.  
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Taulukko 1. Yhteenveto tuoteteollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyön muodoista teräsrakentami-
sen kehityshistorian aikana Suomessa 1970-luvulta alkaen. 
 
Hiljaisen tiedon jakaminen - 
toimintakulttuuri 

Tuotekehitys ja  
kaupallistaminen 

Käyttö rakennuskohteissa;  
jatkuva kehitystyö 

TRY:n työryhmät  
TRY:n kurssit 
Pohjoismaiset yhdistykset ja 
muu yhteistyö 
ECCS:n työryhmät 
CIB:n työryhmät 
Teräsrakentamisen T&K-päivät 
Yhteistyösopimukset ja -
ohjelmat 
Yhteistyöprojektit: T&K, de-
monstraatiot, disseminaatio 
Tekes-projektien johtoryhmät 
Koulutusaineisto, mapit, netit 
Yhteiset artikkelit 
Lahjoitusprofessuurit, dosen-
tuurit 
Laaduntarkastusyhdistys ry 
DI työt, ohjaajia yrityksistä 
Väitöskirjat yhteishankkeissa 
Opiskelijoiden palkkaus 
Strategia-työryhmät/ tilaisuudet 
Työvoiman siirtymiset eri or-
ganisaatioiden kesken 
Työvoiman siirtymiset tutki-
musorganisaatioiden välillä 
Lyhyet vierailut puolin ja toisin 
Ekskursiot  
Konferenssit (NSCC,  
EuroSteel ym) 
ESTEPin työryhmät 
TeräsLubi, MetNet 

Teollisuuden erilliset tilaustutki-
mukset erillisistä aiheista (rahoi-
tus joko Tekesiltä tai omana ra-
hoituksena)  
FinnSteel-ohjelman T&K-
hankkeet joissa soveltavaa tutki-
musta ja tuotekehitystä samanai-
kaisesti 
RFCS-projektit, joissakin myös 
tuotekehitystä sisällä 
Yhteiset kehitystiimit jossain kehi-
tysvaiheessa 
Yhteiset tuotekehityshankkeet 
teollisuusvetoisesti  
Yritykset osallistuvat tutkimusteh-
tävien suunnitteluun ja kokeelli-
seen tutkimukseen (koekappalei-
den valmistus, läsnäolo koetilan-
teissa) 
Suunnitteluohjeiden kehittäminen 
Tyyppihyväksyntäaineiston ko-
koaminen 
Lausunnot 
Yhteiset markkinointiponnistukset 
(esitelmät, artikkelit) 
Vapaaehtoisessa sertifioinnissa 
avustaminen 
Laadunvarmistuksen suunnittelu 
EOTA-prosessit 

Tilaustutkimukset (käyttöalu-
een/tuotteen muutokset) 
Yhteistyöprojektit (Tekes, EU, 
RFCS) 
Ulkomaiset suunnittelu- ja hy-
väksyntäaineistot 
Eurooppalaiset suunnitteluoh-
jeet, Eurokoodit – opetukseen ja 
tutkimukseen 
CEN-standardoinnin kehitys, 
erityisesti tuotestandardit  
EOTA-työryhmät 
ECCS:n ja CIB:n työryhmät 
Kirjalliset lausunnot 
Asiantuntijana yrityksen neuvot-
telutilanteissa 
 

 
 
Taulukko 2. Yhteenveto soveltavan tutkimuksen alueista tuoteteollisuuden ja tutkimuslaitosten yh-
teistyössä 1970 - luvulta alkaen. 
 
Aika Tuote, tuoteperhe, tuotetyyppi; Teollisuus-tutkimus-yhteistyö:  

Soveltavan tutkimuksen alue 
< 1970 Yksittäisiä teräsrakenteita 

Ohutlevyt verhoilutuotteita, vesikatot 
 

1970-luku 
 

Ohutlevyt kantaviksi rakenteiksi 
Teollisuushallien yläpohjat  
Rakentamismääräyskokoelman osa B6, 
teräsohutlevyrakenteiden suunnitteluohjeet 

