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TutKi- hanke

Suomen ensimmäinen FSC COC ryhmä perustettiin Lahdessa
TutKi – hankkeen ja Suomen Sahayrittäjät ry:n toimesta

TutKi – hankkeen ja Suomen
Sahayrittäjät ry yhteistyö saa
jatkoa toimialan pienten yri-
tysten vastuullisen ympäris-
töviestinnän työkalujen kehit-
tämisessä. Sahayrittäjät ry
on jo ennestään 10 yrityksen
PEFC – tuottajaryhmän ser-
tifikaatin haltijana. TutKi –
hankkeen ja Sahayrittäjien
kehittämän ja rekisteröimän
ympäristö – ja tuotemerkki
LÄHIPUU kehitystyö ja
markkinointi on käynnissä.
Ja nyt uutena tuotteena FSC
– tuottajaryhmä pienille yri-
tyksille täydentää yhdistyk-
sen ympäristöviestiä toimi-
alan yritysten kestävästä ke-
hityksestä.

Startti tammikuussa 2018

Suomen metsäkeskuksen
pääkonttoriin Lahdessa ko-
koontui 9.1.2018 FSC – tuot-
tajaryhmän perustavat 5 yri-
tystä (Emport Oy, Tecdoma
Oy, CWP Coloured Woo-
dproducts Oy, Woodagent
Niemelä Ay sekä Vesawood
Oy) Lisäksi tilaisuudessa
kouluttivat FSC – Suomesta
Lauri Ilola, Alcea Oy:ä kon-
sultti Kjell – Owe Ahlskog,
TutKi – hankkeesta Jouni Sil-
vast ja Tarmo Räty sekä Suo-
men Sahayrittäjät ry:n toi-
minnanjohtaja Timo Ripatti.
Järjestäytymis- ja koulutus-
päivän aikana käytiin yrityk-
sittäin läpi 2017 syystalvella
valmistellut toimintakäsikirjat
ja järjestäydyttiin tuottajaryh-
mäksi pitämällä perustamis-
kokous sekä perustamiskir-

Alkuvuodesta 2018 avautuu pienille puutuoteyrityksille mahdollisuus
tarjota asiakkaille FSC – sertifioituja tuotteita liittymällä Sahayrittäjät
ry:n tuottajaryhmään. TutKi – hankkeen kokoonjuoksema FSC – tuot-
tajaryhmä on ensimmäinen Suomessa.

jan allekirjoituksilla. Seuraa-
vaksi tuottajaryhmä kilpailut-
taa ryhmäpäällikön sekä ul-
koisen auditoijan ja arviointi
voidaan suorittaa sertifikaa-
tin saavuttamiseksi. Sertifi-
kaatin myöntämisen jälkeen
sertif ioidun puutavaran
myynti voidaan aloittaa.
Tuottajaryhmän jäsenkokous
tulee jatkossa päättämään
uusien jäsenten mukaan ot-
tamisesta ryhmään. Tällä
hetkellä piikki on auki, eli
uusia yrityksiä otetaan ryh-
mään.
FSC – ryhmään liittymisestä
kiinnostuneet voivat olla yh-
teydessä TutKi – hankkeen
projektipäällikkö Jouni Sil-
vastiin.

Ympäristötietoisuus ohjaa
hankintapäätöksiä

Metsäsertifiointijärjestelmät
PEFC – ja FSC ovat kehitet-
ty osoittamaan kuluttajille ja
viranomaisille, että puutuot-
teen valmistamiseen käytet-
ty raaka – aine on kestävästi
hoidetusta ja laillisesti haka-
tusta metsästä.
FSC Alkuperäketjun sertifi-
ointi (Chain of Custody, CoC
certification) jäljittää FSC-
sertifioidun puun koko tuo-
tantoketjun – metsästä jalos-
tuksen läpi loppukäyttäjälle.
Näin sertifiointi liittää yhteen
vastuullisen puuntuotannon
ja kulutuksen, sekä antaa
kuluttajalle mahdollisuuden
tehdä sosiaalisesti ja ekolo-
gisesti vastuullisia ostopää-
töksiä.

Yhä suurempi osa kuluttajis-
ta arvottaa hankintansa ja
seuraa tarkasti tuotteita val-
mistavien yritysten ympäris-
tövastuuta. Tämä on kulutta-
jatrendi, joka vahvistuu koko
ajan ja ohjaa siten myös yri-
tysten päätöksiä ja toimintaa
kestävän kehityksen suun-
taan.

