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Toimitusjohtajan katsaus

”
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Tervehdys kaikille.
Taas on yksi vaiherikas
ja menestyksekäs
vuosi takana.
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Pitkään jatkuneet kustannuspaineet ja koronarajoitukset
toivat vuoteen omat haasteensa, jotka vaativat jälleen
erinäisiä sopeutus- ja tehostustoimia. Saimme rakentamisen
silti hyvään vauhtiin ennätyksellisen monessa kohteessa ja
onnistuimme jopa ylittämään liikevaihtotavoitteemme.
Tästä on kiittäminen mahtavasti yhteen puhaltavaa
organisaatiomme, jossa joka ikinen taisteli sisukkaasti ja
uhrautuvasti joukkueen puolesta kuin kiekkoleijonat rakasta
länsinaapuriamme vastaan.

Toimitusjohtajan katsaus
On suuri etuoikeus saada työskennellä näin sitoutuneessa ja
innostuneessa tiimissä, joka on vielä täynnä huikeita
persoonia. Sama on huomattu myös työntekijämarkkinoilla.
Osaavia tekijöitä on meille mukavasti tarjolla, joten pystymme
valitsemaan palvelukseemme parhaat päältä. Vahvistimmekin
vuoden aikana rivejämme monilla huipputason
täsmärekrytoinneilla.

Me puukotilaiset suhtaudumme alkavaan vuoteen nöyrästi,
mutta nöyristelemättä. Toivomme, että elämme vihdoin
pandemian loppuhetkiä ja että Ukrainan tilanteeseen löydetään
diplomaattinen ratkaisu. Samalla tiedostamme, että meidän
tulee yrityksenä pystyä jatkossakin reagoimaan nopeasti ja
mukautumaan joustavasti toimintaympäristössä tapahtuviin
muutoksiin.

Kuten Keski-Uusimaasta saimme lukea, olemme tätä nykyä
Järvenpään suurin veronmaksaja. Yhteiskuntavastuumme
tuntevana yrityksenä olemme panoksestamme luonnollisesti
ylpeitä, mutta samaan aikaan myös huolissamme
paikkakunnan yrityskentästä. Järvenpään kokoisessa
kaupungissa soisi olevan meitä huomattavasti isompiakin
vastuunkantajayrityksiä. Täytyy toivoa, että maamme
taloudessa alkaa pian uusi aikakausi, joka tuo tähänkin
tervetulleen muutoksen.

Lähtökohtamme on, että tänäkin vuonna kasvumme jatkuu yhtä
komeassa kulmassa kuin aiempina vuosina. Tiedämme, että se
vaatii organisaatioltamme jatkuvaa kehittymistä, väsymätöntä
uusien hankkeiden etsimistä ja entistäkin parempaa
asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden täyttämistä.
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Mutta tiedämme myös, että jos joku niin meidän tiimimme on
tähän kaikkeen valmis!

Hallituksen
toimintakertomus
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Perustiedot, Katsauskauden merkittävät tapahtumat
Perustiedot

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Puukoti Group Oy on suomalainen ekologisen kaupunkiasumisen ja
teollisen puutalorakentamisen edelläkävijä. Yhtiömme päätoimiala on
omistusasuntojen tuotanto pääkaupunkiseudulle ja sen kehyskuntiin.

Yhtiön toiminta on ollut voimakkaassa kasvussa päättyneellä
tilikaudella. Tehdasinvestointi valmistui ja se mahdollisti tuotannon
merkittävän kasvattamisen. Myös tilikauden tulos parani selvästi
edellisestä vuodesta.

Tilikausi 2020 oli noin 9 kuukauden mittainen. Tilikausi 2021 oli
12 kuukauden mittainen.
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Taloudellinen kehitys
Yhtiön liikevaihto kasvoi tilikaudella noin 35 % vertailukauteen verrattuna.
Liikevaihdon kasvun taustalla ovat tehdaslaajennuksemme
valmistuminen, vahva asuntomyynti tilikauden aikana sekä tilikauden
aikana vahvistunut projektiportfoliomme.

