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Katsaus Puutuoteteollisuuden edunvalvontaan 

Hirsitaloteollisuus ry:n vuosikokousseminaari 6.4.2017

Matti Mikkola
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• JULKKIS - Julkisen hankinnan opas ja seminaarikierros

• Määräyskehitys

– Palomääräykset

– Energiatehokkuus

– Käyttöturvallisuus

– Ympäristövaikutusten tiekartta

• Pohjoismainen yhteistyö ja Eurooppa -vaikuttaminen

Katsauksessa
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• Kunnissa on vahvan tahtotilan lisäksi myös pelkotila puun käyttöön

– Hankintalain ja kaavoituksen mahdollisuudet tunnetaan kunnissa huonosti

– Puun mahdollisuudet ja rajoitteet ovat hankintaorganisaatioille uusia

– Puupohjaisten tuotteiden ja rakennusten hankinta koetaan vaikeaksi ja 
”valitusprosessialttiiksi”

– Valmistelevat virkamiehet ja hankintaorganisaatiot pitäytyvät helposti 
vanhoissa totutuissa tavoissa ja materiaaleissa

• Hankkeen tavoitteeksi asetettiin

– yksinkertaistaa ja opastaa kuntien puutuotteiden hankintaprosessia

– käynnistää merkittävä määrä julkisia puurakentamisen kohteita

– vahvistaa puutuotteiden markkinaa niin Suomessa kuin 
vientimarkkinoillakin

– luoda mahdollisuudet puutuoteteollisuuden kasvuun, tukin käytön 
lisäämiseen ja biotalousstrategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Julkkis-hanke
Lähtökohta ja tavoitteet
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Selkeällä, esimerkkitapauksia sisältävällä ohjeistuksella sekä sitä tukevalla 
koulutuksella voidaan auttaa kunnat tämän hankintakynnyksen yli. 

1. Laaditaan uuteen hankintalakiin perustuva julkisten rakennushankintojen opas ja 
ohjeistus kunnille

2. Toteutetaan kunnille ja kuntapäättäjille suunnattu seminaarisarja 10 – 15 
kunnassa/kuntakeskittymässä. 

Julkkis-hanke
Toimenpiteet
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1. Puutuoteteollisuus ry; hankkeen koordinointi, oppaan ja ohjeistuksen laatiminen, 
seminaarin ohjelma sekä viestintä.

2. Puuinfo; sisällön suunnittelu ja puurakentamisen sisältö, oppaan kuvat ja taitto 
sekä kuntakierroksen puurakentamisen käytännöt

3. Markku Laukkanen; oppaan toimittaminen

4. Avance Attorneys; hankintalaki ja kuntien ohjauskeinot

5. Pellervon taloustutkimus; Puutuoteteollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset

6. Ympäristöministeriö; valtion toimenpiteet, määräyskehitys ja ympäristövaikutukset

7. Green Building Council Finland; rakentamisen ympäristövaikutukset

8. Lisäksi noin 60 asiantuntijaa eri organisaatioista oppaan sisältöön vaikuttamassa

9. Yritys- ja kohde-esittelyt (Stora Enso, Metsä Wood, Versowood, Honkarakenne, 
Honkatalot, Mammuttikoti, Kontiotuote, Kuusamo Hirsitalot, Finnlamelli, 
Lunawood, PRT-Pro, LappWall, Kuhmon kaupunki)

10. FCG; seminaarikierroksen operatiivinen koordinointi

Julkkis-hanke
Hankkeen osapuolet
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Suomen Metsäsäätiö

• 120 000 euroa

Teollisuus

• 60 000 euroa

Julkkis-hanke
Hankkeen rahoitus





11.4.2017 Mikko Viljakainen

11.4.2017 Mikko Viljakainen

Mitä, miten ja miksi puusta



Ohjelma

10.00 Tilaisuuden avaus
Hallituksen puheenjohtaja Esa Kaikkonen, Puutuoteteollisuus ry

10.10 Valtiovalta edistää puurakentamista: puurakentaminen on moderni
ilmastoteko
Asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

10.30 Puun vaikutus kuntien vetovoimaan ja aluetalouteen
Toimitusjohtaja Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry

10.40 Nopeasti, laadukkaasti ja terveellisesti – puun mahdollisuudet
Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy

11.10 Määräykset mahdollistaa: palo ja energiatehokkuus
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö

11.35 Tilaaja päättää - Kunnan ohjauskeinot puun käytön edistämiseksi.
Partner Mikko Alkio Avance Attorneys Ltd.

13.00 Miten puu mukaan hankintoihin - uusi hankintalaki
Partner Mikko Alkio, Avance Attorneys Ltd. 

13.40 Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja arviointi
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö
Senior sustainability specialist Jessica Karhu, GBC Finland

14.30 Puun käyttö julkisissa kohteissa

• Wood City, asuinkerrostalot, toimitilat
Kehityspäällikkö Sami Typpö, Stora Enso Wood Products

• Puurakenteiset koulut ja kirjastot, liikuntahallit sekä sillat
Myyntipäällikkö Jaakko Huotari, Versowood Oy

• Hirsirakenteisia kohteita
Design-johtaja Tanja Rytkönen, Honkarakenne Oyj

• Puurakenteiset elementit julkisiin kohteisiin
Yksikönjohtaja Marko Kellberg, Lapwall Oy

• Lämpöpuutuotteita myös julkiseen rakentamiseen
Aluepäällikkö Mika Lindberg, Lunawood Oy



12 paikkakuntaa
600 osallistujaa





Terve kunta rakentuu puulle –seminaarikierros
Palaute (7/12 tilaisuutta)

Jokaisesta tilaisuudesta on kerätty palautetta. Tässä näkyvä palaute on koottu 

seitsemästä ensimmäisestä tilaisuudesta. Vastaajien määrä: 121/280

Kuinka tarpeellisia koulutusmateriaalit ja opas julkisiin hankintoihin olivat 

(asteikko 1-5)

• 4,3

Vastasiko tilaisuus odotuksiasi? (asteikko 0-100 %)

• 98,50 %.