Rakenteiden mekaniikka: Taivutettujen ohutle-
vyjen laskentamallit, pistekuorman kestävyys ja 
jatkuvat rakenteet; kokeelliset tutkimukset, 
pohjoismaiset koemenetelmät 
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Polyuretaani ja polystyreeni-ytimiset sand-
wich-elementit, useita valmistajia 

Rakenteiden mekaniikka: Taivutettujen ele-
menttien laskentamallit; kokeelliset tutkimukset, 
koemenetelmät 
Materiaalitekniikka: pitkäaikaistoimivuus 
Rakennusfysiikka: lämmöneristys 
Valmistustekniikka: liimaus ym, laadunvarmis-
tus 

Suomalaiset liittolaatat, teräsosien valmista-
jia 2-3  

Rakenteiden mekaniikka: mitoitusmallit ja ko-
keellinen tutkimus, erityisesti liitoksen toiminta 
käyttö- ja murtorajatiloissa 

1980-luku Jatkuvat ohutlevyrakenteet 
Kantavat orret 
Muotolevyt ulkoseiniin, elementointi 
Rangat 
 
 
Suunnitteluohjeiden uusinta 

Rakenteiden mekaniikka: suunnittelumenetel-
mien laajentaminen eri tyyppisille rakenteille ja 
käyttötapoihin; kokeelliset ja teoreettiset tutki-
mukset 
Palotekniikka, ulkoseinäelementtien osalta 
Materiaalitekniikka: pintakäsittelyt 
Rakennustuotantotekniikka: elementit 

 
Isora- ja Keve-elementit esiteltiin Teräsra-
kenne-lehdessä 4/1987 
 
 
 
Villaytiminen sandwich-elementti; rakenteel-
linen villa ja liimaustekniikka kehitettiin val-
mistajan omassa t&k-keskuksessa 
 

Rakenteiden mekaniikka, palotekniikka, raken-
nusfysiikka, valmistustekniikka (laadunvarmis-
tus): kuormituskokeet, materiaalikokeet, pitkä-
aikaistoimivuuden kokeet, muovien vanhene-
minen 
 
Rakenteiden mekaniikka: villaytimisen elemen-
tin kuormituskokeet ja laskentamallit 
Materiaalitekniikka: rakenteellisen villan van-
heneminen 
Valmistustekniikka: laadunvarmistus 
Palotekniikka: polttokokeet 

Homecon ja PeVa esiteltiin Teräsrakenne -
lehdessä 3/1980 
 
Teräspalkki laatan alapuolella – ratkaisut 
 
BY26 vuonna 1989 

Talonrakennustekniikka: liittolaattapohjan ra-
kennusprosessi 
 
Rakenteiden mekaniikka: liittopalkin toiminta ja 
analysointi tietokoneohjelmalla 
 

1990-luku Pientalo-konseptit 
Kerrostalo-konseptit (edellä aikaansa) 
Termoranka ja siihen perustuvat elementit 
Metallikasetit julkisivujen korjauksiin 
Ohutlevyjen liitostekniikat 
Teräsrakenteiden käyttöikäsuunnittelu 
Kennolevy 
AWS-ranka osastoiviin seiniin 

Rakenteiden mekaniikka, talonrakennustek-
niikka, rakennustuotantotekniikka (”rakentamis-
talous”), betoniteknologia, teräsrakennetekniik-
ka, rakennusfysiikka, palotekniikka, akustiikka 
Tekes-ohjelma FinnSteel, tuotekehitys – ja 
soveltavan tutkimuksen yhteistyöprojektit: labo-
ratoriokokeet, mallinnus, kohteiden monitorointi 
  

ECCS No 66 Preliminary European Rec-
ommendations for Sandwich Panels”, 1990  
Villaytimisen sandwich-elementin valmista-
jia lisää Suomessa ja ulkomailla 
 

Rakenteiden mekaniikka: jatkuva rakenne, 
pitkäaikaistoimivuus, ripustukset, liitokset ym 

BY 36 
 
Uudistettu Holorib (Teräsrakenne 4/1992) 
 
 
 
 
 
 
 

 
FinnSteel-teknologia-ohjelma Rautaruukin, 
Tampella Powerin ja TRY:n valmistelemana 
 
