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Puutuoteteollisuus ry

Puutuoteteollisuus ry
Nyt 600+ yrityksen yhteinen ääni (2016)

Porrasvalmistajat ry (8)

Hirsitaloteollisuus ry (17)

Puusepänteollisuus ry (40)

Kestopuuteollisuus ry (16)

Lämpöpuuyhdistys (17)

Puuteollisuusyrittäjät ry (500)

Stora Enso
Wood Products 

Metsä Wood

Versowood

UPM Plywood

UPM Timber

Metsäteollisuus ry

Puuinfo Oy



Tuotannon bruttoarvo

6,5 Mrd

Työllisyys

26 000

2,5 Mrd

Viennin arvo

Puun käyttö

26 Mm3

Toimiala numeroina



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.



Puuraaka-aineen lisäksi
puutuoteteollisuutta
yhdistää rakentaminen



Hankintalainsäädännön kokonaisuudistaminen
Miksi Puutuoteteollisuudelle tärkeää vaikuttaa hankintalakiin

• Julkisilla hankinnoilla tärkeä rooli yksityisen markkinan kehityksessä

• Onnistuneella hankintalailla biotaloutta voidaan viedä vahvasti eteenpäin

– Lyhyellä aikavälillä kansallista puurakentamisen markkinaa voidaan 
kasvattaa 500-700 M€

– Viennin kasvu 0,5 mrd € lisää noin 6000 työpaikkaa ja parantaa 
kauppatasetta 200-300 M€

• Säädettävässä hankintalaissa mahdollisuus omaksua nyt esitettyjä 
kunnianhimoisempia ratkaisuja.

– Lakiesitys mahdollistaa, mutta ei velvoita ympäristönäkökohtien 
huomioimiseen 

– Pahimmassa tapauksessa ympäristönäkökohdat eivät toteudu 
hankintaprosesseissa



Hankintalainsäädännön kokonaisuudistaminen
Mihin Puutuoteteollisuus pyrkii vaikuttamaan

Esitämme tarkennuksia ja lisäyksiä

• 71 § Hankinnan kohteen kuvaus
– Merkintä, että uusiutuvien materiaalien käyttövaatimus mahdollinen 

kohdekuvauksessa
• 72 § Merkkien käyttö hankinnan kohteen kuvauksessa

– Kaupallisten ympäristömerkkien rinnalle nostettava objektiivinen 
ympäristöseloste

• 93 § Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta
– Uusiutuvat materiaalit yhdeksi hinta-laatusuhteen valintaperusteeksi

• 95 § Elinkaarikustannukset
– Ohjeistus elinkaarikustannusten huomioimiseksi kustannusten määrittelyssä

Eli lyhyesti:
• Uusiutuva materiaali mukaan kohteen kuvaukseen ja hinta-laatusuhteen 

vertailuperusteeksi
• Ympäristöseloste esille ympäristömerkkien rinnalle



Hankintalaki muodostaa julkisten hankintojen raamit
Kuntastrategia ja osaamisen varmistaminen ehdottoman tärkeitä

• Pääosa toteutuneista puupohjaisista julkisista hankkeista perustunut tähän 
mennessä kunnan tahtotilaan rakentaa puusta

– Esimerkkeinä vaikkapa Tampereen Vuoreksen alue ja Pudasjärven hirsikampus

• Tärkeää vaikuttaa paikallisesti yritysten toimesta poliittiseen päätöksentekoon

– Kuntalaki edellyttää, että kunnalle pitää laatia kuntastrategia

– Kuntastrategiassa voidaan selkeästi mainita kunnan tavoitteena kestävä kehitys 
/ puun käyttö / uusiutuvien materiaalien käyttö

– Yrityksillä usein vahva rooli kunnan poliittisessa ohjauksessa

• Kaavoitus yksi vahvimpia kunnan keinoja lisätä puun käyttöä

• Ennen hankesuunnittelun aloittamista ehdottoman tärkeää varmistaa riittävä 
osaamisen taso (arkkitehti, rakennesuunnittelija, rakennuttajakonsultti)

– Liian moni hanke kääntynyt uusiutumattomiin materiaaleihin johtuen 
suunnittelijoiden ja konsulttien puurakentamisen kokemattomuudesta

– Yritysten rooli suunnittelijoiden koulutuksessa korostuu


