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Suomen Sahayrittäjien Lähipuu-tuotemerkki on saanut ympäristöselosteen, joka
kertoo sahatavaran pienestä hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista.
Ympäristöseloste on saha-alalla Suomen ensimmäinen.
Lähipuu-tuotemerkin ympäristöselosteessa
kerrotaan merkkiä käyttävien piensahojen sahatavaran ympäristövaikutukset. Seloste kattaa koko tuotantoketjun metsästä sahatavaran
toimitukseen, ja sen tarkoituksena on kertoa
Lähipuu-tuotteiden pienestä hiilijalanjäljestä.
Ympäristöselosteen vaatiman tutkimustyön on
tehnyt Luonnonvarakeskus.
- Ympäristövaikutukset on
laskettu erikseen ulkona kuivatulle siirrettävällä sekä kiinteällä sahalla sahatulle sahatavaralle sekä koneellisesti
kuivatuille tuotteille, kertoo
projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta.
Sahatavaraa lähialueen
raakapuusta
Suomen Sahayrittäjät on kehittänyt Lähipuu-tuotemerkkiä yhteistyössä Metsäkeskuksen Tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle hankkeen kanssa. Vuosi sit-

ten julkaistun tuotemerkin
voivat saada piensahat ja höyläämöt, jotka sahaavat
tuotteita lähialueen metsistä
tulevasta raaka-aineesta.
- Lähipuun käytöstä on selvää ympäristöhyötyä. Jos
sahatavaraa kuljetetaan
myynti- ja rakennuspaikalle
esimerkiksi 100 kilometriä,
vastaa se helposti koko metsien hoidosta, puun korjuusta ja sahauksesta syntynyttä
hiilijalanjälkeä, Silvast sanoo.
Pienet sahayritykset voivat
hyödyntää Lähipuu-merkkiä
ja ympäristöselostetta tuot-

teidensa markkinoinnissa.
Silvastin mukaan esimerkiksi monissa Euroopan maissa rakennustuotteille vaaditaan jo ympäristöseloste,
joka auttaa rakennuttajia,
urakoitsijoita ja suunnittelijoita ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Silvastin vetämässä Tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle -hankkeessa on
valmisteltu ympäristöseloste
myös hirsiseinälle. Lisäksi
hankkeessa on perustettu
työryhmä, jossa kehitetään
puualan yritysten ympäristöviestintää.

Kuva 2. Janne Larjama tekee selkoa Lähipuun
arvoketjusta ympäristöministeriössä. Janne on
tehnyt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa diplomityön Lähipuusta.

LÄHIPUU® Ympäristöseloste
LÄHIPUU® -ympäristöselosteessa kerrotaan
LÄHIPUU® -tavaramerkkiä käyttävien piensahojen sahatavaraan sitoutuneet ympäristövaikutukset. Ne on laskettu erikseen ulkokuivatulle siirrettävällä sahalla sahatulle ja kiinteällä sahalla sahatulle, sekä koneellisesti kuivatulle sahatavaralle.

Sahayrittäjien Timo Ripatti vastaanottaa RTS
myöntämän sertifikaatin EPD (ympäristöseloste) Lähipuulle ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselta. EPD on ensimmäinen Suomessa sahatavaralle.

Ympäristöseloste kattaa
koko tuotantoketjun metsästä sahatavaran toimitukseen. LÄHIPUU® -sahatavara käytetään tyypillisesti lähellä sahauspaikkaa.
Sahauspaikalla siirrettävällä sahalla sahatun ja
ulkona aurinkokuivatun
sahatavarakuution hiilijalanjälki on 53 kgCO2eq.
Se on noin 7 % sahatavaraan sitoutuneesta hiilidioksidin määrästä. Kiinteän sahan pitemmät kuljetusmatkat ja kuivatus nostavat hiilijalanjäljen suhteessa kaksinkertaiseksi.