Vaatimus Sertifioinnista
tulee markkinoilta

Lainsäädännön suhteen al-
kuperäseuranta on vapaaeh-
toinen mutta markkinat edel-
lyttävät sitä. Erityisesti vien-
tikauppaa tekevien yritysten
on oltava myynnin kohde-
maasta riippuen joko PEFC
tai FSC – järjestelmässä
mukana.  Myös Suomen ko-
timarkkinoilla on vaatimus
yritysten sertifioinnista li-
sääntynyt ja sitä kysytään
yhä useammin. Varsinkin jul-
kisen kohteiden hankinnois-
sa, jakeluketjuissa tai tuotan-
toketjussa, jossa loppuasia-
kas vaatii tuotteen alkuperä-
seurantaa, on toimittajien ja
alihankkijoiden sertifioitava
tuotteensa.

Tuotantoketjun sertifiointi
Chain of Custody
(CoC) certification

Kaikkien toimittajaketjun yri-
tysten, jotka jalostavat tai
ostavat/myyvät sertifioituja
tuotteita, täytyy olla sertifioin-
tuja alkuperäketjun suhteen,
jotta lopullinen tuote voidaan
myydä sertifioituna alkuperä-

seurannan laskentamenetel-
mien, vastuiden ja dokumen-
toinnin hoidosta. Ulkopuolis-
ta konsultilta ostettuna liitty-
minen alkupesäseurantaa
tulee kalliiksi ja silti yrittäjä
jää yksin järjestelmän armoil-
le.
  FSC – tuottajaryhmässä yri-
tykselle tehdään Sahayrittä-
jät ry:ä edustavan ryhmä-
päällikön toimesta sisäinen
auditointi sekä annetaan
neuvontaa ja koulutusta.
Ryhmäpäällikkö luo ja ylläpi-
tää tarvittavia menettelyjä
sekä valvoo puun alkuperän
seurannan vaatimuksenmu-
kaisuutta. Näin yrityksellä on
aina tukena asiantuntija vas-
taamassa käytännön tilan-
teissa tuleviin kysymyksiin.

Tuottajaryhmään pääsyn
edellytykset

Pienyritysten alkuperäketjun
ryhmäsertifioinnille on hyväk-
sytty uudet kriteerit Suomes-
sa 2017. TutKi – hanke oli
FSC – Suomen toimeksian-
nosta määrittelemässä uudet
rajat pienen yrityksen liike-
vaihdolle sekä työntekijä-
määrälle.
Pienyrityksen määritelmää
tarvitaan alkuperäketjun ryh-
mäsertifioinnissa (Chain of
Custody, CoC). Tuottajaryh-
mään pääsyn edellytyksenä
on, että yritys täyttää FSC –
organisaation edellyttämät
pienen yrityksen kriteerit:

Pieni yritys Suomessa:
a) työllistää korkeintaan 15
kokotyöaikaa tekevää työn-
tekijää tai b) sen liikevaihto
on alle kolme miljoonaa eu-
roa. Lisäksi tuottajaryhmään
pääsyn edellytyksenä on jä-
senyys Suomen Sahayrittä-
jät ry:ssä.

Edut puun alkuperän
seurannan
ryhmäsertifiointiin
yrityksille

Ryhmäsertifiointi tarjoaa liit-
tyvälle yritykselle kustannus-
tehokkuutta seurantajärjes-
telmän rakentamisessa ja
käyttöönotossa. Kustannus-
säästöt näkyvät myös järjes-
telmän käyttöönoton jälkeen
sertifiointikustannuksissa sil-
lä ulkoisen auditoijan toteut-
tama määräaikaisarviointi
kohdistuu vuosittain vain
osaan ryhmän yrityksistä.
Luultavasti suurin säästö
ajan, vaivan ja rahan suh-
teen tulee ryhmäpäällikön
asiantuntijatuesta koko tuot-
tajaryhmän jäsenyyden ajak-
si. Yrittäjällä on yksi murhe
vähemmän huolehdittavaksi,
kun ryhmäpäällikkö ohjaa ja
valvoo.

FSC – sertifioinnin
kysyntä kasvussa

FSC-sertifiointi on jatkuvas-
sa kasvussa yritysten ja met-
sänomistajien keskuudessa.
Monet suuret toimijat panos-
tavat FSC-sertifiointiin osana
yritysvastuutaan. Suomessa
FSC-sertifikaattien osuus on