Taloudellinen kehitys

1–12 / 2021

1–12 / 2020*

1–12 / 2019

29 057

21 474

13 828

35,3 %*

55,3 %

-11,6 %

3 074

2 180

1 623

10,6 %

10,2 %

11,8 %

Kauden tulos, Teur

2 325

1 645

1 030

Kassa ja muut likvidit varat, Teur

2 644

3 188

851

1,3

1,4

2,1

42,7 %

38,5 %

46,8 %

Liikevaihto, Teur
Liikevaihdon muutos -%

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin pääkaupunkiseudulle
rakennettavista rivi- ja luhtitaloista perustajaurakointikohteissa.
Tuotannossa hyödynnetään voimakkaasti omaa moduulitehdasta, jolla on
valmius tuottaa jopa noin yli 200 rivi- ja luhtitaloa.
Vuoden 2021 aikana toimialla nähtiin voimakasta materiaalihintojen
kasvua, joka osaltaan vaikutti suhteelliseen kannattavuuteemme.
Pystyimme kuitenkin säilyttämään kannattavuutemme erittäin hyvällä
tasolla ja liiketuloksemme kasvoikin vertailukauteen verrattuna noin 41 %.
Pitkäjänteisen työn lisäksi menestyksemme tukeutuu määrätietoiseen ja
jatkuvaan toimintamme kehittämiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat
tehtaamme tehostustoimet, sekä panostukset tulevaan kasvuumme, jotka
osoittautuivat erittäin onnistuneiksi. Tuotekehitys kustannukset käsitellään
vuosikuluina ja nämä kehitystoimet takaavat meille entistä
kannattavamman kasvun tulevaisuudessa sekä suhteellisen
kannattavuutemme paranemisen tulevina vuosina.

8

© Puukoti Group Oy

Liiketulos, Teur
Liiketulos, % liikevaihdosta

Current Ratio
Omavaraisuusaste, %

* PKT-Kiinteistöt Oy 1-3/2020, Puukoti Group Oy 3-12/2020.

Tase ja rahoitus
Käyttöomaisuuden kasvussa näkyvät yhtiön tilikauden aikana toteuttamat
investoinnit omaan moduulitehtaaseen sekä tuotannon toiminnan
ohjausjärjestelmään. Sijoitusomaisuuden kasvu johtuu niin ikään
tehdasinvestoinnin rahoituksesta, joka toteutettu oman pääoman ehtoisesti.
Valmiiden ja keskeneräisten asuntojen myyntiaste on pysynyt erinomaisena,
sillä tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut yhtään valmista myymätöntä asuntoa
ja kaikissa rakenteilla olevissa kohteissa oli vähintään puolet asunnoista myyty
tai varattu.

Tase, Teur*

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

63

8

4

416

0

658

0

0

296

488

191

200

Sijoitukset

2 629

1 309

1 365

Vaihto-omaisuus

5 536

4 042

3 400

1 309
2 664
13 086

1 831
3 188
10 570

1 084
851
7 790

5 553

3 839

3 443

Varaukset

157

142

70

Korolliset velat

246

513

2 220

6 932

5 939

2 057

13 086

10 570

7 790

Aineettomat hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto

Yhtiön vaihto-omaisuuden määrä vaihtelee sen mukaan miten käynnistyvissä ja
rakenteilla olevissa asunto-osakeyhtiöissä tehdään rakennusrahastopäätöksiä.
Yhtiön loppuvuonna käynnistämät asuntohankkeet kasvattivat vaihtoomaisuuden arvoa.

Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Oman pääoman kasvu on seurausta tilikauden aikana tehdystä erinomaisesta
tuloksesta sekä tulokseen nähden maltillisesta osingonjaosta. Tilikauden aikana
yhtiö on lyhentänyt investointeihin kohdistuvia korollisia lainojaan joka näkyy
korollisen velan pienentymisenä.
Korottomat velat sisältävät kertaluonteisia eriä liiketoiminnan volyymin
muutoksiin liittyen, jotka poistuneet alkaneella tilikaudella.