Yhdistelmärakenteet-teknologia-ohjelma Rau-
taruukin ja Ruduksen yhteistyönä: 
Rakenteiden mekaniikka: liittolaatan liitoksen 
toiminta, mitoitusperusteet, halkeilleen raken-
teen jäykkyys 
Betoniteknologia: betonin kuivuminen, halkeilu 
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Matalapalkit, useita valmistajia ja ratkaisuja 
– pääasiallisesti ontelolaattavälipohjaan 
 
Deltapalkin tuotekehitysprojekti 

 
Rakenteiden mekaniikka: tyyppihyväksyntäko-
keet ja tuotekohtaiset mitoitusmallit; Isot mata-
lapalkkien laatastokokeet; analysointi- ja suun-
nitteluohjelmistot 
Palotekniikka: polttokokeet 
Talonrakennustekniikka: työmaaprosessit 

Tampereella Hallilan asuinkerrostalo v. 
1991 teräsrunkoisina ja julkisivut teräsohut-
levyjä, osittain tilaelementtejä 

Asukastyytyväisyys-tutkimus 

2000-luku Valmistusteknologia automatisoituu 
Ohutpinnoitteet, maalipinnoitus  
Julkisivukasetit 

Materiaalitekniikka, Pinnoitteet 
Rakennusfysiikka, kosteuden- ja lämmönsiir-
tymisilmiöt, lämmöneristys 

Sandwichien CEN tuotestandardi (2006 
valmis, voimaan neljä vuotta myöhemmin) 
 

Standardi EN 14509 – sisältää suunnitteluoh-
jeet ja näin poikkeaa muista tuotestandardeista 
Palotekniikka: polttokokeet  
Energiatehokkuus-hankkeet kotimaassa ja 
RFCS:ssä 

Teräskuitubetoni liittorakenteissa 
Matalapalkit- yhdistelmärakennejärjestelmä 

Betoniteknologia, ominaisuudet ja työtekniikat 
Rakenteiden mekaniikka 

Teräsmoduulirakentaminen: kennolevytek-
nologiaan perustuva moduulirakentaminen - 
tehtaalla mahdollisimman valmis, ei runkoa 
 
Energiatehokas teräshalli 

Liiketoimintatutkimus, rakennuksen tekniset 
ominaisuudet, pilot-hankkeet 
 
Akatemian Kestävä Energia- tutkimusohjelma, 
energiatehokkuus osa-alue 2008-11 

2010-luku Ohutlevyrakenteiden valmistus pk-sektorille  
 Elementtien CE-merkintä 

Elementtien lämmöneristävyys, paksut 
elementit, liitosdetaljiikka 
Ekotehokas mineraalivillaytiminen sandwich  

Elinkaaritarkastelut: materiaalien ja rakennus-
osien kierrätys ja uudelleenkäyttö 

  
Teräsmoduulirakentaminen 
Energiatehokas teräsrakennus 
Muuntojoustava ”shopping centre” 

Rakennuksen tekninen kokonaistoimivuus 
Rakennuksen energiankulutuksen kokonais-
mallinnus ja simulointi 

 
”Raskaiden teräsrakenteiden” kehitys ei sisältynyt esimerkkitapauksiin, mutta mm. teräslaatujen 
kehitys oli merkittävää tarkastelujakson aikana. Teräspaalut ja myöhemmin ns. ecopaalut olisivat 
hyvin voineet myös valikoitua yhdeksi esimerkkitapaukseksi. 
 
Teräsohutlevyihin perustuvista tuotteista termorankaiset julkisivuelementit ovat menestyneet jos-
sain määrin kerrostalorakentamisessa, mutta alkuperäinen kohde pientalorakentaminen ei ole 
saanut juurikaan jalansijaa. Etenkin rivitalojen osastoiviin seiniin tarkoitettu AWS-ranka ja –
elementit poistui valmistuksesta suhteellisen nopeasti, sillä markkinoilla olevat ratkaisut olivat lo-
pulta kilpailukykyisempiä. Varsinaisista ohutlevytuotteista vesikatot ovat vahva markkina-alue. Mi-
neraalivillaytimiset sandwich-elementit ovat olleet suuri suomalainen menestystarina. 
 