kasvanut 45 prosenttia vuo-
desta 2012 vuoteen 2016.
FSC – sertifioidusta puusta
on kuitenkin pula markkinoil-
la. Tästä on osoituksena mm.
UPM maksama lisähinta
FSC  - sertifioidusta puusta.
PEFC ja FSC - servioinnin
vertailussa yleinen mielikuva
on että FSC on järjestelmis-
tä ympäristöystävällisempi ja
monimuotoisuutta kokosta-
va. Oli totuus niin tai näin,
osastopäätöksiä ohjaa paljon
kuluttajien mielikuvat.
Suomen mersäkeskus ja
L u o n n o n v a r a k e s k u s
(Luke) toteuttavat kolmi-
vuotista puutuoteteollisuu-
den mikro – ja pienyritys-
ten tarpeita palvelevaa
neuvonta - ja koulutushan-
ketta – Tutkimuksesta kil-
pailukykyä puutuotealalle
– (TutKi- hanke). Hank-
keessa rohkaistaan kehit-
tymiskykyisiä mikro – ja
pieniä yrityksiä hankki-
maan osaamista markki-
noinnissa, tuotekehityk-
sessä ja ympäristöviestin-
nässä.
https://www.metsakeskus.fi/
tutkimuksesta-kilpailukykya-
puutuotealalle
https://twitter.com/puutuote-
ala

FSC -tuottajaryhmä tarjoaa täyden palvelun osaamista. Pienelle yri-
tykselle on hankalaa ja kallista koettaa yksin selvitä järjestelmän käy-
tön vaatiman

�Lauri Ilola FSC – Suomi kertoi FSC:n rajusta kasvusta Suomessa ja maail-
malla. Timo Ripatti näyttää ylpeänä� viiden� yrityksen allekirjoittamaa perusta-
miskirjaa. Kuvassa myös CWP Coloured Wood Products Oy Jussi Helve, Lap-
peenrannasta ja� Markku Heikka Tecdoma OY ja Woodagent Niemelä Ay (Juha
Niemelä)
Perustamistilaisuuden henki oli hyvä� ja asiat selvisivät. Yrittäjät kiittelivät
vuolaasti TutKi – hanketta �ja Sahayrittäjiä hyvin tehdystä työstä. Useimmat
sanoivat, että omatoimisesti olisi jäänyt tekemättä. Vielä tosin puuttuu ulkoi-
nen auditointi mutta maaliskuun loppuun sellainen saadaan.
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Varsipuu ry käynnisti neljän
yrityksen kanssa maakun-
nan ensimmäisen puutuote-
alan yritysryhmähankkeen
viime vuonna. Elyn rahoitus-
tuotteissa on yritysryhmä-
hanke osoittautunut onnistu-
neeksi keinoksi lisätä pienten
yritysten panostusta tuoteke-
hitykseen ja markkinoinnin
kehittämiseen. Ryhmähank-
keessa on saavutettu konk-
reettisia tuloksia ensimmäi-
sen vuoden toiminnan aika-
na.

Ripeästi liikkeelle

Yritysryhmähanke lähti käyn-
tiin ripeästi Ely – keskuksen
myönteisen rahoituspäätök-
sen varmistuttua. Rahoittaja
on Maaseuturahasto. Puutu-
otteet markkinoille Varsinais-
Suomesta -hankkeen idea
lähti käytännön tasolle Suo-
men Metsäkeskuksen ja Lu-
ken (Luonnonvarakeskus)
TutKi – hankkeen (Tutkimuk-
sella Kilpailukykyä) järjestä-
mässä kehittämispalaverissa
loppuvuonna 2016 ja käyn-
nistyi 6.2.2017. Hanketta
hallinnoi 1993 perustettu ja
1997 rekisteröity Varsipuu ry.
Yhteistyöhankkeessa neljän
yrityksen ryhmä kehittää toi-
mintaansa yhteisillä sekä yri-
tyskohtaisilla toimenpiteillä.
Tavoitteena on tuotannolli-
sen yhteistyön kehittäminen,
markkinointi- ja myyntiyhteis-
työn kehittäminen sekä yri-
tyskohtaiset viennin selvitys-
ja aloitustoimenpiteet. Muka-
na hankkeessa ovat Mäkilän
Saha ay Mynämäen Laajoel-
ta, puuesineiden valmistaja
Pinetta Oy Salosta, saha-
höyläämö Larjaman Puuta-
varaliike Taivassalosta sekä
höyläämö Tecdoma Oy Au-
rasta.

Tecdoma Oy

Markku ja Janne Heikka ovat
innovoineet omana kehittä-
mistyönä lähinnä Siperian
lehtikuusiterassin asennusta
helpottamaan ja nopeutta-
maan ruuvattavan pikakiin-
nikkeen. Pikakiinnikkeen
käyttäytymistä ja kestävyyt-
tä testattiin Mikkelin Xamk:n
puulaboratoriossa syklisessä
säänrasituksessa. Testit teh-
tiin olosuhdekaapissa, jossa
tuotetta rasitettiin standardin
EN 321 mukaisesti vedelle,
jäätymiselle sekä kuumakui-
vaukselle.  Tutkimusten tu-
losten perusteella pikakiinni-

