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Puurakentamista ja puualaa tukevia hankkeita Lukessa

19.4.2021

Rahoitus

1. WoodCircus: Underpinning the vital role of forest-based sector in the circular bio-economy (Erkki Verkasalo) H2020

2. UBWGI: Puu- ja viherrakentaminen kaupunkiympäristössä ja puutuotealan palvelupotentiaali (Erkki Verkasalo) Luke

3. WOOD.COM: Wood quality as a strategic competitive advantage in Finland (Henrik Heräjärvi) Luke

4. BASAJAUN: Building a sustainable joint between rural and urban areas through circular and innovative wood

construction value chains (Henrik Heräjärvi)

H2020

5. KIBIO: Pohjois-Karjalan ja Kiinan välisen biotalousyhteistyön mahdollisuudet (Henrik Heräjärvi) EAKR

6. BIOSCOPE: Tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa (Lauri Sikanen) EAKR

7. VerkostoMaine: Verkostomaisen puukerrostalorakentamisen konseptointi: Case hirsikerrostalo (Katja Lähtinen) Ym

8. PuuSensei-viestintähanke (Tuula Jyske) Ym

9. Decarbon-Home: Kohti hiilivapaita koteja: asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen 

asumiseen (Katja Lähtinen)

STN

10. WoodUrban: Puutuotteiden arvoketjut hiilineuraaliuden ja kestävän kaupungistumisen edistämissä (Katja Lähtinen) Luke

11. KnockOnWood: Matching consumer knowledge with industrial and municipal strategies to increase markets for low-

carbon housing and wood construction (Katja Lähtinen)

FV

12. BioPartnerit: Investointi- ja kehittämishankkeet (Veikko Möttönen) EAKR

14. DuraWood: Fungal decay of durable wood materials (Tiina Belt) AKA

15. Bio4EmiCon: Biomass supply chain solutions and climate policy actions for emission control (Henrik Heräjärvi) Luke

16. Positive fibers: bio-adhesives from wood industry side streams (Anuj Kumar) Luke

Näissä Luken budjetti yhteensä 

n. 5 milj. €

+ vääntö konsortioiden kautta

n. 25 milj. €

(Sulkeissa yhteyshenkilö Lukessa)



3

Case1: Wood Hub©

Luken strateginen rahoitus 2020-2022:
• Valmistella ja brändätä Wood Hub©: Tutkimus, kehitys ja palveluverkosto puurakentamiseen ja 

puutuotteiden kehittämiseen

Wood Hub© idea:
• Osallistujaorganisaatioiden vahvuuksien yhteinen markkinointi ja brändääminen

• Organisaatioiden toisiaan täydentävät osaamiset ja laboratoriofasiliteetit

• Enemmän kuin partnereidensa summa

• Tutkimus, testaus ja asiantuntijapalvelut

• Kevyt organisaatio, sujuva tiedonvaihto partnereiden välillä

• Wood Hub© -brändin yhteinen käyttö

• Partnereilla normaalisti edelleen “privaattihankkeita” mutta myös “Wood Hub©-hankkeita”

19.4.2021
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Wood Hub©, miksi?

• Enemmän kuin osiensa summa: partnerit markkinoivat paitsi omaa

myös toisten partnereiden palveluja/osaamisia.

=> Enemmän asiakastilauksia (testaus, laskenta, mallinnus) kaikille

=> Enemmän ulkopuolisen rahoituksen hankkeita kaikille

=> Parantunut access ja success EU-hankkeisiin kaikille

• Joustavuus palvelutarjonnassa: Wood Hub©-partnereiden laaja

osaaminen ja palvelut => Parantunut reagointikyky “Sorry, no chance” 

=> Yes, no problem!”

19.4.2021
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Case2: Bioscope – tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-

Karjalassa

19.4.2021

Kv. osaaminen, verkostot
• Young leadership programme
• European forestry
• Wood materials science
• European bioeconomy

university
• FORES doctoral programme
• Cross-border university
• BioRegions Facility

Liiketoimintatutkimus
• Tuoteryhmät ja 

markkina-alueet
• Investointinäkymät
• Alueen kilpailukyky
• Liiketoimintamalit

Markkinoiden ennakointi
• Eurooppa, Venäjä, Kiina, Japani, Kanada...
• Puurakentaminen, biopohjaiset tekstiilit...
• Olemassa olevat ja uudet tuotteet
• Kuluttajamuutos
• Koulutusvienti ja konsultointi

Kasvava
aluetalous

BIOSCOPE-hankkeen 
tavoitteena on kasvattaa 
Pohjois-Karjalan aluetaloutta 
kohtauttamalla tutkijoita, 
opiskelijoita ja yrityksiä. 

Hanke etsii 
digitalisoituneeseen ja 
verkottuneeseen  
liiketoimintaympäristöön 
parhaiten sopivat 
kohtauttamismenetelmät ja -
prosessit.

Systeemisenä 
tavoitteena on siirtyä 
lineaarisesta 
tutkimuksen ja 
osaamisen 
jalkauttamismallista 
verkottuneeseen 
innovaatiomalliin.

BIOSCOPE -hankkeen 
tuloksena syntyy 
pysyvä, kehittyvä ja 
verkottunut 
innovaatiomalli 
Pohjois-Karjalan 
biotalouden kasvun 
moottoriksi.
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Viimeaikaisia opinnäytetöitä, puutuoteala

• Cai, C. 2020. Effects of long-term weather and wetting exposure on the structure and properties of thermally modified wood. 

Dissertationes Forestales 298.

• Kunttu, J. 2020. Wood utilization scenarios and their sustainability impacts in Finland. Dissertationes Forestales 292.

• Barbero-Lopez, A. 2020. Recovery of antifungal compounds from wood and coffee industry side-streams and residues for wood 

preservative formulations. Dissertationes Forestales 308.

• Marttila, J. Havupuun termomekaaninen modifiointi. Valmistuminen 12/2021.

• Stöd, R. Harvennusmännyn ominaisuudet puutuotesovelluksissa. Valmistuminen 12/2021.

• Scharfe, J. 2018. Attenuation of electromagnetic waves in plywood and LVL structures.

• Biza, Y. 2019. Effect of thermo-mechanical modification on wood colour silver birch, Scots pine, Norway spruce, and European aspen.

• Lopez-Ramirez, A. 2020. Wood contribution in earthquake-resistant buildings: A literature review.

• Pakhrin, M. 2020. Performance of crude tall oil impregnated Scots pine posts after a nine-year soil contact test.

• Martinez-Suner, S. Joint strength in massive LVL and CLT structures. Valmistuminen 6/2021.

• Pehkonen, M. Effect of growth rate on wood properties of Norway spruce. Valmistuminen 6/2021.

• Raza, M.H. Effect of boron fertilization on Norway spruce mechanics. Valmistuminen 6/2021.

• Lampela, J. 2020. Puun haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja kierrätyspuun potentiaali vähäpäästöisenä sisustusmateriaalina.

19.4.2021

PhD

MSc

BSc

Näissä välittöminä 

hyödynsaajina / rahoittajina 

15-20 yritystä.
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Kiitos!

19.4.2021

For further information, please contact:

Henrik Heräjärvi

henrik.herajarvi@luke.fi

+358 50 391 3037

Wood 
is 

good!


