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Palvelevat puuyritykset -hanke tiedottaa 
 
 

 

1. Puurakentamisen valtakunnallinen kontaktipäivä Seinäjoella 2013  
2. Uutta tutkimustietoa tarjolla www.puulakeus.net sivustolla 
3. Tulossa: woodproducts.fi –sivusto 
4. EU:n puutuoteasetus otetaan käyttöön 
5. Investointi- ja kehittämisavustukset alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille 
6. Ajankohtaiset koulutukset puutuotealan yrityksille  
7. Yhteistyökumppaneidemme tiedotteita 
 

 
 
1. Puurakentamisen kontaktipäivä Seinäjoen Rytmikorjaamolla 

perjantaina 22.3.2013 klo 12-19 
 
 

Muista ilmoittautua mukaan        
kevään ykköstapahtumaan! 
 
Valtakunnallinen kontaktipäivä on suunnattu julkisille ja yksityi-
sille rakennuttajille, rakennusliikkeille, arkkitehdeille, suunnitte-
lijoille sekä puurakentamisen järjestelmä-, rakennusosa- ja 
puutuotevalmistajille. Tapahtuman päätavoitteena on tarjota 
osallistujille mahdollisuuksia 20 minuutin pituisiin ennalta jär-
jestettyihin kahdenkeskisiin tapaamisiin ja muuhun vapaamuo-
toiseen kontaktien luomiseen alan ammattilaisten kesken. Ta-
pahtumassa on mukana myös puurakentamiseen liittyviä ra-
kennustuoteteollisuuden ja sidosryhmien osastoja sekä muuta 
ohjelmaa ja viihdettä.  
 
Kontaktipäivän juonnoista huolehtivat vastaava rakennus-
mestari Timo Harjakainen ja Jorma Piisinen. Parivaljakolla 
on päivän päätteeksi myös yhteinen viihteellinen lavashow. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy mutta se edellyttää ennakkoil-
moittautumista.  
 
Ilmoittautumislinkki ja ohjeet: www.puulakeus.net 
 
Ohjelma liitteenä. Lisätietoja: Yrjö Ylkänen, 050-3140 465 
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2. Uutta tutkimustietoa tarjolla  
 

Palvelevat puuyritykset -hankkeessa tehtyjen tutkimusten tulokset ovat vapaasti yritys-
ten saatavilla osoitteessa www.puulakeus.net .Tällä hetkellä nettisivuillamme on saa-
tavissa seuraavat tutkimusraportit: 
 

1. Tietoa kalusteiden hankintaan vaikuttavista tekijöistä, Habitare-messuilla 2012 
tehdyn kuluttajatutkimuksen tuloksia   

2. Puu maatilarakentamisessa. Kysely maatalousyrittäjille Sarka-messuilla 2012 
3. Puurakentaminen ja palvelut kiinteistöalan asiantuntijoiden arvioimana. Helsin-

gin Kiinteistömessujen kävijöiden haastattelututkimus 2011 
4. Palvelutarpeet kotitalouksien rakennushankkeissa. Pytinki-, Markki- ja Vantaan 

Omakoti-messujen kävijöiden haastattelut 2011  
5. Yhteistyösuhteet ja tulevaisuudennäkymät eteläpohjalaisissa puualan yrityksissä 

 
  

3. Tulossa uusi väline puutuotteiden vientimarkkinointiin  
 

Puuinfo on avaamassa uutta sivustoa  www.woodproducts.fi, joka tähtää puutuotteiden 
viennin edistämiseen. Sivustoon rakennetaan ainakin seuraavat kategoriat: puutalot ja 
mökit, sisustustuotteet, piharakentamisen tuotteet sekä komponentit ja elementit.  
 
Uusi sivusto tulee sisältämään runsaasti kuvallista tietoa. Tekstit käännetään useille 
kielille, mm venäjä ja japani. Hinnoittelu on vielä hieman auki, mutta aikaisemmat si-
vustot ovat olleet hinnoiltaan hyvin kilpailukykyisiä. 
 
Tässä vaiheessa tyyliin voit tutustua Puuinfon sisustustuotteiden sivustolta. 
www.puuinfo.fi/sisustaminen 
 
Lisätietoja: Puuinfo / Hilppa Junnikkala, puh. 040 – 940 1300 

  

 
4. EU:n puutavara-asetus otetaan käyttöön 
 

EU:n uusi puutavara-asetus pyrkii estämään laittoman puutavaran käytön. Asetus ote-
taan käyttöön 3. maaliskuuta ja se koskee sekä tuontipuuta että kotimaassa tuotettua 
puutavaraa.  
 
Asetus koskee myös puutuotteita 
Asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten 
esimerkiksi vaneriin ja huonekaluihin, kun ne tulevat ensi kertaa Euroopan Unionin 
markkinoille. Asetuksen ydin on puutavaran jäljitettävyys. Tämän seurauksena puuta-
varan alkuperä pitäisi pystyä osoittamaan ja laittoman puutavaran käyttö estämään. 
Kotimaisen raakapuun alkuperä osoitetaan metsänkäyttöilmoituksella. Asetusta valvoo 
Maaseutuvirasto (Mavi). 
 
Toimintaohjeiden valmistuttua Metsäkeskus tulee järjestämään koulutusta yhteistyössä 
Mavin kanssa.  Asetus ja lisätietoa osoitteesta: http://www.mavi.fi/fi/index/eutr.html. 
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5. Investointi- ja kehittämisavustuksissa loppukirin aika! 
 