PUUTUOTTEET MARKKINOILLE VARSINAIS-SUOMESTA -YRITYSRYHMÄHANKE
ke kesti erittäin hyvin nope-
asti vaihtuvat rajut ääriolo-
suhteet. Yritys on ilmoittau-
tunut jo helmikuussa pidettä-
ville Turun Rakentaminen &
Sisustaminen -messuille yh-
teisellä osastolla muiden ryh-
mäläisten kanssa.  Messuil-
la esitellään tarkemmin uusi
terassiratkaisu. Muutkin
messuosallistumiset ovat to-
dennäköisiä ja luonnollisesti
Hannoverin messuilla pitää
käydä katsomassa alan ny-
kytilanne.
  Lisäksi Tecdoma luo uusia
B to B – yhteyksiä. Meriteol-
lisuuden alihankinta luonnol-
lisesti kiinnostaa lounaissuo-
malaista yritystä ja nimen-
omaan yhteistyöverkostois-
sa.  Muiden kanssa yhdessä
pystytään tarjoamaan suu-
rempia kokonaisuuksia. Li-
säksi meneillään on tutkimus
höylälastun paalausmenetel-
män kehittämiseksi.
   Aurassa sijaitseva Tecdo-
ma Oy höyläämö lähti mu-
kaan myös tammikuun alus-
sa perustettuun Suomen Sa-
hayrittäjät ry:n vetämään
FSC – sertifiointiryhmään,
jonka perustaminen tapahtui
myös TutKi – hankkeen akti-
voinnin tuloksena. Yritys on
ollut mukana jo Pefc – ryh-
mässä muutaman vuoden ja
yhtiön perustaja Markku
Heikka katsoo FSC – sertifi-
kaatin sopivan tuoteryhmiin-
sä mainiosti.
  Tedoma Oy:n nykyinen
pääkone on 9 -karainen pc-
ohjattu Leadermac. Lisäksi
on pikkuhöylänä Weinig PM-
17, halkaisussa käytämme
Waco BKS -vannesahaa. Li-
säksi yrityksellä on hiomako-
ne, rispa ja monenlaista
muuta apuvälinettä. Tecdo-
malla on myös hyvin varus-
telu terähuone, missä myös
valmistetaan terät omaan
käyttöön ja tarpeen tullen
mittatilauksien profiilein.

Larjaman Puutavaraliike

Larjaman tavoitteena on ko-
hentaa ja kehittää omaa yri-
tysprofiiliaan uudelle tasolle.
Tämä tarkoittaa sitä että he
hakevat asiakkaita oman lä-
hialueen lisäksi koko Kusta-
vin saariston ja rannikkoseu-
dun rakentajista. Tavoittee-
seen pyritään ulkoisen vies-
tinnän parantamisella suo-
meksi ja englanniksi. Sen
avulla markkinointia sekä
myyntiä tehostetaan. Tuote-

ja palvelutoiminnan kuvataan
jatkossa tarkemmin sekä
ryhdytään kohdistettuun
markkinointiin.
  Työn alla ovat myös laatu-
käsikirja, palveluliiketoimin-
nan tehostaminen jalosteis-
sa sekä ohjausjärjestelmän
luominen alihankintoihin. Lä-
pikulkevana teemana toimin-
nassa ovat kestävä kehitys
sekä lähituottajuus kilpailute-
kijänä. Janne Larjama on
mukana Lähipuu ®-projektis-
sa, mikä sopii hänen yrityk-
sensä luonteeseen erinomai-
sesti. Itse asiassa Janne Lar-
jaman juuri valmistunut dip-
lomityö Lappeenrannan tek-
nillisessä yliopistossa (LUT)
käsittelee Lähipuu – tuote-
merkkiä ja sen edellytyksiä
sekä vaatimuksia.
   – Tässä viime vuoden puo-
lella ehdin jo diplomityön kir-
joittaa. Vielä kun remontti
saadaan valmiiksi ja muutet-
tua sahan pihapiiriin, on aika
aloittaa nettisivujen sekä
muun kehitystyön parissa
tosissaan. Tekemäni Lähipuu
-tutkimus on saamassa sen
verran huomiota että töitä
kyllä riittää vielä senkin pa-
rissa pidempään, ehtii Larja-
ma kertoa jutun kirjoittajalle
kiireidensä keskellä.