Betoni-teräsliittolaatat eivät erinomaisista tartuntaominaisuuksistaan huolimatta ole menestyneet 
kilpailussa ontelolaattateknologian kanssa. Teknologisesti erilaiset uutuustuotteet ovat olleet erin-
omaisia, mutta markkinoilla se ei ole riittänyt, vaikka osa teknisistä ominaisuuksista vastaa myös 
käyttäjien tarpeisiin, esimerkiksi välipohjien äänieristys. Kerrostalorakentamisessa koneiston so-
peutuminen totuttuihin työtekniikoihin on ehkä suurin hidaste muutoksille, mutta suuri tekijä on 
myös se että rakennuskustannusten kokonaisuus katoaa näköpiiristä kun kilpailutetaan pieniä osia 
kerrallaan. Yhdistelmärakentamisessa menestyksekkäin tuote on Deltapalkki kiitos sen tarjoamista 
eduista joita ovat mm. matala välipohjan rakennekorkeus ja lähes tasainen alapinta. Ratkaisu me-
nestyy hyvin myös kansainvälisillä markkinoilla. 
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Rakennustuotteiden tuotekehityksessä on tarvittu ja tarvitaan useita soveltavan tutkimuksen aluei-
ta, ja tutkimusorganisaatiot ovat tuottaneet merkittävän osan uudesta tiedosta. 1970-luvulta alkaen 
rakenteiden mekaniikan, hitsaustekniikan ja talonrakennusteknologian osaamisten varaan kehitet-
tiin vaativien rakenteiden suunnitteluperusteet. Kokeellinen tutkimus on ollut tärkeä osa T&K:ta, 
mutta 1980-luvun loppupuolelta alkaen mallinnus- ja simulointityökalujen kapasiteetit ja ohjelmistot 
ovat tulleet avuksi. Rakenteiden ja materiaalien käyttäytyminen ja kestävyys palossa ovat myös 
olleet samanveroinen tutkimusalue. Rakennusosien akustiset ja lämpötekniset ominaisuudet nou-
sivat uusiksi T&K-alueiksi samalla kun yksittäisten terästuotteiden osista siirryttiin kehittämään suu-
rempia kokonaisuuksia. Rakennusfysiikan merkitys on energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa 
kasvanut. Esimerkkitapausten perusteella voi myös vetää sen johtopäätöksen, että tuotevalmistaji-
en tuotekehityshakuisuus on luonut tarpeen uudelle tutkimustiedolle ja edistänyt tutkimusmenetel-
mien ja –osaamisen kehittämistä. Tuotekehitys on myös luonut tarpeen uusien standardien ja tuo-
tekohtaisten hyväksyntöjen kehittämiselle.  
 
Soveltavan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat olleet matemaattisesti ja mallinnusteknisesti 
hyvin vaativia, ja yhteisymmärryksen saavuttaminen on osoittanut kahdessa esimerkkitapauksessa 
osoittautunut vaikeaksi jopa tutkijoiden kesken saati sitten yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, toi-
nen tapaus tosin Saksasta. Enemmän haastatteluissa korostui kuitenkin yhteisymmärrys ja keski-
näinen arvostus. Tutkijoille on ollut tärkeää että yrityksissä on läheistä asiantuntemusta ja yrityksil-
le on tärkeää että tutkimusorganisaatioissa ymmärretään rakentamisen käytäntöjä. Yhtenä tausta-
tekijänä voi pitää myös sitä että useilla avainhenkilöillä on työkokemusta sekä tutkimuslaitosten, 
tuotevalmistajien ja suunnittelutoimistojen palveluksessa. 
 
