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PUUPROJEKTIT 2017

TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ
PUUTUOTEALALLE (TutKi)
Etelä-Suomen alueella toiminut TutKi - hanke täyttää kesän kynnyksellä vuoden. Hankkeen toiminta-ajatuksena alusta asti on ollut löytää
kehittymiskykyiset ja haluiset puutuotealan yritykset, ja tarjota apua
tuotekehityksessä, markkinoinnissa, ympäristöviestinnässä ja digitalisaation käyttöönotossa. Suunnittelun – ja toteutuksen lähtökohtana
on ollut puutuoteteollisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ennakoiminen ja valmistautuminen niihin. Toiminnassa pyritään käytännössä tarjoamaan malleja ja toiminta-tapoja, joiden avulla yritykset ovat
valmiimpia kohtaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteet.
KESTÄVÄ PUU
Seuraavan kahden vuoden
aikana Suomessa rakennetaan kaksi kertaa niin paljon
puukerrostaloja kuin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Puukerrostalorakentaminen sekä kuluttajien
vaatimukset ekologisista ja
kestävistä tuoteominaisuuksista laajentaa ja tarjoaa
mahdollisuuksia puulle uusilla käyttösovellusalueilla.
Puukerrostalorakentamisen
mallimaissa Itävallassa, Saksassa ja Ruotsissa on rohkeasti hyödynnetty puun
luonnollista biologista kestävyyttä mm. ulkoverhouksessa ja rakenteissa. Mm. männyn sydänpuulla sekä lehtikuusella on tutkimuksissa
todettu olevan luonnollista
lahoamista estäviä ominaisuuksia. Näissä puissa sydänpuun luontaiset uuteaineet, stilbeenit, suojaavat
puuta lahoamiselta. Stilbeenipitoisuuksissa on suuria
perimästä johtuvia eroja puuyksilöiden välillä. Luonnovarakeskus (Luke) päättynees-

sä TUIKEPUU-projetissa kehitettiin mittausmenetelmä,
joka mittaa mänty-yksilöiden
väliset stilbeenipitoisuuserot
nopeasti ja luotettavasti suoraan puunäytteestä. Hankkeen jatkona on kaupallisen
laitteiston kehittäminen alan
yrityksille.
Tutki – hankkeen kokoamassa KESTÄVÄ PUU – yhteisosastossa on esillä parasta
biologisen kestävyyden luokan puuta. Kuluttajille tarjotaan tietoa puun ominaisuuksista biologisen kestävyyden
kannalta sekä tuotteita erilaisiin vaativiin kohteisiin, joissa tuotteita voi käyttää. Esillä ovat mm. Finnstamm Oy
männyn sydänpuulla, Tecdoma Oy Siperian lehtikuusella ja Skandinaviska Träimport Oy Jättituija tuotteilla.
OmaKoti puolella olevan yritysten ja hankkeen KESTÄVÄ PUU - yhteisosastolla voi
testata tietämystään ja kysyä
alan johtavilta tutkijoilta ja
yrittäjiltä mihin tuotteita voi
käyttää.

LÄHIPUU
Arvoketjuajattelu on vakiintumassa kaikessa yritystoiminnassa.
Tuotteen todellinen arvo mitataan loppuasiakkaalla, jonka tyytyväisyys ratkaisee
koko toimialan menestyksen.
Tuotteen positiiviset ympäristöominaisuudet ovat tärkeä
keino erottua kilpailijoista.
Lähipuu – yhteisömerkillä
kerrotaan loppuasiakkaille
paikallisen Sahayrittäjät ry:n
jäsenen puuhankinnan ja jalostuksen positiivisista vaikutuksista kestävään kehitykseen ja paikallistalouteen
huomioimalla tuotteiden
koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Elinkaaren kehittäminen koskee niin
raaka-aineen hankintaa metsästä kuin paikallista sahausta ja jalostusta sekä jakelua, jätehuoltoa kuin kierrätysjärjestelmiäkin. Puun hankinta, jalostus ja loppukäyttö
tapahtuvat pienten sahayksiköiden lähiympäristössä. Lähipuu on arvovalinta luonnon
ja paikallisen hyvinvoinnin

puolesta.
Koska valtaosa sahatusta
puusta käytetään rakennustuotteisiin, puutuotteisiin sitoutuneet ympäristövaikutukset pitää selvittää rakennustuotteille hyväksytyllä menetelmällä. Ympäristöseloste
(EPD) on kattava ja EU tasolla rakennustuotteille standardoitu (EN 15804) menetelmä laskea ja raportoida
tuotteiden valmistuksen, käytönaikaiset ja käytöstä poistamisesta aiheutuvat vaikutukset ympäristöön.
Suomen Sahayrittäjät ry lähtee lanseeraamaan jäsenistölleen ja heidän asiakkaille
LÄHIPUU – yhteisömerkkiä
vaiheittain 2017 ja 2018 aikana. Ensimmäisen vaiheen
aikana toteutetaan LÄHIPUU
– brändin käyttöönottokoulutus yrityksissä. Koulutuksen
tarkoitus on tukea yritysten
ympäristöviestintää ja antaa
heille käytännön työvälineet
sen toteuttamiseksi. Koulutuksessa käydään läpi myös
LÄHIPUU – brändin tekniset
säännöt ja ohjeet merkin
käytöstä. Toisen vaiheen aikana valmistellaan markkinoinnissa tarvittava esite
sekä muu julkaisumateriaali
sekä tuodaan LÄHIPUU –
brändiä näkyväksi paikallisille rakentajille ja kesämökkiläisille sekä laajemmin yhteiskuntaan.
Puutuoteteollisuuden on uudistuttava säilyttääkseen kilpailukykynsä. Vastaamalla
kestävän kehityksen tuomiin
haasteisiin pienet yritykset
pystyvät kehittämään uusia
tuotteita, palveluja ja asiakaslähtöisiä arvoketjuja.
Pienten yritysten verkostoituminen ja oman erikoispiirteen – Lähipuun – kehittäminen ja markkinoiminen antaa
kuluttajille uuden, kiinnostavan ja ekologisen vaihtoehdon hankkia ja käyttää puujalosteita.
Suomen Sahayrittäjät ry ja
Lähipuu on esillä KESTÄVÄ
PUU – yhteisosastolla Helsingissä 6 – 9.4.2017. Messukävijä saa ajankohtaista
tietoa, mistä hän saa esim.
kesäasuntoon paneelit ja
saunatarvikkeet mökkikunnastaan.

Kuva 1 200 - vuotista männyn tyveä

Kuva 2. Stillbeeni estää sydänpuun lahoamisen.

Lehtikuusessa puun sielu
Kestävää puuta kaupunkirakentamisessa. Norra Djurgårdsgatan. Tukholma

LÄHIPUU – on lähellä tuotettua ja lähellä käytettyä. Lähipuu tukee paikallista
taloutta ja tukee kestävää kehitystä ja rakentamista.
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