Mäkilän Saha

Ryhmähankkeessa mukana
oleva Mäkilän saha Ay käyn-
nisti erikoissahatavaran vien-
nin kartoituksen ja aloittami-
sen pohjoismaihin – erityi-
sesti Ruotsiin. Vienti onkin jo
alkanut Ruotsiin ja Tans-
kaan. Kokeneet kansainväli-
set yhteistyökumppanit ovat
ottaneet heidän tuotteensa
valikoimiinsa. Nyt on kapasi-
teetti jokseenkin täydessä
käytössä ja tilauksia on tulos-
sa yhä enemmän. Itse asias-
sa vaikuttaa siltä, että sovel-
tuvan raaka-aineen saanti on

muodostumassa tuotannon
pullonkaulaksi. Saha tarvit-
see enemmän tuotteisiinsa
soveltuvaa raaka-ainetta.
Sen hankkiminen ei ole aivan
yksinkertaista nykyään, kos-
ka osa heille sopivasta tuk-
kipuusta menee bioenergian
tuottajille. Metsänomistajia
pitää informoida siitä, että
eivät sahattavaksi sopivan
järeitä tukkeja pelkästään
poltettavaksi myisi.
Yritys sijaitsee Yläneen Hei-
nijoella, nykyisessä Pöytyän
kunnassa. Mäkilän Saha on
perustettu jo vuonna 1908
Amerikan reissultaan palan-
neen Oskari Mäkilän toimes-
ta. Perinteikästä perheyritys-
tä pyörittää jo neljäs puu-
miespolvi. Esa ja Antti Mäki-
lä ovat saaneet yritysryhmän
avulla tietoa sahatavaran
vientimarkkinoista sekä neu-
vontaa vientikaupan tekemi-
sestä. Kysynnän kasvun
myötä uusille investoinnille
on nyt tarvetta. Ryhmähank-
keeseen palkattu henkilö sel-
vittää rahoituskanavia sahal-
le.
  Viimeiset viisi vuotta saha-
us on perustunut Linckin pro-
filoiviin pelkkahakkureihin.
2012 valmistunu saha mah-
dollistaa sahauksen erittäin
energiatehokkaasti ja tarkas-
ti sekä minimaalisella työvoi-
malla. Sahan ydintuotteet
ovat sekä täyssärmäiset että
vajaasärmäiset parrut.

Pinetta – tuote Oy

Pinetta on moderni saunan
sisustaja, joka markkinoi ja
valmistaa viimeisen teknolo-
gian avulla tuotettuja, suo-
malaiseen saunaan sopivia,
käytännöllisiä ja hyvin muo-
toiltuja tuotteita. Valikoimas-
sa on saunatuotteiden lisäk-
si keittiötarvikkeita ja pienka-
lusteita, kuten Ristomatti
Ratian Saaristosarja. Valmis-

tusmateriaaleina käytetään
mäntyä, koivua ja suosittua
tervaleppää. Yritys tekee
myös alihankintatöitä. Vuon-
na 1972 perustettu jatkuvasti
kehittyvä perheyritys takaa
laadukkaan työn, tuotteet ja
luotettavat toimitukset.
   Yritysryhmähankkeessa
Pinetta kehittää edelleen
sähköisen markkinointia ja
sitä varten hankkeeseen on
palkattu henkilö suunnittele-
maan ja toteuttamaan some
– kampanjoita. Myös uusien
asiakkaiden kartoitus on
käynnistymässä sitä varten
palkatun henkilön toimin.
   Pinetalla on hyvät nettisi-
vut tuotekuvineen. Lisäksi
sieltä löytyy materiaalitietoja
ja jopa ohjeet kuluttajille, mi-
ten käsitellä eri materiaale-
ja.  Jutun kirjoittaja poimikin
ohjeet tähän kaikkien tiedok-
si:
MÄNTY: Huuhtele tuote aina
lämpimällä vedellä heti käy-
tön jälkeen, mutta älä liota
sitä. Huuhtelun jälkeen anna
tuotteiden kuivua ilmavasti

niin, että tuote kuivuu tasai-
sesti joka puolelta. Voit myös
halutessasi käsitellä män-
nystä tehdyt tuotteet parafii-
niöljyllä, joka suojaa tuotetta
lialta ja tekee tuotteen pin-
nasta vettä hylkivän.

TERVALEPPÄ: Käsittele ter-
valeppäiset tuotteet parafiiniöl-
jyllä, joka suojaa tuotteita lialta
ja tekee niiden pinnasta vettä
hylkivän. Testaa parafiiniöljyä
ensin levittämistä tuotteeseen
johonkin näkymättömään paik-
kaan. Käsittelyn jälkeen puun
sävy muuttuu punertavaksi.

PARAFIINIÖLJYN LEVITTÄ-
MINEN: Levitä parafiiniöljyä kä-
siteltävään tuotteeseen huokoi-
sella sienellä ja pyyhi ylimääräi-
nen öljy pois. Öljy tukkii puun
huokoset ja täten estää hien ja
lian pesiytymisen niihin.

RUOSTUMATON TERÄS:
Puhdista terästuotteet säännöl-
lisesti neutraalilla saippualla ja
vedellä. Joskus pintaan voi muo-
dostua pieniä ruostepilkkuja, täl-
löin poista ne messingin tai ho-
pean kiillottajalla.

