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Metsä Wood lanseeraa Open Source Wood -hankkeen 
Avoin innovaatio edistää puulla rakentamista kaupungeissa. 
 
Metsä Woodin Open Source Wood kutsuu arkkitehdit, suunnittelijat ja insinöörit yhdistämään 
voimansa: innovoimaan ja jakamaan tietoa puuelementtirakentamisesta. Open Source Wood 
on avoin innovaatioalusta puuelementtirakentamiselle. Tavoitteena on kasvattaa 
puurakentamisen markkinaa kaupungeissa yhdistämällä eri maiden tietotaitoa.  
 
Tällä hetkellä rakennusteollisuudessa käytetään eniten terästä ja betonia. Puun osuus 
kaupunkirakentamisesta on maailmanlaajuisesti vain 5–10 prosenttia. Puu on kuitenkin ihanteellinen 
materiaali kaupunkirakentamiseen, koska se nopeuttaa rakentamista ja sen keveys pienentää 
rakenteiden kustannuksia. Puu on myös ympäristöystävällisin rakennusmateriaali, joka toimii 
ilmastonmuutosta hillitsevänä hiilivarastona. 
 
”Puurakentamisen markkinat ovat vielä pienet, koska puuelementtirakentamisesta ja sen 
suunnittelusta ei jaeta riittävästi tietoa”, sanoo Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen. 
”Innovaatioita on paljon, mutta niitä on vaikea löytää. Open Source Wood on meidän ratkaisumme 
tilanteeseen. Uskomme, että avoin yhteistyö voi tuoda alalle merkittävää kasvua.” 
 
Mallia avoimen lähdekoodin ideologiasta 
 
Hanke sai innoituksensa avoimen lähdekoodin ideologiasta, jolla ohjelmistoala edistää ja vauhdittaa 
innovointia ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille tuontia.  
 
Metsä Wood näyttää mallia antamalla Kerto® LVL -puuelementtinsä vapaaseen käyttöön.  
 
Metsä Woodilta 30 000 euroa palkintorahaa  
 
Metsä Wood edistää elementtien suunnittelua palkitsemalla 30 000 eurolla Open Source Wood -
suunnitelmia, joissa Kerto LVL:ää on hyödynnetty innovatiivisesti.  

http://www.metsawood.com/global/news-media/articles/Pages/carbon-storage.aspx
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Vuoteen 2050 mennessä arviolta 70 prosenttia maailman väestöstä tulee asumaan kaupunkialueilla. 
Asuintilaa tarvitaan miljardeille ihmisille. Samalla kaupungit tuottavat 70 prosenttia maailman 
kasvihuonepäästöistä. Ekologisesti kestävämpi rakentaminen on yksi tapa hillitä ilmastonmuutosta, ja 
puulla rakentaminen on tärkeää tässä kehityksessä.  

”Meidän on muutettava perusteellisesti tapaa, jolla rakennamme”, sanoo Eric Karsh Equilibrium-
konsulttitoimistosta. ”Puulla rakentamisen teknologia edistyy nyt niin nopeasti, että pullonkaulana on 
tiedon jakaminen. Asiantuntijoilla on velvollisuus jakaa tietämystään, ja avoimen lähdekoodin periaate 
on nopein tapa edistää osaamista ja innovointia kaikkialla maailmassa. Siksi Metsä Wood on 
käynnistänyt Open Source Wood -hankkeen ja ottaa ensimmäisen askeleen jakamalla elementtien 
käyttöoikeuksia ja niihin liittyvää tietoa.”  
 
Open Source Wood jatkaa Metsä Woodin vuonna 2015 käynnistämää Plan B -hanketta, joka tutkii 
puun mahdollisuuksia kaupunkirakentamisessa.  
 
Lisätietoja Open Source Wood -hankkeesta ja siihen osallistumisesta: 
www.metsawood.com/opensourcewood 

Tule mukaan! 
 
Yhteystiedot: opensourcewood@metsagroup.com 
 
Kuvat: http://databank.metsagroup.com/l/fnnmZpzcR7j- 

 
Lisätietoja: 
Henni Rousu, Viestintäpäällikkö, Metsä Wood, puh. 040 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com 

 

 
www.metsawood.fi 
 
Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen 
sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta 
puuraaka-aineesta. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2016 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 
1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia. 
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