Arvioi koulutusta kokonaisuutena (asteikko 1-5)

• 4,20 



Terve kunta rakentuu puulle –seminaarikierros
Palaute – osallistujien kommentit (7/12 tilaisuutta)

• Erittäin mielenkiintoinen aamupäivä ja hyvät tiiviit esitykset, Tykkäsin kovasti. Ilmainen koulutus +++ ja 

vielä Kuopiossa paikanpäällä +++ ja vielä lounas ja kahvitkin +10 pistettä

• Koulutus antoi enemmän mitä alun perin olin odottavani saavani

• Todella tärkeä kuntakierros

• Olisin halunnut vielä vahvempaa argumentaatiota puurakentamisen hyödyistä versus betoniin

• Asiantuntijat olivat asialla

• Tiivis ja tehokas paketti tarkastellen hyvin puurakentamista eri näkökulmista. Ajankohtainen selkeä ja 

kunnan elinvoiman kehittämisen kannalta tärkeä

• Mahtavaa ajatusten vaihtoa!

• Ok

• Kyllähän ne Tuupalan koulusta puhuja ja Mammuttikodin kaveri vetivät pisteet kotiin 

• Todella hyvin järjestetty, siistit tilat, hyvät tarjoilut ja hyvät puhujat. Miellyttävä ja antoisa päivä

• Erittäin hyvä ja ajankohtainen aihe koulutuksessa. Koulutuksessa oli asiaa sekä julkisille toimijoille että 

rakennuttajille. Itse satuin edustamaan molempia

• Jokainen osio oli hyödyllinen

• Videoluento oli kiinnostava ja hyvin toteutettu. Puhuja oli aiheessaan aika kiireinen - liikaa asiaa. Ytimet 

eivät erottuneet massasta kovin hyvin

• Erittäin hyväksi, jopa isänmaalliseksi, näin Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi

• Green Building Council Finland:n esitys oli yksi mielenkiintoisimmista, mutta täytyy sanoa että hyvänä 

kakkosena nostan Puuteollisuuden Matti Mikkolan puheenvuorot. Hän oli selvä johtaja, ja osasi sulavasti 

vastailla moninaisiin kysymyksiin.



• Osumia on tähän mennessä 21 kpl, printti, radio, tv, netti

• Kiertuetta koskevissa kirjoituksissa on huomioitu Puutuoteteollisuuden 
tärkeimmät pääviestit:

– Puurakentamista on lisättävä

– Tilaaja päättää – puu mahdollistaa

– Kuntastrategia tärkeä työkalu puun käytön edistämisessä

– Puutuoteteollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät

11.4.2017

Terve kunta rakentuu puulle –seminaarikierros
Mediaviestintä (9/12 kaupunkia)



11.4.2017

Aamuset 7.3.

Radio Kuopio 2.3.

Yle 23.3.

Kauppalehti 23.3.

Mediaosumia



11.4.2017

Karjalainen 4.3.
Turkulainen 7.3.

Kainuun Sanomat 17.3.

Aamulehti 23.3.



11.4.2017

Mediaosumia

Keskisuomalainen 27.3.



11.4.2017

Mediaosumia

Ylen aamu-tv 31.3.2017



• Kova kiinnostus hirsirakentamiseen koulu- ja päiväkotirintamalla

• Hirsikohteiden kustannustieto huonolla tasolla

• Ylläpitokustannukset aiheuttavat kysymyksiä

• Tiiveys ja energiatehokkuus edelleen teemoja

• Kohti konseptikehitystä

11.4.2017

Terve kunta rakentuu puulle –seminaarikierros
Palaute hirsitaloteollisuudelle



• Palomääräykset

– Valmistelussa lausuntokierroksen jälkeen (60 lausuntoa)

– Hoiva- ja koulurakentamisen kerrosluvut mietityttävät

• Energiatehokkuus

– Massiivipuurakentaminen huomioitiin esittämällämme tavalla

– Notifiointikierroksella Brysselissä

• Käyttöturvallisuus

– Luonnos virkamiesvalmistelussa

– Sisäportaiden luonnostellut vaatimukset aiheuttavat tilantarvetta 
pientaloissa – ja kasvattavat kustannuksia

11.4.2017

Määräyskehitys



11.4.2017

Määräyskehitys
Ympäristövaikutusten tiekartta – vähähiilisen rakentamisen 
ohjaus

Käytössä erilaisia 
rakennuspalikoita

Eurooppa kulkemassa 
kohti hankkeiden 
päästörajaa (esim. 
Hollanti)

Todennäköinen 
vaihtoehto 
vaiheittainen keppi-ja 
porkkana -malli



• Pohjoismaat

– Selkeä tahtotila tiivistää Pohjoismaista yhteistyötä

– Rakennusmääräysten harmonisointi

– Sisäilmatutkimus – faktoja puurakennusten vaikutuksista

– Puutuotteiden kierrätys

– Vienti - Kiina

• Eurooppa

– Toimenpiteet sovittu rakennusten ympäristövaikutusten kehitystyössä

– VOC - testimenetelmät

11.4.2017

Pohjoismainen yhteistyö ja Eurooppa