Mäkilän Sahan profiloiva Linck –pelkkahakku-
ri parruntuotannossa.

Larjaman kolme sukupolvea yrityksen toimis-
ton portailla.

TutKi-hankkeen ja Suomen
Sahayrittäjät ry:n yhteistyö
sai jatkoa pienten yritysten
vastuullisen ympäristövies-
tinnän työkalujen kehittämi-
sessä. Sahayrittäjät ry toimii
jo tällä hetkellä 10 yrityksen
PEFC-tuottajaryhmän sekä
FSC – ryhmäsertifikaatin hal-
tijana. Lisäksi Sahayrittäjien
oman ympäristö- ja tuote-
merkin - LÄHIPUU® - kehi-
tystyö ja markkinointi ovat jo
käynnissä. Siitä pidettiin tie-
dotustilaisuus Helsingissä
26. tammikuuta, eli tämän
lehden painoon menon jäl-
keen.

Kiitosta yhteistyölle

Suomen Sahayrittäjien pu-
heenjohtaja Timo Ripatti on
erittäin tyytyväinen yhteistyö-
hön TutKi-hankkeen projek-
tipäällikkö Jouni Silvastin
kanssa.
  – FSC-ryhmän perustami-
sesta puhuimme ohimennen
jossakin palaverissa. Pian
Jouni soitti minulle ja sanoi,
että homma on laitettu liik-
keelle. Hektisessä nykyajas-
sa ei kannata jäädä laakereil-
leen, vaan on toimittava no-
peasti. Nyt kun ryhmä on
perustettu, on jatkossa muil-
lakin halukkailla yrityksillä
mahdollisuus liittyä mukaan.
Ryhmässä yritys pääsee
huomattavasti edullisimmilla
FSC – auditointikustannuk-
silla kustannuksilla, kuin yk-
sin toimimalla, kertoo Timo
Ripatti.
   – Tämän päivän kuluttaja
ja loppukäyttäjä on varsin
ympäristötietoinen. PEFC:n
ja FSC:n lisäksi on jäsenis-
tölle tarjolla LÄHIPUU® -ym-

LÄHIPUU® PIENSAHOJEN MYYNTIVALTIKSI
päristömerkki, jolla pystytään
todentamaan loppukäyttäjäl-
le tuotteen hiilijalanjälki. Ser-
tifiointiryhmät ja LÄHIPUU®-
tuotemerkki kertovat kulutta-
jille omalta osaltaan siitä, että
ympäristöarvojen huomioimi-
nen on meille merkittävä
asia, toteaa Suomen Saha-
yrittäjät ry:n puheenjohtaja
Timo Ripatti.

LÄHIPUU®-tuotemerkki
on sahayrittäjän
markkinavaltti

Yhteisömerkin kautta muo-
dostettavalla LÄHIPUU®-
brändillä halutaan edistää
piensahatoimijoiden verkos-
ton erityispiirteitä, tunnistet-
tavuutta sekä kehittää pien-
sahojen toimintaedellytyksiä.
LÄHIPUU®-yhteisömerkille
on tutkimustyössä määritel-
ty seuraavat tavoitteet:

· Piensahojen näkyvyyden li-
sääminen
· Paikallisen yhteistyön lisää-
minen
· Kestävän sekä vastuullisen
toiminnan lisääminen
· Tuotteiden ja palveluiden
kokonaisarvon lisääminen

  LÄHIPUU®-tuotemerkin
käyttöön saamisen tärkeim-
mät edellytykset ovat Suo-
men Sahayrittäjät Ry:n jäse-
nyys sekä 100 prosenttisesti
kotimaisen raaka-aineen
käyttö läpi tuotantoketjun.
Raaka-aineen tulee olla han-
kittuna yrityksen toiminta-
alueelta.
  Mainittakoon, että Varsipuu
ry:n hallituksen jäsen ja puu-
tavaraliikkeen johtaja Janne

Larjama teki viime vuonna
diplomityönsä Lähipuu – tuo-
temerkin käytön edellytyksis-

KAIKKI PUUSTA
• Koulutusta, julkaisujen

yritysyhteistyötä

www.varsipuu.fi
YRITTÄJÄ, TULE

MUKAAN TOIMINTAAN

tä. Häneltä asiasta saa pa-
rasta lisätietoa.

VARSIPUUSANOMAT
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parketti.snallstrom@gmail.com

EIKKILÄ OY

Puutyöliike

w w.h ikkil ti be omw e a m r.c

Kotimaista laatua järkihintaan,
yli 30 vuoden kokemuksella.

Piharakennukset kaikkiin tarpeisiin 
myös mittatilauksena. 