 
4 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 
Teräsrakentamisen kehitykselle tärkeitä tekijöitä ovat olleet teräsrakenteiden ja teräsohutlevyjen 
kotimainen valmistus ja jatkojalostus sekä Tekesin tuella toteutetut T&K-ohjelmat. Teräsraken-
neyhdistys ry perustettiin vuonna 1971 ja sen toiminnassa teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden 
edustajat ovat kohdanneet toimikunnissa, T&K-päivillä, kursseilla, työryhmissä, matkoilla ja tapah-
tumissa. Teräsrakenne-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 1978. Näiden merkitys yhteisen tieto- 
ja osaamispohjan syntymiselle on ollut suuri. TRY:n rooli T&K-toiminnan koordinoinnissa yhdisti 
vahvasti alan toimijoita, ja tiivis vuorovaikutus loi melko yhtenäisen toimintakulttuurin 1990-luvun 
loppupuolelle asti. Haastatteluissa ei juurikaan viitattu eroihin yritysten T&K-toiminnan ja tutkimus-
organisaatioiden välillä, mihin vaikuttaa todennäköisesti myös se, että tutkimustuloksille on yleensä 
ollut myös välitöntä käyttöä tuotehyväksynnöissä ja suunnittelumenetelmien ja –työkalujen kehit-
tämisessä. Alalla on myös pitkälti säilytetty yhteistyö kotimaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, 
ja näin myös pitkäjänteisemmin turvataan se että tuoteteollisuus voi saada uusinta tietoa ja uudis-
taa myös omia voimavarojaan. 
 
Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden käytännön yhteistyön muodot ovat olleet samanlaisia kuin on 
aiemmin tunnistettu muiden teollisuudenalojen vastaavissa tutkimuksissa. Ala on teettänyt kym-
meniä opinnäytetöitä tiedekorkeakouluissa, ja viime aikoina myös ammattikorkeakoulujen opinnäy-
tetöitä on avustettu. Niitä on tehty toimeksiantoina tai yhteisrahoitteisissa hankkeissa. Väitöskirja-
töitä on tehty sekä teräs- että yhdistelmärakenteista, ja ne ovat olleet tärkeitä etappeja suomalais-
ten ratkaisujen kehittämisessä. Erityisesti matalapalkkien tuotekehitys loi uuden soveltavan tutki-
muksen alueen, josta on syntynyt konferenssiesityksiä ja tieteellisiä julkaisuja parinkymmenen 
vuoden ajan. 
 
Rakennustuotteisiin kohdistuva soveltava tutkimus on usein teoreettisesti vaativaa ja pitkäkestoista 
vaikka se onkin lähellä markkinoita. VTT:n hankkeessa tarkasteltiin useita esimerkkejä, joissa in-
novaatioprosessien kokonaiskesto on kymmeniä vuosia, vaikka varsinainen tuotekehitysprojekti on 
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kestänyt puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja saattanut vieläpä sisältää uuden tuotantolaitoksen 
ja yrityksen perustamisen. Pitkäkestoisissa prosesseissa on laajennettu tuotteen käyttöaluetta tai –
tapaa ja kehitetty yleispäteviä suunnittelumenetelmiä: toisin sanoen tuoteinnovaatiot johtavat sää-
dösten kehittymiseen.  
 
T&K-toiminta edellyttää henkilö- ja rahoitusresursseja kaikissa vaiheissa. 1970- ja 1980-luvuilla 
resursseja oli sekä tutkimusorganisaatioissa, pk-sektorissa että suurissa yrityksissä. Suomalaisten 
yritysten uudelleenjärjestelyt 1990-luvun alussa ja vuosien 2008/2009 talouden notkahdus ovat 
yleisesti ottaen heikentäneet yritysten T&K-toiminnan resursseja merkittävästi. Samanaikaisesti 
myös tutkimusorganisaatioiden kilpailutilanne on kansainvälistynyt. EU:n suunnittelujärjestelmä, 
Eurokoodit, ja Rakennustuoteasetuksen edellyttämä CE-merkintä ovat rasittaneet etenkin pk-
sektoria. Tuotekehitykseen on käytettävissä vain pienet resurssit muissa kuin sellaisissa yrityksissä 
joissa on tavoitteena uudistaa tuotteita ja toimintaa jatkuvasti jotta voidaan turvata myös kasvu.  
 
T&K-toiminnassa on tapahtunut mielenkiintoinen siirtymä avoimuudesta ja tiedonjakamisen yhtei-
söllisyydestä kohti ydinosaamisen suojaamista, etenkin niissä yrityksissä, joissa on T&K-yksikkö ja 
teknologia- tai innovaatiostrategia. Mitä lähempänä tuotekehitysvaihetta yrityksen innovaatiopro-
sessi on, sitä tarkemmin projektinjohto tapahtuu yrityksestä käsin. Todennäköisiä syitä ovat kan-
sainvälinen kilpailu ja yritysten oman osaamispohjan vankistuminen.   
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