
   

 

Uutiskirje 20.4.2020 

 

Ratkaisu on puussa -hanke on saatu käyntiin, ja siten myös aiheita ensimmäiseen uutiskirjeeseemme. 

Kehityshankkeen aloituspalaveri pidettiin maaliskuun alkupuolella, ja projektivastaavien kanssa ehdittiin 

tavata kertaalleen ennen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen ja etätyömääräyksen 

voimaantuloa. Hankkeessa työskentelevät Metsäkeskuksen Arto Yletyinen, Kehitysyhtiö Savogrow:n  

puuinsinööri ja pitkän linjan ammattilainen Heikki Kokkonen, sekä Iisalmen kaupungilta Juha Hartikainen, 

jolla on metsänhoitajana pitkä kokemus puun käytöstä ja kasvatuksesta Aasian maita myöten. Haastavasta 

alusta huolimatta, hankkeen työpaketit ja toimenpiteet on saatu jo monella taholla käyntiin.  

Ensimmäisten viikkojen aikana yrityksiin suunnatuissa tarvekartoituksissa on pohdittu esimerkiksi 

perinteisen puunjalostuksen uusia mahdollisia jakelukanavia, sekä edistetty osaltamme 

kehitystoimenpiteitä mm. uusiin, biojalostuksen menetelmillä valmistettuihin tuotteisiin. 

Puhelinkierroksella ja tarvekartoituksien yhteydessä on välitetty tietoa nopeasti muuttuneista yritysten 

kehitysrahoitusmahdollisuuksista, ja ensimmäiset hakemukset ovat meidänkin toiminta-alueelta 

parhaillaan mukana käsittelyjonossa. Kuntapäättäjille suunnattu avajaisseminaari siirtyi, eikä hankkeessa 

toteutettavalle kuntakierrokselle saatu niin näkyvää alkua kuin oli suunniteltu, mutta työt saatiin kuitenkin 

käyntiin myös tässä työpaketissa. 

  

Sirkkeli Ripatti & Jatkola 

 

Hankkeessa selvitetään puurakentamisen potentiaalia maakunnassa 

Ratkaisu on puussa -kehityshankkeen avulla edistetään puun käyttöä ja puurakentamisen osaamista 

Pohjois-Savossa. Puun osuus julkisessa rakentamisessa on alueella ollut pitkään muuta maata vähäisempää, 

mutta parin viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan, erityisesti koulu- ja 



   

 

päiväkotihankkeiden ansiosta. Hankkeen aikana selvitetään potentiaaliset puurakennushankkeet Pohjois-

Savon kunnista, ja ensimmäiset kohteet tulevat on jo bongattu. Kuopion Länsirannalle valmistuvan 

hirsikoulun lisäksi koulu- ja päiväkotirakentaminen jatkuu vahvana myös muilla paikkakunnilla. 

 

 

Rakennushankkeita edistetään kuntakohtaisilla 

workshopeilla, vierailuilla ja 

hiilijalanjälkilaskelmilla, joiden avulla esitetään 

puurakentamisen mahdollisuuksia 

päätöksentekijöille. Samalla herätellään 

ympäristöministeriön tavoitteeseen, jonka 

mukaan rakennuksen elinkaaren aikaista 

hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-

luvun puoliväliin mennessä. Se on aika nopeasti 

vastassa.  

 Timo Ripatti    

Lähipuuta ja lähityötä 

Yksi hankkeen työpaketeista tähtää ympäristöystävällisen Lähipuu®:n käytön lisäämiseen, erityisesti 

julkisessa rakentamisessa. Lähipuu on Suomen Sahayrittäjien tuotemerkki pientuottajien tuottamalle 

sahatavaralle, jolla on todistetusti pieni hiilijalanjälki. Hankkeen aikana on tarkoitus löytää Pohjois-Savon 

kunnista parikin erilaista julkisen rakentamisen pilottikohdetta, joissa lähipuun käyttöä päästäisiin 

näyttämään. 

Puun käytön edistämisen lisäksi työpaketeissa tehdään työtä myös maakunnan yritysten 

toimintaedellytysten parantamiseksi. Tarvekartoitusten avulla etsitään kehittymishaluisia toimijoita, joiden 

tavoitteena on toimintojen, tuotantotapojen sekä tuotteiden kehittäminen. Yksi hankkeen ensimmäisistä 

yritysasiakkaista oli Kauno Voutilaisen Kapuu Oy, joka kehittää erikoispuiden sahausta sekä jalostusta 

Kuopion Tuovilanlahdessa. Hyvälaatuiselle ja erikoismittaiselle, leveälle ja paksulle puutavaralle on löytynyt 

hyvin asiakkaita kotimaasta ja vientimarkkinoilta, ja Kaunon sahaamia erikoispuita löytyy mm. 2019 

valmistuneesta Kuopion Saana -matkailukeskuksesta.  



   

 

  

Heikki Kokkonen ja Arto Yletyinen esittelevät Kauno Voutilaiselle Lähipuun mahdollisuuksia 

Ympäristötietoisuus näkyy entistä vahvemmin rakennusmateriaalien valinnoissa, sekä yksityisissä että 

julkisissa rakennushankkeissa. Konkreettisena toimenpiteenä markkinointiin ja ympäristöviestintään, Kauno 

ottaa kevään aikana käyttöön hankkeemme kautta esitellyn Lähipuu®-tuotemerkin, jolla yritys osoittaa 

entistäkin vahvemman sitoutumisensa ympäristöystävällisen ja uusiutuvan raaka-aineen tuotantoon. 

Tulevaisuuteen positiivisesti katsova yrittäjä on valinnut toiminnalleen helposti mieleen jäävän nimen. 

Nimen, mikä osuu hienosti myös käynnistyneen hankkeemme teemoihin: KaPuu - Kaikkea Puusta. 

 

Lisätietoja: 

Arto Yletyinen 

Projektipäällikkö, Ratkaisu on Puussa hanke 

Suomen metsäkeskus 

puh 050 592 6125 

arto.yletyinen@metsakeskus.fi 

 

Heikki Kokkonen  

Projektivastaava, Ratkaisu on Puussa hanke   

Kehitysyhtiö Savogrow  

puh 040 637 6675 

heikki.kokkonen@savogrow.fi  

 



   

 

Juha Hartikainen  

Projektivastaava, Ratkaisu on Puussa hanke   

Iisalmen kaupunki  

puh 040 641 1691  

juha.hartikainen@iisalmi.fi  

 