Puutyöliike A. Heikkilä Oy
Kirkkotie 153, Nousiainen

02-4315600

Pihavarastot

Pihasaunat

Mallistostamme myös leikkimökit,
puuceet, grillikatokset ja 

muut pihapiirin rakennukset.

Puun käyttö rakentamisessa kasvaa
– markkinaosuuskin kääntymässä

-Puuala on reagoinut ra-
kennemuutoksiin kehittä-
mällä uusia tuotteita kas-
vaville markkinasektoreil-
le, mutta tekemistä riittää.
Puun markkinaosuus on
kuitenkin kääntymässä
kasvusuuntaiseksi, totesi
johtava neuvonantaja

  Rakentamisen kasvu viime vuonna on
kääntänyt puun ja puutuotteiden käytön
kasvuun. Yhteiskunnassa tapahtuvat muu-
tosilmiöt, tärkeimpinä kaupungistuminen ja
väestön ikääntyminen kasvattavat kuiten-
kin tyypillisesti betonista rakennettavien
rakennusten kysyntää; kerrostalo-, toimis-
to-, liike- ja sairaalarakennuksia. Puun käy-
tön kasvusta huolimatta puun markkina-
osuus on pienentynyt sekä runko- että jul-
kisivumateriaalina.

Pekka Pajakkala Forecon
Oy:stä Puumarkkinapäivil-
lä viime marraskuussa.
  Rakentaminen kasvoi
vauhdilla viime vuonna,
kasvu jatkuu hidastuen
tänä ja ensi vuonna Ra-
kentaminen kasvoi Suo-
messa Foreconin mukaan

viime vuonna lähes 9 pro-
senttia. Kasvun veturina
toimi uudistalonrakentami-
nen, jossa kasvua oli 18
prosenttia. Kasvun huip-
pulukemat olivat kerrosta-
lorakentamisessa, 30 35
prosenttia. Rakentamisen
kasvuvauhti jatkuu hyvä-
nä, noin 4 prosentin tasol-
la tänä vuonna eli ylittänee
edelleen BKT:n kasvu-
vauhdin. Rakentamisen
näkymät myös ensi vuo-
delle ovat hyvät. Kasvu
jatkuu, mutta vauhti hidas-
tuu hieman alle talouden
kasvuvauhdin, 1-2 pro-
senttiin.
  Rakentamisen kapasi-
teetti on lähes täyskäytös-
sä suurimmissa kasvukes-
kuksissa.
  Puualalle tärkeän kulut-
tajavetoisen rakentamisen
kasvun vauhdittumista on
odotettu tänä vuonna,
mutta kasvuvauhti on jää-
nyt odotuksista erityisesti
puualalle tärkeimmän talo-
tyypin, omakotitalojen ra-
kentamisessa. Pientalojen
rakentamisessa on kuiten-
kin selvä kasvu tuottaja-
muotoisessa rakentami-
sessa. Puiset perustaja-
urakoidut kaupunkipienta-
loalueet ovat vastanneet
kaupungistumisen haas-
teeseen ja käyneet kau-
paksi. Korjausrakentami-
sen kasvuvauhti on hie-
man vauhdittumassa.

Puun käyttö kasvaa
markkinaosuus pieneni

Puu menetti uusien talojen
runkomateriaaleissa johto-
asemansa betonille vuon-
na 2014. Syy löytyy em.
rakennemuutoksesta eli
puuvaltaisen omakotira-
kentamisen voimakkaasta
vähenemisestä samaan
aikaan, kun betonivaltai-
sen kerrostalorakentami-

sen määrä on noussut
vastaavasti. Puurunkois-
ten rakennusten aloitukset
kasvoivat viime vuonna
reippaasti, 25 prosenttia,
kun kokonaisaloituksissa
kasvua oli 12 %, mikä
merkitsi puun markkina-
osuus kasvua. Tämän
vuoden tammi-syyskuus-
sa puurakennusten aloi-
tukset kasvaneet vähem-
män (+3 %) kuin aloituk-
set keskimäärin (+ 9 %).
Kuluvana vuonna betonin
markkinaosuus kaikista
uudisrakennuksista on
noussut yli 50 prosenttiin
ja puurunkoisten pudonnut
alle 30 prosenttiin. Kään-
ne on kuitenkin tapahtu-
massa. Taustat ovat ker-
rostalorakentamisen vä-
henemisessä nykyiseltä
ylikorkealta tasolta sekä
suunnitteilla olevien puu-
kerrostalojen määrä. Puun
käyttö (m3) rakentamises-
sa kääntyi kasvuun vuon-
na 2016 ja kasvu jatkuu
kuluvana vuonna (+4%)
sekä ensi vuonna. Puu on
edelleen markkinajohtaja
niin uusien kuin vanhojen
rakennusten julkisivuma-
teriaaleissa, vaikka uudis-
rakentamisessa rooli on
pienentynyt lähinnä oma-
kotirakentamisen vähene-
misen takia. Viime vuonna
puujulkisivujen osuus uu-
sista julkisivuista laski lä-
helle 30 prosenttia. Kyse
on kuitenkin eräiden suur-
ten hankkeiden aiheutta-
ma teräksen osuuden rei-
pas kasvu.