Oma pääoma

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt pääosin edelleen hyvänä. Kaiken kaikkiaan
yhtiön tase ja rahoitusasema vahvistuivat tilikauden aikana ja vakavaraisuus
parantui entisestään omavaraisuusasteen kasvaessa 4,2 % vertailukauteen
verrattuna.

* 31.12.2020 Puukoti Group Oy, 31.12.2019 ja 31.12.2018 PKT-Kiinteistöt Oy
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Korottomat velat
Vastattavaa yhteensä

Henkilöstö, Tutkimus- ja kehitystoiminta, Ympäristötekijät
Henkilöstö

Ympäristötekijät

Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikaudella keskimäärin 65
henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 2020 oli 43
henkilöä ja tilikaudella 2019 keskimäärin 38 henkilöä.

Yhtiön tuotanto tapahtuu suurelta osin kuivissa sisätiloissa. Tämä
estää materiaalien kastumisen ja siitä aiheutuvan hävikin. Myöskin
tehdastuotanto mahdollistaa paikallarakentamiseen verrattuna
huomattavasti tehokkaamman materiaalinkäytön ja sen johdosta
jätemäärä jää olennaisesti paikallarakentamista vähäisemmäksi.
Lisäksi yhtiö suosii lämmitysmuotona ekologisia lämmitystapoja,
erityisesti maalämpöä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Yhtiön toiminta pohjautuu itse luotuun asuntojen
moduulituotantoon. Tuotantomalli on useiden vuosien
tuotekehityksen tulos ja se tarjoaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun
asuntomarkkinoilla. Vuonna 2021 valmistuneella investoinnilla
moduuulituotantoa on tehostettu niin, että entistä pienempi osa
tuotannosta tehdään samassa kohtaa tuotantolinjaa ja tämän
avulla on yksittäisen moduulin läpimenoaikaa saatu merkittävästi
alennettua ja työvaiheita tehostettua sekä hävikkiä pienennettyä.
Kaikki tuotekehityskustannukset on käsitelty vuosikuluna.
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Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
asuntomarkkinassa tapahtuviin muutokset. Kysyntä on tilikaudella
ja sen päättymisen jälkeen jatkunut erittäin hyvänä eikä merkkejä
kysynnän hiipumisesta ole nähtävissä.
Toinen merkittävä riskitekijä on asuntorakentamisen rahoituksen
epävarmuudet. Rahoituslaitoslainojen halukkuus rahoittaa alkavia
rakennushankkeita vaihtelee. Yhtiön vakavaraisuuden
parantuminen ja tuloksellinen liiketoiminta ovat avanneet uusia
rahoituskanavia käyttöön. Toisaalta rahoituslaitosten yleinen
halukkuus asuntorakentamisen rahoittamiseen on hiipunut
vuonna 2021. Yhtiön näköpiirissä ei ole konkreettisia ongelmia
rahoituksen saatavuudessa.
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Kolmas merkittävä riski on hankekehityksen ja erityisesti
maanhankinnan epäonnistuminen. Yhtiö on kiinnittänyt tähän
erityistä huomiota ja hankkeiden valmisteluun käytetään
aiempaa enemmän resursseja. Tilikaudella yhtiön
hankekohtainen kannattavuus on pysynyt hyvänä,
heikkokatteisia hankkeita ei ole ollut.
Pienempiä riskejä liittyy mm. materiaalien, työvoiman sekä
alihankintapalveluiden saatavuuteen. Näihin yhtiö pyrkii
vastaamaan pitämällä huolta vakiintuneesta alihankkija- ja
toimittajaverkostosta. Rakennusmateriaalien ja erityisesti
puutavaran suuret hinnanvaihtelut rasittivat osaltaan vuoden
2021 tulosta, mutta yhtiö onnistui hankinnoissaan erinomaisesti
ja rakennuskustannusten kasvua saatiin jossain määrin
siirrettyä asiakashintoihin.