Vaikka sahatavaran hiilijalanjälki jääkin selvästi pienemmäksi kuin muilla rakennusmateriaaleilla vastaavassa käytössä, on
sahatukkien ja valmiin sahatavaran kuljetuksilla
merkittävä rooli hiilijalanjäljen kannalta. Lähipuun
käytöstä on selvää ympäristöhyötyä. Jos sahatavaraa kuljetetaan myynti- ja
rakennuspaikalle esimerkiksi 100 km, se vastaa
sen koko metsien hoidosta, puun korjuusta, ja sahauksesta syntynyttä hiilijalanjälkeä; erityisesti
fossiilisten polttoaineiden

Varsipuu mukana puualan
yritys- ja vientihankkeissa
Lounais-Suomen alueen mekaanisen puunjalostuksen yritysten yhteistyöjärjestö Varsipuu r.y. on mukana monissa alan
yrityksiin sitoutuvissa hankkeissa. Omana EU-hankkeenaan yhdistys on vetänyt maakunnallista Yritysryhmä-hanketta, hanke jatkuu vielä kuluvan vuoden ajan. Uutena yhteistyösopimushankkeena on viime syksynä aloitettu valtakunnallinen Export
Factory-hanke, joka keskittyy alan pk-yritysten vientitoimintojen kehittämiseen.
Export Factory-hankkeen projektipäällikkönä toimii Jouni Silvast (Metsäkeskus Lappeenran-

ta) ja Varsipuu ry:n sihteerinä ja
rahastonhoitajana toimiva Niina
Sjöholm on mukana vientiasi-

Rakennusvalvonta palvelee
asiakkaita Turku-pisteessä
Turun kaupungin kiinteistötoimiala ja ympäristötoimiala yhdistyivät viime vuoden alussa kaupunkiympäristötoimialaksi. Uuden toimialan rakentamista koskeva asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaus tarjotaan jatkossa samasta paikasta
Turku-pisteestä. Palvelu
aloitttiin 29.1.2019.

Asiakas saa Turku-pisteen
asiakaspalvelusta neuvoja rakentamiseen liittyen
myös tontti- ja kaava-asioissa. Lisäksi kaupunginarkistossa ja rakennusvalvonnassa olevat arkkitehtipiirustukset sekä erityissuunnitelmat kuten rakenne-, ilmanvaihto- sekä
vesi- ja viemäröintipiirus-

käytön vuoksi.
Metsänhoito ja puun
korjuu ovat selvästi suurin
ympäristövaikutusten lähde ulkokuivatulla puulla
kaikissa vaikutusluokissa.
Koneellisessa kuivauksessa sahausjätteen polton vaikutukset nostavat
erityisesti maaperän happamoitumisen ja vesistöjen rehevöitymisen vaikutuksia.
LÄHIPUU® -ympäristöselosteen on toteuttanut
Luonnonvarakeskus, yhdessä Metsäkeskuksen
kanssa Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle
projektissa.
Lisätietoja: Erikoistutkija Tarmo Räty, tarmo.
raty@luke.fi. p: 029 532
5184
Projektipäällikkö Jouni
Silvast, jouni.silvast
@metsa-keskus.fi. p 050
3001786
antuntijana. Sjöholmin työpiste
sijaitsee Metsäkeskuksen Turun
toimipisteessä. Kolmas projektiasiantuntija Eveliina Oinas toimii Tampereen Metsäkeskuksen
tiloissa.
Hanketoiminnan ohella yhdistys hoitaa edelleen sertifioituna
kouluttajana lakisääteistä lujuuslajittelukoulutusta alan yrityksille omakustannushintaisena.
Koulutuspäällikkönä yhdistyksessä on FM Mikko Peltovirta,
jonka kokemukset erilaisista mekaanisen puunjalostuksen projekteista ovat jo useiden vuosikymmenten mittaiset.

tukset saa nyt samasta
paikasta.
Rakennusvalvonnan
lupa-arkkitehtejä, tarkastusinsinöörejä ja hortonomeja vastaanottoaikana
tapaamaan menevät asiakkaat ohjataan edelleen
rakennusvalvontaan Puolalankatu 5:n kakkoskerrokseen.
Turku-piste on avoinna
ma-to klo 9-15.30 ja pe klo
9-15.
Osoite: Puolalankatu 5,
20100 Turku
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