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1. Puurakentamisen kehittämishankkeet käynnistyivät 

Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö käynnisti syksyllä 
2012 kaksi puurakentamisen kehittämishanketta. Puurakentaminen kasvuun Etelä-
Pohjanmaalla on suunnattu yrityksille ja Puurakentamisen asiamieshanke kunnille ja 
suurelle yleisölle. Molemmat hankkeet jatkuvat 30.6.2014 saakka.  
 

Hankkeiden päätavoitteena on Puurakentamisen kokonaisvaltainen edistäminen koulu-
tuksen ja tiedotuksen avulla, merkittävien puurakentamiskohteiden käynnistäminen, CE –
merkintäoikeuden varmistaminen niille yrityksille jotka oikeuden tarvitsevat, ja eri toimijoi-
den verkostoituminen. Puurakentaminen kasvuun Etelä-Pohjanmaakka -hankeen esitte 
on liitteenä.  
 

Molemmissa hankkeissa projektipäällikkönä toimii Arto Valkama, puh. 050 – 3140463, e-
mail arto.valkama@metsakeskus.fi, ja puurakentamisen asiamiehenä Heikki Punkari, 
puh. 050 - 5252004, e-mail heikki.punkari@metsakeskus.fi 
 

2. Puurakentamisen asiamies Heikki Punkari Metsäkeskukseen 

Rakennusinsinööri Heikki Punkari aloitti metsäkeskuksen palveluksessa lokakuun 
lopussa valtakunnan ensimmäisenä maakunnallisena Puurakentamisen asiamiehenä. 
Asiamiehen tehtävänä on edistää erityisesti suuren mittakaavan puurakentamista Etelä-
Pohjanmaalla. Työnkuvaan kuuluu etsiä yhteistyössä kuntien ja muiden julkisten raken-
nuttajien sekä rakennuttajayritysten kanssa sopivia puurakentamiskohteita. Heikki avus-
taa myös kohteiden suunnittelun ja toteutuksen käynnistämisessä.  
 
Heikki Punkarin yhteystiedot puh. 050 5252004 e-mail heikki.punkari@metsakeskus.fi 



 

 

3. Puurakentamiseen liittyvää koulutusta yrityksille 

Metsäkeskus järjestää yrityksille koulutustilaisuussarjan rakentamiseen liittyvistä ajan-
kohtaisista asioista ja puun käytön mahdollisuuksia eri tilanteissa. Koulutuspäivät ovat 
pääsääntöisesti iltapäivän kestäviä. Koulutussarjaan sisältyy myös kaksi opintoretkeä. 
 
Koulutussarja alkaa sisäilman laatuun keskittyvällä koulutuspäivällä Lapualla 29.1.2013. 
Koulutuspäivän tarkempi kutsu on liitteenä. 
 
Koulutussarjan alustava sisältö on seuraava: 

Tammikuu 2013 Sisäilman laatu 
 Helmikuu 2013 Puun ekologisuus rakentamisessa 
 Maaliskuu 2013 Isot puurakenteet 
 Huhtikuu 2013 CE-merkinnän käyttöönotto 
 Kesäkuu 2013 Opintoretkeily Keski-Suomi 
 Syyskuu 2013 RunkoPES käyttöönotto 

Lokakuu 2013 Betonikerrostalojen julkisivu- ja energiakorjaukset sekä 
lisäkerrosrakentaminen puuratkaisuina 

 Marraskuu 2013 Opintoretkeily Etelä-Suomi (Puupäivät) 
 Helmikuu 2014 Maatilarakentaminen 
 
Koulutustilaisuuksista julkaistaan kutsu puulakeus.net –sivustolla ja se toimitetaan 
sähköpostitse kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille. Huom! Jollet vielä ole 
toimittanut meille sähköpostisoitettasi, tee se nyt heti. (Ks. tiedotteen kohta 10.) 
 

4. Puurakentamisen kontaktipäivä Seinäjoella 22.3.2013 

Valtakunnallinen Puurakentamisen kontaktipäivä järjestetään Seinäjoen Rytmikorjaamol-
la 22.3.2013 Pytinki-messujen oheistapahtumana. Ammattilais-tapahtuman tavoitteena 
on lisätä pienten ja suurten rakennusalan yritysten ja rakennuttajatahojen verkostoitumis-
ta puurakentamisessa. 
 
Kontaktipäivään kutsutaan rakennuttajien edustajat kunnista, seurakunnista ja muista ra-
kennuttajaorganisaatioista, puurakentamisen järjestelmätoimittajat sekä puisten element-
tien ja rakennusosien valmistajat. Tapahtumaan kutsutaan kävijöiksi myös rakennus-
suunnittelijoita, arkkitehtejä ja erikokoisten rakennusliikkeiden edustajat.  
 
Kontaktipäivän avaa ja valtiovallan tervehdyksen tuo ylijohtaja Hannu Rossilahti 
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAsta. Tapahtuman isäntinä toimivat vas-
taava rakennusmestari Timo Harjakainen ja Jorma Piisinen. Isännillä on myös oma 
lavashow päivän päättävässä coctail –tilaisuudessa.  
 