Tuloslaskelma 2021
Puukoti Group Oy, Tuloslaskelma

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

2021

6 778 434

4 168 352

6 610 014

11 500 238

29 057 038

-5 814 488

-3 519 815

-5 763 236

-9 193 224

-24 290 762

963 946

648 537

846 778

2 307 014

4 766 276

14,2 %

15,6 %

12,8 %

20,1 %

16,4 %

-396 535

-284 819

-369 521

-553 666

-1 604 540

567 412

363 718

477 257

1 753 349

3 161 736

8,4 %

8,7 %

7,2 %

15,2 %

10,9 %

-23 044

-31 310

-44 040

10 727

-87 667

544 367

332 408

433 217

1 764 076

3 074 068

8,0 %

8,0 %

6,6 %

15,3 %

10,6 %

-22 410

-19 458

-47 975

-71 865

-161 708

TULOS ENNEN VEROJA

521 958

312 951

385 242

1 692 211

2 912 361

Tuloverot yhteensä

-106 904

-60 871

-76 344

-343 003

-587 121

TILIKAUDEN TULOS

415 054
6,1 %

252 079
6,0 %

308 898
4,7 %

1 349 208
11,7 %

2 325 240
8,0 %

LIIKEVAIHTO

Muuttuvat kulut yhteensä
MYYNTIKATE

Myyntikate %
Kiinteät kulut yhteensä
KÄYTTÖKATE

Käyttökate %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
LIIKEVOITTO

Liikevoitto %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Tilikauden tulos %
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Talousjohtajan
terveiset
Niko Immonen
talousjohtaja
Puukoti Group Oy
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Talousjohtajan terveiset
Aloitin Puukoti Group Oy:n talousjohtajana alkuvuodesta 2022.
Rakennusala oli tullut tutuksi jo aiemmissa talousjohdon tehtävissäni ja
olin myös pannut merkille Puukodin vahvan tulon markkinoille. Oli
hienoa päästä osaksi komeassa nousukiidossa olevaa yhtiötä, jonka
kaikkea tekemistä leimasivat tinkimätön ammattitaito, innovatiivisuus,
ennakkoluulottomuus, avoin yhteistyö ja kehitysorientoitunut asenne.
Innostunut, sitoutunut ja kannustava työyhteisö teki mukaantulosta vielä
inspiroivampaa.
Vuoden 2021 aikana materiaalihinnat nousivat rakennusalalla
voimakkaasti, mikä vaikutti kaikkien alan toimijoiden suhteelliseen
kannattavuuteen. Kustannusten noususta huolimatta Puukoti Group
Oy:n liikevaihto ja tulos jatkoivat viime vuonna vakaata kasvuaan.
Yhtiön liikevoitto oli noin 3,1 miljoonaa euroa kun se vuonna 2020 oli
noin 2,2 miljoonaa euroa. Tulos kasvoi siis 41 % mitä voidaan pitää
huippusuorituksena.
Myös Puukodin tase vahvistui entisestään. Yhtiön omavaraisuusaste oli
vuoden 2021 lopussa 42,7 %, kun se vuoden 2020 lopussa oli 38,5 %.
Vuosikasvua tuli siis peräti 4,2 %. Vahva tase takaa yrityksen toiminnan
jatkuvuuden, mahdollistaa sen kasvun ja tekee siitä luotettavan
kumppanin kaikille sidosryhmille.
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Vuoden 2021 aikana yhtiömme yhteistyö kaikkien rahoittajiemme,
vakuuttajiemme ja takaajiemme kanssa toimikin erinomaisen hyvin ja
jopa tiivistyi entisestään.
Kuten aiempinakin vuosina, Puukodin menestys tukeutui jatkuvaan
toiminnan kehittämiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä olivat tehtaamme
tehostustoimet, jotka osoittautuivat erittäin onnistuneiksi.
Määrätietoinen kehitystyö tulee jatkumaan myös vuonna 2022, jonka
aikana panostamme erityisesti taloushallinnan prosessien sekä
taloudellisen raportoinnin ja seurannan kehittämiseen. Tämä
mahdollistaa meille paitsi ajantasaisen, aiempaa täsmällisemmän
näkymän nykyhetken tilanteesta myös entistä luotettavamman
ennusteen tulevasta. Talousdatan yksityiskohtainen analysoiminen ja
moniulotteinen hyödyntäminen luovat tukevan selkänojan yhtiömme
päätöksenteolle ja liiketoiminnan kehitystyölle, mikä parantaa
suorituskykyämme entisestään. Tulevana vuonna keskitymme niin
ikään pääomien käytön tehostamiseen, jonka ansiosta pystymme
tukemaan operatiivista toimintaamme optimaalisella tavalla.
Nämä kehitystoimet takaavat Puukoti Groupin kannattavan kasvun ja
komean nousukiidon jatkuvan myös tulevina vuosina.

