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Ratkaisu on puussa -hankkeen kesäterveiset 

Kesäloman kynnyksellä on hyvä tehdä välitilinpäätös hankkeen toiminnasta ja 

puurakentamisen markkinatilanteesta. Koronavuosi toi muutoksia hankkeemme 

suunniteltuihin toimenpiteisiin, mutta sähköisiksi muutetut tapaamiset ja 

webinaarit ovat onneksemme löytäneet laajan ja aktiivisen kuulijakunnan 

rakentamisen ammattilaisista. Kiitos osallistumisista ja palautteista. 

 

CLT -tilaelementti Julkulan puukerrostalotyömaalla 

Aamukahvit ja webinaarit jatkuvat heti elokuussa. Ensimmäiseksi aiheeksi valittiin 

kevään palautteiden perusteella hybridirakentaminen. Aamukahveilla 25.8. kuullaan 

kokemukset maailman ensimmäisen betonirunkoisen hirsikerrostalon 

rakentamisesta Pudasjärvellä. Syyskuussa jatketaan aiheen parissa Metsä Woodin 

puuhybridiratkaisuihin tutustumalla. Ilmoittaudu mukaan Metsäkeskuksen 

tapahtumakalenterista. Itä-Suomen puurakennuskohteisiin on puolestaan 

mahdollista tutustua 24.8. Silloin retkikohteina ovat Joensuussa opiskelija-asunto 

Lighthouse, Lieksassa uusi CLT -koulu, ja Nurmeksessa uusi puukerrostalo. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset heikki.kokkonen@savogrow.fi. 

Ilmastoviisas kunta rakentaa puusta 

Puun käytön lisääminen rakentamisessa on yksi käytännön tapa parantaa 

rakentamisen ympäristösuorituskykyä. Puurakentamisen markkinoiden odotetaan 

entisestään kasvavan jo lähitulevaisuudessa, kun hiilijalanjäljen tarkastelu tulee 

osaksi rakennushankkeiden valmistelua ja luvitusta. Ympäristöministeriön 

https://www.lyyti.fi/reg/Puurakentamisen_aamukahvitilaisuus_7763
https://www.lyyti.fi/reg/Puurakentamisen_aamukahvitilaisuus_4712
https://www.lyyti.fi/reg/Puurakentamisen_aamukahvitilaisuus_4712
mailto:heikki.kokkonen@savogrow.fi
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asettaman tavoitteen mukaisesti 45 prosenttia kaikesta julkisesta 

uudisrakentamisesta on puuta vuonna 2025. Tavoite on asetettu korkealle, mutta 

se ei ole mahdoton saavuttaa. Meillä Pohjois-Savossa koulu- ja 

päiväkotirakentaminen on jo hyvällä uralla kohti yhteistä tavoitetta. Lokakuussa 

saadaan jälleen yksi uusi puukoulu kartalle, kun Vesannolla valmistuu kunnan 

uusi hirsikoulu. Uusiin kohteisiin, webinaaritallenteisiin ja puurakentamiseen voi 

tutustua myös hankkeen omalla Youtube -kanavalla. 

 

 

Sahatavaran maailmanmarkkinoilla tapahtunut myllerrys yllätti keväällä kaikki 

osapuolet. Nähtäväksi jää se, mille tasolle rakentaminen erityisesti Yhdysvalloissa, 

ja puutavaran hinta sitä kautta jatkossa asettuvat. Hyvän suhdanteen ansiosta 

yritykset ovat päässeet tekemään korvaavia ja uusia investointeja sahatavaran 

tuotantoon, jotta kotimaisia ja uusiutuvia rakennusmateriaaleja on saatavilla myös 

jatkossa. Metsät ja puutuotteet ovat jatkossakin osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa.  

Hyvää ja lämmintä kesää, palataan elokuussa jälleen lastujen äärelle. 

 

Arto Yletyinen 

Projektipäällikkö, Ratkaisu on Puussa -hanke  

Puukerrostalo Lighthouse. Kuva Arcadia. 

https://www.youtube.com/channel/UCEMWC_j6E8nYb3VrLKYaFsQ/videos

