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Puutuoteteollisuus
Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä
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Puutuoteteollisuus ry
Nyt 600+ yrityksen yhteinen ääni

Porrasvalmistajat ry (8)

Hirsitaloteollisuus ry (17)

Puusepänteollisuus ry (40)

Kestopuuteollisuus ry (16)

Lämpöpuuyhdistys (17)

Puuteollisuusyrittäjät ry (500)
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Onko puutuoteteollisuudella
tarvetta yhteiseen
edunvalvontaan?



Puutuoteteollisuus on biotalouden ydintä.

Alan kehittyvä tuotanto vauhdittaa puuraaka-aineen kulkua 
metsistä biotalouden tuotteiksi.

Taloudellinen 
vaikuttavuus

Puutuoteteollisuus työllistää 
ja tuo vientituloja.

Puutuoteteollisuus kasvaa ja 
investoi.

Ympäristöetu

Puutuoteteollisuuden 
yhteinen raaka-aine on 

uusiutuva ja resurssitehokas 
puu, josta valmistetut 

tuotteet edistävät 
ympäristön ja ihmisten 

hyvinvointia. 

Uudistuminen

Puutuoteteollisuus on 
kestävän kehityksen 

edelläkävijä.
Puutuotteet ovat 

kilpailukykyinen ja moderni 
vaihtoehto.



Tuotepohjainen edunvalvonta
Neljä pääaluetta
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Puuraaka-aineen lisäksi
puutuoteteollisuutta
yhdistää rakentaminen



Rakentamisen teknisiä ratkaisuja koskeva regulaatioympäristö muutostilassa

EU rakennustuoteasetus
Ominaisuuksista 
kertominen, CE-

merkinnän edellytykset

EU-EPBD
Rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivi
(lähes nollaenergiatalo)

EU-EED
Energiatehokkuusdirektiivi

EU-RES
Uusiutuvan energian 

vähimmäistaso 
rakennuksessa

EU-Ecodesign
Ekosuunnittelu- ja 

tuotemerkintädirektiivit

Kansalliset lakimuutokset
esim. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki

Rakentamista koskevat 
kansalliset asetukset

2030 tavoitteiden puitteet

• Kasvihuonepäästöt -40 %
• Uusiutuvat energialähteet 27 %
• Energiatehokkuuden 

parantaminen +27 %



Puurakentamisen edunvalvonta
Vaikuttaminen Eurooppa-tasolla korostuu
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• 7 sektorijärjestöä (saha-, levy-, kyllästys-, 
parketti-, pakkaus-, kuitulevy-, 
pakkausteollisuus)

• 17 kansallista organisaatiota

• Vahva brändi Brysselissä

• Agendalla mm. kestävä kehitys ja 
puurakentaminen

• Valitettavasti taloudellisesti melko heikko

Eurooppavaikuttamisen kanavat
Puutuoteteollisuuden eurooppalainen kattojärjestö CEI-Bois



• Suomen, Ruotsin ja Itävallan rahoittama 
puurakentamisen tutkimushankkeita 
toteuttava yhteenliittymä

• Kymmenessä vuodessa rahoittanut 
yhteensä 15 M€:n tutkimushankkeet 20% 
omarahoituksella

– Palo, ulkovuori, lujuuslajittelu, 
kosteushallinta, akustiikka, sisäilma, 
korjausrakentaminen jne

• Jatko tämän vuoden jälkeen odottaa 
päätöksiä

Eurooppavaikuttamisen kanavat
Building With Wood



• Metsäteollisuuden ja metsänomistajien 
rahoittama EU:n tutkimushankkeiden 
rahoitushakuihin vaikuttava organisaatio

• Toimii Brysselissä ja lobbaa
metsäteollisuuden ehdotuksia uusiksi 
rahoitusavauksiksi

• Luonut hyvän verkoston

• Myös täällä rahoitus aiheuttaa paljon 
keskustelua

Eurooppavaikuttamisen kanavat
FTP



• Massaa ja vaikuttavuutta taustajoukkoihin

– Pohjois-Eurooppalaista kannanmuodostusta pitää vahvistaa / lisätä

– Keski- ja Länsi-Eurooppalaisia pitää osallistaa valmistelutyöhön

• Nykyiset vaikuttamisen kanavat (CEI-Bois, BWW, FTP) pitää arvioida

• Uutta / muokattua puurakentamiseen keskittyvää vaikuttamiskanavaa 
pitää harkita

• Puurakentamisen roolia Eurooppalaisessa päätöksenteossa pitää 
vahvistaa

Eurooppavaikuttaminen
Mitä Puutuoteteollisuuden/hirsitaloteollisuuden pitää/kannattaa tehdä?



• Yhteinen agenda melko helppo laatia, kun vaikuttamiskanavapäätös on 
tehty:

• Kestävyyskehitys ja hiilijalanjälki

• Sisäilma

• Palo

• Akustiikka

• Pitkäaikaiskestävyys

• Järjestelmäkehitys

Eurooppavaikuttaminen
Mitä Puutuoteteollisuuden/hirsitaloteollisuuden pitää/kannattaa tehdä?

Ympäristön ja ihmisten
hyvinvointi

Teknisten ominaisuuksien
esilletuonti ja parantaminen

Yksinkertaisuus ja helppous






