Uutiskirje 9.7.2020
Ennen kesälomia vielä muutama nosto hankkeemme kuulumisista. Alkuperäistä toimintasuunnitelmaa on
kevään mittaan päivitetty epidemian aiheuttamien rajoitteiden yhä jatkuessa. Vaihtoehtoisia
toimintatapoja on kehitetty tiedonkeruun tueksi ja henkilökohtaisia tapaamisia korvaamaan. Tilanteen
kehittyessä kesän aikana positiiviseen suuntaan, loputkin käytännön työpaketit saadaan käyntiin
syyskuuhun mennessä. Silloin pääsemme täysipainoisesti järjestämään mm. pienryhmien vierailuja
mielenkiintoisiin puurakennuskohteisiin. Jos tiedossasi on kiinnostavia kohteita, joihin haluaisitte käydä
tutustumassa, niin laittakaa hankkeemme suuntaan viestiä. Järjestetään sellaista ohjelmaa, mikä oikeasti
kiinnostaa ja edistää puurakentamisen osaamista ja uusien kohteiden syntymistä Pohjois-Savossa.
Vinkkinä julkisen rakentamisen päätöksentekijöille ja kehittäjille. Ympäristöministeriön Puurakentamisen
ohjelma myöntää avustuksia puun käyttöä julkisessa rakentamisessa edistäville hankkeille. Avustus voi olla
korkeintaan 70% avustuskelpoisista kustannuksista. Kehittämisen kohde voi olla esimerkiksi
puurakentamisen strategian laatiminen tai toimeenpano, kaavoitus, lupaprosessit, tai vaikka puun käyttöä
rakentamisessa tukeva suunnittelukilpailun järjestäminen. Ensimmäisen hakukierroksen hakuaika on
31.7.2020-31.8.2020.

”Avustuksella tuetaan kuntien puurakentamisen
nopeaa kehitystä ja lisätään valmiuksia varsinaisten
puurakennushankkeiden toteutukseen”
https://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/
Avustushaku_julkisen_sektorin_puurakenta(57987)

Lähipuun käyttökohteet
Yksi hankkeemme tavoitteista on Lähipuun tunnettavuuden lisääminen ja pilottikohteiden edistäminen
Pohjois-Savossa. Rautalammin kunta otti merkittävän askeleen ympäristötietoisena toimijana uuden
päiväkotihankkeen kanssa, ja päätti käyttää rakentamisessa omien metsien Lähipuuta. Tulevan
rakennuksen runkotavara ja ulkoverhouksessa käytettävät materiaalit sahattiin keväällä hyvissä

olosuhteissa. Pääosa puutavarasta löytyi muutaman kymmenen kilometrin etäisyydeltä tulevalta
rakennuspaikalta, myöhäiseltä siemenpuukuviolta. Uuteen kiertoon lähteneet puut jalostuvat nyt pienten
kuntalaisten päiväkodiksi, pitkäaikaiseksi hiilivarastoksi. Pohjatyöt käynnistyvät syksyllä ja valmista on
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti elokuussa 2021.
Lähipuu® on Suomen Sahayrittäjien jäsenten tuotemerkki ympäristöystävälliselle rakennusmateriaalille,
jolle on laadittu ympäristöseloste (EPD), elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskentaa varten.
Sahayrittäjien Timo Ripatti oli puhemiehen ottein järjestämässä myös mediatilaisuutta, jossa pääsimme
yhdessä kunnan edustajien kanssa puhumaan puurakentamisesta, päiväkotihankkeesta ja erityisesti
Lähipuusta. Suomen sahayrittäjien tallenteen hakkuusta ja mediatilaisuudesta voit katsoa täältä.

Rautalammin Lähipuuta

Hankkeemme selvitysvaiheessa olemme tiedustelleet Pohjois-Savon toimijoilta, mikä puurakentamisessa
erityisesti kiinnostaa, ja mistä asioista tarvitaan vielä lisätietoa. Rakentamista koskeviin päätöksiin vaikuttaa
ennen kaikkea kustannukset, mutta puuhun liitetyt terveys- ja hyvinvointivaikutukset nousivat vastauksissa
yllättäen toiselle sijalle. Asenneilmapiiri on nyt myönteinen puurakentamisen edistämistä silmällä pitäen, ja
olemme saaneet välitettyä hankkeen ja puurakentamisen viestiä kesän aikana monessa kanavassa, viimeksi
YLE:n uutisissa. Hyvää palautetta saanut Webinaarisarja jatkuu lomien jälkeen puurakenteiden
palomitoituksella, ja tulossa on myös tiivistä ilmastoinfoa Pohjois-Savon kaavoittajille. Paljon
mielenkiintoista asiaa tulossa, joten pysykäähän kuulolla.
Hyvää kesää hankkeen puolelta toivottelee
Arto, Heikki ja Juha