 
ELY-keskuksen mahdollisuudet jakaa yritysrahoitusta mikroyrityksille (alle 10 htv) ovat 
tällä hetkellä kohtuullisen hyvät sekä investointeihin että kehittämistoimiin. Rahoitus-
kausi lähestyy loppuaan ja on todennäköistä, että kauden vaihtuessa rahoituksessa tu-
lee taas katkos. Eli mikäli on tämän kaltaisia suunnitelmia, kannattaa olla pian liikkeel-
lä! 
  
Tukitasot ovat seuraavat:  
 

Investointituki (koneet, laitteet, tilat):          max. tuki -% 
 

Seinäjoen seutu    20% 
Ähtäri, Soini, ent Lehtimäki   35% 
Muu Etelä-Pohjanmaa  25% 
 

Kehittämistuki (tuotekehitys, markkinointi, koulutus ja muu ostettu asiantuntijapalvelu) 
 

Koko maakunta   50% 
Yritysryhmän kehittämishankkeet  75% 
 
 

Myös isompien yritysten hankkeisiin on tällä hetkellä rahaa tarjolla. Tapauskohtaisia 
neuvoja yritystukien hakemisesta kannattaa kysyä: 
Yritysneuvoja, puutekn. ins. Martti Kangasniemi, Metsäkeskus, 050 – 3140 460 tai  
ELY-keskus, vaihde 0295 027 500 

 
 

6. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat  
 

 
Rakennustuotteiden CE-merkintä –koulutus 2.4.2013 Ähtärissä 

 
Metsäkeskus järjestää rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvän koulutustilaisuuden 
Ähtärissä Tuomarniemellä 2.4.2013 klo 9.00 – 16.00. Päivän aikana syvennytään CE-
merkinnässä vaadittavan FPC -manuaalinen kirjoittamiseen ja käydään läpi muut vaa-
dittavat dokumentit, niiden täyttäminen ja säilyttäminen. 
 
Ilmoittautumiset 26.3 mennessä Arto Valkamalle puh. 050 - 3140 463. 

 
Puurakentaminen kasvuun Etelä-Pohjanmaalla -hanke kouluttaa 

 
Kevään 2013 aikana järjestämme seuraavat koulutustilaisuudet: 
 

• Yrityksen laatujärjestelmä, huhti - toukokuu 
• Puujulkisivujen pinnoitteet, toukokuu 

 
Koulutuspäivien tarkempi ajankohta ja ohjelma selviää maaliskuun loppuun mennessä. 
Kutsut koulutustilaisuuksiin julkaistaan osoitteessa www.puulakeus.fi. Seuraa sivuja. 
 
Yhteydenotot: Arto Valkama, puh. 050 – 3140 463 
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7. Yhteistyökumppaneidemme koulutuksia 
 

Etelä- Pohjanmaan kauppakamari: 
 
Kauppakamari järjestää intensiivikursseja erilaisista ajankohtaisista aiheista, kuten joh-
taminen, taloushallinto, hallitustyöskentely, rahoitus, verot, ATK ja vientivalmiuksien pa-
rantaminen. 
 
Koulutuksista osa on verkossa tapahtuvia, eli sinun ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään, 
vaan voit opiskella omalta koneeltasi. Eikä tarvitse pakosta olla jäsen, jäsenille tosin 
koulutus on edullisempaa. Kannattaa tutustua:  www.southostro.chamber.fi/koulutus/ 

 
 
 

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät: 
 
Omistajanvaihdoskoulutus etenee: 

 
20.3.2013    Omistajanvaihdoskiertue myyjille 3/5 Lappajärvi 
16.4.2013    Omistajanvaihdoskiertue myyjille 4/5 Seinäjoki 
15.5.2013    Omistajanvaihdostilaisuus ostajille 1/2 Alavus 
11.9.2013    Omistajanvaihdostilaisuus ostajille 2/2 Ilmajoki  
 
Tilaisuuksien sisältö ja ilmoittautuminen löytyy  osoitteesta www.epy.fi/ovkoulutus 
 
Tommi Ylimäki, puh. 050-396 7692 , tommi.ylimaki@yrittajat.fi 
Sari Koskela, puh. 050 - 593 9739, sari.koskela@yrittajat.fi 
 
Lisätietoa: www.epyritysporssi.fi 
 
 
 
 

Palvelevat puuyritykset –hanke palveluksessanne: 
 
 

Metsäkeskuksen ja SeAMK Liiketoiminnan yhteisen hankkeen päätavoitteena on pienil-
le puutuotealan yrityksille soveltuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -ideoiden 
etsiminen ja kehittäminen sekä tiedon jakaminen. Kaikissa yritystoimintaan liittyvissä 
kysymyksissä voit ottaa yhteyttä meihin:   

 
 
 

    Yrjö Ylkänen, projektipäällikkö     Martti Kangasniemi, yritysneuvoja     Hannu Tuuri, markkinatutkija 
    Suomen metsäkeskus           Suomen metsäkeskus     SeAMK Liiketoiminta 
    050 – 3140 465           050 – 3140 460      040 – 8302 346 
    yrjo.ylkanen@metsakeskus.fi            martti.kangasniemi@metsakeskus.fi     hannu.tuuri@seamk.fi 