Vuoden 2021
rahoituskertomus
Ville Kova
rahoitusjohtaja
Puukoti Group Oy
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Vuoden 2021 rahoituskertomus
Viime vuosi oli yrityksessämme monessa suhteessa muutoksen aikaa.
Kehitimme toimintaamme valtavin harppauksin eteenpäin ja
rekrytoimme lisäksi useita myynti-, rakennus- ja toimistopuolen
huippuosaajia. Rahoituksen näkökulmasta sekä Puukodin toiminta että
tulos kasvoivat toivotulla tavalla.
Yhtiömme menestyksen ja edistyksen perusta on luotu pitkäjänteisellä
kehitystyöllä. Jo useamman vuoden ajan olemme määrätietoisesti
tehostaneet ja järkeistäneet toimintaamme niin Järvenpään
talotehtaalla kuin operatiivisessa johdossakin. Tänä päivänä
organisaatiomme ja sen toimintaprosessit näyttäytyvätkin viimeisen
päälle ammattimaisina ja edistyksellisinä, kuten tavoitteena on ollutkin.
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Rahoituksen suhteen olen jakanut ns. vuosikelloni kahteen osaan,
kevät- ja syyskauteen. Kevätkaudella tehtiin isoja rahoituksia, joiden
yhteismäärä kasvoi 6,6 miljoonaan euroon. Rahoittajina olivat
Handelsbanken ja Nordea. Syyskausi oli sekin hyvin kiireistä aikaa, ja
rahoituksia tehtiin yhteensä neljä kappaletta. Rahoittajina olivat OPPankki, Nooa Säästöpankki, Nordea sekä Handelsbanken, joista
viimeksi mainittu oli toimintavuoden suurin yksittäinen rahoittajamme.
Vuoden 2021 RS-hankkeissamme vakuuttajanamme toimi OP-Pohjola
ja takaajanamme Nordiq Garantia.
Yhteistyö kaikkien rahoittajiemme, vakuuttajamme ja takaajamme
kanssa toimi erinomaisen hyvin, kuten yleensäkin. Oli ilo tehdä
kanssanne yhteistyötä. Lämmin kiitoksemme siis teille kaikille
luottamuksesta. Ilman teitä emme olisi pystyneet toteuttamaan
asiakkaidemme unelmia.

