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PUURAKENTAMISEN KASVUPOLKU 2021



● Katsomme Kasvu Open -kauden 2021 kokonaisuudessaan läpi

● Koostamme yhteen viestinnälliset toimenpiteet

● Kurkkaamme millaisia yrityksiä Kasvupolulla olikaan mukana

● Tutustumme yrityksien ja sparraajien palautteisiin sekä heidän jatkosteppeihin 

- Kausi huipentuu Karnevaaliin!

● Kumppani pääsee kertomaan omat ajatukset kaudesta - Miten meillä meni?

● Keskustellaan jatkosta

SEURANTAKOKOUS - MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ TÄNÄÄN?





Sparrauksissa koostedia?



Hakutoimenpiteet Puurakentamisen Kasvupolulle

● Kasvu Open aktivoi verkostojaan mm. somemarkkinoinnin avulla prosessin 
aikataulun mukaisesti

● Kasvupolun kumppanit jakoivat Kasvu Openin tuottamia materiaaleja 
hakuajalla aktivoidakseen omaa verkostoaan

● Kasvu Open kontaktoi Kasvupolun kohderyhmään sopivia sidosryhmiä ja pyysi 
jakamaan tietoa Kasvupolusta: mm. Puuinfo

● S-posti ja puhelinkampanjointi Kasvupolun kohdeyrityksille: Kasvu Open -tiimi 
kontaktoi potentiaalisia yrityksiä n. 50 kappaletta



Kasvu Open on aktiivinen verkossa ja sosiaalisen median kanavissa. Kanavien seuraajamäärät kasvavat 
tasaisesti. 
Kasvu Open on toteuttanut Kasvupolun muuta viestintää kanavissaan prosessiin suunnitelman mukaisesti.

UUTISKIRJE

● kuukausittain tilaajille, noin 14 000
● kohdennetut kampanjat

BLOGI

● uusi sisältö joka viikko

YOUTUBE-KANAVA

● inhouse-videosisällöt

TWITTER

● >  6100 seuraajaa

LINKEDIN

● >  4700 seuraajaa

INSTAGRAM

● >  2200 seuraajaa

FACEBOOK

● >  5400 seuraajaa

YHTEISÖ

● >  4500 kirjautunutta

8/2021



Linkit tiedotteisiin

Kasvupolun julkaisu: 
https://kasvuopen.fi/uutiset/kasvupolku-sparrauksen-hakuvaihtoehdot-taydentyivat-puur
akentamiseen-ja-terveyteen-keskittyvilla-kasvupoluilla/

Yritysvalinnoista tiedottaminen: 
https://kasvuopen.fi/uutiset/puurakentamisen-kasvupolulle-runsaasti-kasvupotentiaalia/

Kasvupolun lupaavimmat kasvuyritykset: 
https://kasvuopen.fi/uutiset/puurakentamisen-kasvupolku-lupaavimmat-kasvuyritykset-o
vat-elementti-sampo-ja-ideastructura/

https://kasvuopen.fi/uutiset/kasvupolku-sparrauksen-hakuvaihtoehdot-taydentyivat-puurakentamiseen-ja-terveyteen-keskittyvilla-kasvupoluilla/
https://kasvuopen.fi/uutiset/kasvupolku-sparrauksen-hakuvaihtoehdot-taydentyivat-puurakentamiseen-ja-terveyteen-keskittyvilla-kasvupoluilla/
https://kasvuopen.fi/uutiset/puurakentamisen-kasvupolku-lupaavimmat-kasvuyritykset-ovat-elementti-sampo-ja-ideastructura/
https://kasvuopen.fi/uutiset/puurakentamisen-kasvupolku-lupaavimmat-kasvuyritykset-ovat-elementti-sampo-ja-ideastructura/


Polulle mukaan valitut yritykset koonti

Valittujen yritysten liikevaihto (KA)
2 500 000€

Valittujen yritysten tiimin koko (KA)
20 henkilöä

Valittujen yritysten perustamisvuosi (KA)
2005

Valittujen yritysten TOP 2 toimialat

● Arkkitehti- ja insinööripalvelut
● Teollisuus: Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 
● Rakentaminen

Valittujen yritysten TOP 3 sparraustarpeet

● Myynti ja markkinointi
● Johtaminen ja strategia
● Tuotanto ja logistiikka

Elementti Sampo
GrandPartner 
IdeaStructura
OOPEAA 
CrossLam Kuhmo 
Micro Aided Design
Arcadia Arkkitehtitoimisto
Siklaelementit 
Puusepänliike Astikainen
Suunnitteluryhmä Karrak
SagaTec
Arkkitehtitoimisto
SkyBirch
ORTRAUM
Rakennussuunnittelu Aittakumpu
Rakennus- ja Restaurointiliike Lapiomies



TOP 60 -yritysten joukkoon Kasvupolulta valikoituneet

Elementti Sampo 

IdeaStructura 

GrandPartner 

OOPEAA 

CrossLam Kuhmo

● Kaksi ylintä yritystä pääsi suoraan jatkoon 
tuomaristovalintojen perusteella

● Loput yritykset valikoitui jatkoon mm. 
sparraajapisteiden mukaan Kasvu Open 
-tiimin valintakokouksessa





Koosteita yrittäjien palautteista: 

Erilaisten ja uusien näkökulmien 
esiintuominen useiden eri alan 
sparraajien kautta. Kasvu Openin 
puolesta toteutus hyvä ja kannustava.

Eri perspektiivit tekemiseen ja sen 
kehittämiseen. Hyvin rakennettu päivän 
kulun runko.

Sai vähän ulkopuolelta näkemystä 
omaan tekemiseen. Maailma näyttää 
monesti eriltä toisin silmin.

Koko ajan päivän mittaan sparraajien 
kanssa keskustellessa homma ikään kuin 
kehittyi, jalostui ja sai muodon. 

Palautteet 
Yrittäjien ajallinen investointi 

1. sparrauspäivässä

Mukana vain Kasvupolulle osallistuneiden yrityksien arviot

N=17 N=49

Yrittäjien ajallinen investointi 
2. sparrauspäivässä

Mukana useamman Kasvupolun yrittäjien arviot



Palautteet 

Sparraajien ajallinen investointi 
1. sparrauspäivässä

Mukana vain Kasvupolulle 1. päivään osallistuneiden sparraajien  arviot

Sparraajien ajallinen investointi 
2. sparrauspäivässä

Mukana useamman Kasvupolun sparraajan arviot

N=11 N=37

Koosteita sparraajien palautteista: 

Antoisa päivä ja mielenkiintoisia 
keskusteluja.

Mielenkiintoisia keskusteluja, laidasta 
laitaan yrityksen tilanteesta riippuen.

Todella hyviä ja monipuolisia 
keskusteluita :) Oli mukavaa tavata 
suomalaisia yrittäjiä ja nähdä miten 
palveluita / tuotteita tämä maa pitää 
sisällään. Parasta antia oli ehdottomasti 
sparrauskeskustelut.







Kumppanin sana - Miten meillä meni?
Ruusut ja risut jakoon, jotta osaamme tehdä paremmin! 



Mitä seuraavaksi?
Kiinnostaako jatkoyhteistyö?

● Myynnin kysymyksiä tai tietoja ensi 
kaudesta

Jatkokeskusteluajat



Kiitos kaudesta 2021!
Oli ilo saada teidät kumppaneiksi ja mahdollistamaan näin pk-yritysten kasvua.


