
 

 
   

 
 

Uutiskirje 4.11.2020 

 

Kuluvaa syksyä ovat värittäneet talvilepoon valmistautuvat puut, sekä positiiviset uutiset puurakentamisen 
yleistymisestä kautta linjan. Rohkeita avauksia ja tietoisia materiaalivalintoja julkisissa vihreissä 
hankinnoissa on nyt todella tehty, ja tilanne tarjoaa vetoapua laajalle joukolle kotimaisen 
puutuoteteollisuuden yrityksiä.  
 
 

 
Elsi Katainen avasi seminaarimme Kuopiossa 

 
 
 
Ympäristöministeriö julkaisi syyskuussa julkisen puurakentamisen  kunnianhimoiset tavoitteet. Vuoteen 
2025 mennessä 45 % kaikesta julkisesta rakentamisesta on puuta. Puurakentamisen edistämistä tuetaan 
koulutuksen ja tiedottamisen lisäksi nyt myös taloudellisesti. Ympäristöministeriön puurakentamisen 
ohjelman toinen rahoitushaku on parhaillaan auki, ja hakuaikaa on 16.11.2020 saakka.  
 

”Avustuksella tuetaan kuntien puurakentamisen nopeaa 

kehitystä ja lisätään valmiuksia varsinaisten 

puurakennushankkeiden toteutukseen” 

https://www.ym.fi/download/noname/%7B45F5028E-8436-408A-8CD7-510C6C1AD000%7D/161609
https://ym.fi/julkinen-puurakentaminen


 

 
   

 
 

 

Lähipuun lujuuslajittelukoulutus Rautalammilla 

 

Hankkeen toimenpiteet ovat jatkuneet poikkeavat olosuhteet sekä rajoitukset huomioon ottaen. 

Rautalammilla järjestettiin Lähipuuna valmistetun sahatavaran lujuuslajittelukoulutus elokuun alussa, 

yhteistyössä Suomen Sahayrittäjät ry:n kanssa. Tarpeen mukaisesti järjestettävillä koulutuksilla 

varmistetaan osaltaan Lähipuun käytön tulevaisuus monipuolisena rakennusmateriaalina. Omista puista 

saa ja kannattaa edelleen rakentaa. Koulutustarpeista kannattaa vinkata suoraan meidän hankkeen 

henkilöille. 

 

 

Infotilaisuus puukerrostalon pystytyksestä Kuopiossa 



 

 
   

 
 

 

Positiivinen suhtautuminen ja kiinnostus puurakentamista kohtaan on lisääntynyt huomattavasti kuluvan 

syksyn aikana. Valmistuvat kohteet ovat omiaan lisäämään ymmärrystä, uskoa ja kiinnostusta uusiutuvan 

materiaalin entistä laajamittaisempaan käyttöön. Kouluhankkeita suunnitellaan yhä useammalla 

paikkakunnalla, ja syksyn aikana saatiin myös Pohjois-Savon ensimmäisen puukerrostalon rakennustyöt 

käyntiin Kuopiossa! Ratkaisu on puussa -hanke järjesti JVR-Rakenne Oy:n kanssa infotilaisuuden, jonka 

aikana päästiin tutustumaan mielenkiintoiseen työmaahan käytännössä. 

Hankkeen toimenpiteet ovat näkyneet syksyn mittaan myös televisiossa ja paikallislehtien sivuilla. 

Oppilaitosyhteistyön kautta olemme saaneet jalkautettua maakuntaan useita Savonia 

ammattikorkeakoulun oppilasryhmiä, joiden tehtävät vaihtelevat kunnilta tulleiden toimeksiantojen 

mukaisesti. Ryhmät työskentelevät rakennustuotteiden suunnittelusta kokonaisten vähähiilisten 

rakennusalueiden aluesuunnitteluun. Kaikkia työpaketteja yhdistää tavalla tai toisella yksi teema, eli 

puurakentaminen. Mahtavaa saada tulevat ammattilaiset ja päätöksentekijät jo tässä vaiheessa mukaan 

kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toiveissa on, että projektityöt poikivat keväälle vielä useita 

opinnäytetöitä jatkoksi. 

 

Pielavesi-Keitele lehden artikkeli Keiteleen rakennussuunnitelmista 

Tulevan talven mittaan järjestetään kuntainfoja, vierailuja sekä kontaktitilaisuuksia mahdollisuuksien ja 

rajoitusten mukaisesti. Toimenpiteet pyritään suunnittelemaan paikkakuntien käytännön tarpeiden 

mukaisesti. Webinaarit jatkuvat kiinnostavista aiheista, ja yritysten tarvekartoituksilla tuetaan alueen puuta 

jalostavaa elinkeinotoimintaa. Jos olet miettinyt yrityksesi toiminnan tai osaamisen kehittämistä, niin ota 

yhteyttä. Mietitään yhdessä, voisimmeko auttaa esimerkiksi yritysryhmähankkeen kautta asiassa 



 

 
   

 
 

eteenpäin. Joulukuussa alkavan koulutussarjan aikana käsitellään esimerkiksi puurakentamisen 

järjestelmiä, palomitoitusta ja liitoksia. Tulevista koulutuksista ilmoitamme hankkeen verkkosivulla sekä 

Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa. 
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