Myyntivuosi 2021
ja näkymä tulevaan
Antti Seppinen
kaupallinen johtaja
Puukoti Group Oy
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Myyntivuosi 2021 ja näkymä tulevaan
Sadan prosentin myyntiaste
Asuntokauppa toipui nopeasti vuoden 2020 hetkellisestä
notkahduksesta, ja vuosi 2021 oli kiinteistöalalla ennätysmäisen vilkas.
Korona-aika kasvatti kodin merkitystä, ja ihmiset halusivat panostaa
asumisen laatuun, helppouteen ja mukavuuteen. Remontointi-intoa
suitsi ammattilaisten huono saatavuus sekä työ- ja
materiaalikustannusten nousu, kun taas uusien asuntojen menekki oli
kiivaampi kuin aikoihin. Puukodin myyntiaste valmiissa asunnoissa oli
läpi koko vuoden täydet sata prosenttia. Kaikki asunnot saatiin myytyä
viimeistään neljä kuukautta ennen niiden luovutusta.
Ennätysten kevät
Vuoden alusta aina kesään asti kaikki, mitä saatiin myyntiin, kävi
kaupaksi ennätyshinnoilla ja ennätysnopeasti. Asuntoja ei oikeastaan
ehditty edes esittelemään. Jokaisessa kohteessamme ja kaikissa
asuntotyypeissä kysyntää oli enemmän kuin tarjontaa. Ainoa harmin
aiheemme oli, ettemme ehtineet saamaan täyttä hyötyä
ennätyskeväästä, koska rakennuslupakäsittelyn ruuhkien johdosta
muutaman kohteen myynnin aloitus siirtyi syksylle.
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Seesteisempi syksy
Syksy on asuntokaupassa perinteisesti kevättä rauhallisempi, mutta
viime vuonna ero oli poikkeuksellisen suuri. Kesän jälkeen kysyntä
laantui selvästi ja kaupankäynnissä palattiin normaalisykliin. Asunnot
eivät enää menneet itsestään kaupaksi, ja myyntiajatkin venyivät
lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoja. Hintojen nousu pysähtyi ja
pienissä asunnoissa jopa hieman laski. Vastasimme tilanteeseen
panostamalla enemmän myyntiin ja markkinointiin sekä olemalla
erityisen tarkkana hinnoittelun suhteen. Näin saimme syksynkin
myyntiasteen pysymään hyvällä tasolla. Parhaiten kaupaksi kävivät
pihalliset perheasunnot. Pienten asuntojen kysyntä sen sijaan laski
asuntosijoittajien reagoitua heikentyneeseen vuokramarkkinaan.
KVR-puolen vetovoima
Ammattisijoittajien aktiviteetti KVR-puolella oli koko vuoden erittäin
korkea. Tarjouksia urakoista tuli paljon, eikä hiljentymisestä ollut
merkkejä loppuvuonnakaan. Institutionaaliset sijoittajat selvästikin
uskovat vuokramarkkinoiden normalisoituvan tämän vuoden aikana.

Myyntivuosi 2021 ja näkymä tulevaan
Myyntitavoitteet ja näkymät vuodelle 2022
Tavoitteenamme tälle vuodelle on myydä 200 asuntoa, varmistaa
ennakkomarkkinoinnilla aina vähintään 50 prosentin varausaste ja
vaalia valmiiden asuntojen 100 prosentin myyntiastetta sekä korkeaa
asiakastyytyväisyyttä. Olemme varmoja, että tulemme myös näissä
tavoitteissa onnistumaan.