Tilaisuuden järjestävät Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy, Suomen metsäkeskus, Länsi-
Suomen PuuSuomi –verkosto sekä Puuteollisuusyrittäjät ry.   
 
Osallistuminen kontaktipäivään on maksuton mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 
osoitteessa  http://www.metsakeskus.fi/ammattilaiset/tapahtumat , 
palvelutunnus USUDCRKJ95 
 



 

5. Puurakentamisen RoadShow Seinäjoella 21.3.2013 

Koulutuspäivä keskittyy uuden puuelementtirakentamisen avoimen teollisuusstandardin 
RunkoPESin esittelemiseen ja on tarkoitettu alueen rakennesuunnittelijoille, rakennuttajil-
le, rakennusliikkeille, rakennusvalvojille, paloviranomaisille ja arkkitehdeille sekä raken-
nusalan opettajille ja opiskelijoille. Tilaisuus on osallistujille maksuton. 
 
Liitteessä tietoja Puuelementtirakentamisen uuden teollisuusstandardin RunkoPESin 
julkaisemisesta.  
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Puuinfon sivuilta osoitteesta :  
http://www.puuinfo.fi/ajankohtaista/puurakentamisen-koulutusroadshow-2013  
 
 

6. CE -merkintäoikeus ja toimintajärjestelmät kuntoon  

Puutuotteiden CE-merkintäpakko tulee voimaan 1.7.2013. Merkintäpakko koskee niitä 
tuotteita, joille on vahvistettu harmonisoitu tuotestandardi. Näitä ovat mm. sisä- ja ulko-
verhouslaudat, puupaneelit, lattialaudat ja lujuuslajiteltu sahatavara.  
 
CE -merkintäoikeuden saaminen edellyttää yritykseltä mm. laaduntarkkailujärjestelmän 
tekemistä. Samassa yhteydessä olisi järkevää tehdä samalla koko yritystoiminnan kat-
tava toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä helpottaa ja jäntevöittää yrityksen arkipäi-
vän toimintaa ja lisää uskottavuutta hoidettaessa esimerkiksi yhteistyösuhteita toisten yri-
tysten ja rahoittajien kanssa. 
 
Toimintajärjestelmän laatimisprojekti kestää noin vuoden. Sen aikana luodaan järjestel-
mä, joka koekäytön jälkeen otetaan käyttöön. CE -merkinnästä ja toimintajärjestelmän 
teosta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä 30. tammikuuta mennessä 
Arto Valkamaan, puh. 050-3140463  
 
 

7. Puu-Hubi projekti 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston Puu-Hubi -projektin 
tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaalle alueellinen puukerrostalojen rakentamisen 
osaajaverkosto. Projekti on käynnistynyt viime syksynä ja jatkuu kesäkuulle 2014. Projek-
tiin otetaan mukaan 20 PK-yritystä Etelä-Pohjanmaalta. Mukaan toivotaan rakennusklus-
terin yrityksiä laidasta laitaan: suunnittelutoimistoja, rakennuttajia, rakennusliikkeitä sekä 
rakennus- ja puutuoteteollisuutta. Puu-Hubi tarjoaa yrityksille mm. räätälöityjä koulutuksia 
ja asiantuntija-apua toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen. 
 
Puu-Hubi –projektin hallinnoijana toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa 
hanketta yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Lisätietoja projektipäällikkö Tuulia Taa-
nila Seamk puh. 040 6807114 
 



 

8. Puulakeus.net –sivusto  

Metsäkeskus hoitaa hankkeisiin liittyvää tiedotusta Puulakeus -sivujen kautta. Sivuille 
tulee ajankohtaiset hanketta koskevat tiedotteet. Sivuilta löytyy myös paljon tietoa 
metsäkeskuksen hanketoiminnasta ja hankkeiden tuloksista. Sivut löytyvät osoitteesta 
www.puulakeus.net 
 
 

9. Puuinfo.fi sivusto on erinomainen rakennusalan tietopankki  

Puuinfon sivut osoitteessa www.puuinfo.fi ovat erinomainen puurakentamisen 
tietopankki. Sivustolta löytyy mm. kattava kooste erilaisista rakentamiseen liittyvistä 
ohjeita ja määräyksistä. Sieltä löytyy myös erilaisia suunnittelu- ja laskentatyökaluja sekä 
paljon muuta puuhun ja sen käyttöön liittyvää tietoutta. Sivustoa päivitetään lähes 
päivittäin. Kannattaa käydä tutustumassa. 
 

10. Yhteystietojen päivitys 

Lähetä yhteystietosi osoitteeseen arto.valkama@metsakeskus.fi, niin saat jatkossa 
ajankohtaistiedotteemme suoraan sähköpostiisi. Laita päivitykseen mukaan ajantasalla 
oleva posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, josta Sinut parhaiten tavoittaa.  
 
 
 

Menestyksekästä alkanutta vuotta 2013 ! 
 
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö 
Puurakentaminen kasvuun Etelä-Pohjanmaalla -hanke 
 
 