Myyntitilanne 02/2022
Myynti
yhteensä

Asunnon
keskihinta

12/12

12/12

137 000 €

07/2021 06/2022

14/14

14/14

282 000 €

As Oy Helsingin Tyrni

06/2021 09/2022

6/16

2

6/16

259 000 €

As Oy Helsingin Herukka

11/2021 09/2022

6/12

2

6/12

363 000 €

As Oy Suomelan Tila, Vantaa

08/2021 09/2022

18/27

4

18/27

160 000 €

As Oy Tuusulan Lahela

11/2021 10/2022

22/25

5

22/25

135 000 €

As Oy Båkullan Kartano

01/2022 12/2022

0/51

26

0/51

189 000 €

39

78/157

217 000 €

Valmis

Myyty

As Oy Keravan Veturi

05/2021 05/2022

As Oy Helsingin Liikkalankuja

Vuosi onkin lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Seesteisemmän syksyn jälkeen
alamme jo lähestyä kauppojen ja liidien määrässä viime vuoden
vastaavia lukuja. Myös esittelyissä on väkimäärä ilahduttavasti
kasvanut.
Kehityskohteet
Vahvistimme viime vuonna myyntiosastoamme monilla merkittävillä
rekrytoinneilla. Lisäksi panostimme markkinointiin ja tunnettuutemme
kasvattamiseen mm. uusimalla verkkosivustomme ja kohdeesityspohjamme sekä luomalla kanta-asiakasrekisterin. Pyrimme myös
parantamaan asiakaskokemusta kaikilla tasoilla, minkä ansiosta
asiakastyytyväisyytemme nousikin mittauksissa selvästi. Tätä samaa
kehitystyötä tulemme jatkamaan entistä väkevämmin myös tänä
vuonna.
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Kohde

Yhteensä 2022

Aloitus

Varattu

Tuotannollinen
nousukausi
Matti Huvila
tehtaanjohtaja
Puukoti Group Oy
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Tuotannollinen nousukausi
Vuosi 2021 oli Puukodin tuotannossa vahvaa kasvun ja kehityksen
aikaa.
Keväällä otimme Järvenpään tehtaallamme käyttöön uuden
laajennusosan ja tuotannonohjausjärjestelmän. Niiden ansiosta
tuotantoprosessin tehokkuus kasvoi merkittävästi, ja saavutimme
vuodelle 2021 asetetut kunnianhimoiset tuotantotavoitteet.
Tehtaalla tehdyt muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä paljon
ponnisteluja ja uuden omaksumista, mistä kuuluu iso kiitos kaikille.
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Tuotannon kehitystyö jatkuu intensiivisesti myös vuonna 2022. Nyt
painopistealueemme tulevat olemaan enemmän kustannusten- ja
laadunhallinnassa sekä koko tuotantoketjun ohjauksen
optimoimisessa. Tämä on johdonmukaista jatkumoa aiemmalle
kehitystyölle.
Vuonna 2021 koronapandemian vaikutusten hallinta ja
materiaalikustannusten nousu olivat rakennusteollisuudelle
valtava haaste niin kansallisesti kuin globaalistikin. Myös me
Puukodissa jouduimme venymään melkoisesti pystyäksemme
mukauttamaan toimintaprosessimme vallitsevaan tilanteeseen ja
pitääksemme sen haittavaikutukset mahdollisimman lievinä.
Tämänkin haasteen selättämisestä olemme suuren kiitoksen
velkaa mahtavalle tiimillemme, jonka jokainen jäsen olisi
ansainnut urotyöstään sisupuukon.

Hankekatsaus
2021
Topi Hakkarainen
hankejohtaja
Puukoti Group Oy
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Hankekatsaus 2021
Hankekehityksen osalta vuosi 2021 oli onnistunut siitä huolimatta, että
rakennuslupien saamisessa oli viiveitä lupakäsittelyn ruuhkautumisen
takia.

Hankkeiden koon ja määrän kasvamisen rohkaisemina sovimme useita
uusia arkkitehti- ja suunnittelukumppanuuksia. Lujitimme myös
entisestään aiempia, hyväksi koettuja kumppanuuksia.

Hankimme vuoden aikana kahdeksan uutta tonttia ja kiinnitimme myös
esisopimuksella kaksi ensimmäistä omaa kaavahankettamme.
Strateginen painotus pääkaupunkiseudun suurimpiin kaupunkeihin ja
kasvukeskuksiin onnistui maanhankinnan osalta mainiosti. Uusissa
sopimuksissa pyrimme minimoimaan riskit sopimalla maksuaikataulut
entistä lähemmäksi urakoinnin aloittamista.

Vuodenvaihteessa saimme hankeosastomme rivien vahvistukseksi
Aapo Töllin, joka ryhtyy vetämään Tampereen yksikköämme. Vuonna
2022 on siis luvassa lupaavien hankkeiden kiinnityksiä myös
Tampereen seudulla.
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