Kerrostalorakentaminen
Euroopan ennätystasol-
le

Kerrostalorakentaminen
on kasvanut rajusti viime
ja kuluvana vuonna. Viime
vuonna uusien kerrostalo-
asuntojen aloitusmäärä
kasvoi n. 20 prosenttia.
Kasvu on jatkunut tämän
vuoden tammisyyskuussa
vuonna yli 30 prosentin
vauhtia.
  Kerrostalorakentamisen

rajun kasvun takana ovat
olleet asuntorahastot ja -
sijoittajat, mikä on uusi il-
miö kerrostalorakentami-
sessa. Kuluvana vuonna
myös kuluttajat ovat olleet
aktiivisia uusien asuntojen
ostamisessa. Ostohaluk-
kuutta ovat tukeneet hy-
vän tulevaisuususkon,
matalien korkojen ja pitki-
en laina-aikojen ohella
edulliselta tuntuvat myyn-
tihinnat. Tuntuma syntyy
suurista yhtiölainoista, nii-
den 2-3 vuoden lyhennys-
vapaista sekä voimak-
kaasti yleistyneistä vuok-
ratonteista uusissa taloyh-
tiöissä. Kerrostalojen jat-
kuvasti kasvava rakenta-
minen, uudet kauppatavat
ja niihin liittyvät mahdolli-
set riskit ovat herättäneet
voimakasta keskustelua
kuluvana syksynä.

Puukerrostaloja vauhdil-
la

Puurunkoisten kerrostalo-
asuntojen aloitusmäärä oli
viime vuonna 1500 kappa-
letta, kasvua lähes 70 pro-
senttia. Kuluvan vuoden
tammi-syyskuussa on aloi-
tettu n. 1200 puukerrosta-
loasuntoa, kasvua n. 10
%. Lukemat merkitsevät
puukerrostalojen markki-
naosuuden nousua viime
vuonna 5,7 prosenttiin ol-
tuaan edellisvuonna n. 4
prosenttia. Kuluvana
vuonna markkinaosuus on
kääntynyt laskuun ja oli
4,7 prosenttia tammi-syys-
kuun jaksolla. Lähivuosina
rakennettaviksi on suun-
nittelupöydillä kuitenkin yli
9000 puukerrostaloasun-
toa. Sama ilmiö kuin Suo-
messa on tapahtunut
Ruotsissa, missä kerrosta-
lorakentaminen on kasva-
nut myös voimakkaasti ja
puukerrostalojen markki-
naosuus on kuluvana
vuonna hieman alle 6 pro-
senttia, kun osuus oli
vuonna 2014 10 prosentis-
sa ja ollut laskussa sen
jälkeen. Ruotsissa puuker-

rostaloasuntoja rakenne-
taan vajaa 3500 kpl vuo-
dessa, kun meillä määrä
on n. 1500 asuntoa.

Rakentamisen näkymät
Euroopassa ovat hyvät
vuosikymmenen lop-
puun

Nopein kasvu ajoittuiÊ
vuodelle 2017, mutta kas-
vu jatkuu hidastuen vuo-
teen 2020. Euroopan ra-
kentaminen on kasvanut
ja kasvaa lähivuosina no-
peammin kuin bruttokan-
santuote. Tämä on myön-
teinen seikka puutuottei-
den ja sahatavaran vien-
nille. Puutuotteilla ei ole
merkittävää roolia rakenta-
misessa kuin muutamas-
sa Euroopan maassa,
mutta roolissa on nähtä-
vissä kasvua. Saksassa
puutalojen osuus uusista
omakotitaloista on nous-
sut lähes 20 prosenttiin,
mikä merkitsee noin 20
000 omakotiasuntoa vuo-
dessa.
  Länsi-Euroopassa asun-
tojen korjaus- ja täyden-
nysrakentamiseen käyte-
tään paljon enemmän ra-
haa kuin uusien asuntojen
rakentamiseen ja myös se
markkina kasvaa. Nämä
markkinat soveltuvat hyvin
puutuotteille. Erityisen hy-
vässä vauhdissa lähivuo-
sina on Itä-Euroopan EU-
maiden rakentaminen.
  Kasvuvauhti on tupla
Länsi-Eurooppaan verrat-
tuna. Puolassa rakentami-
nen kasvaa lähivuosina
lähes 10 % vuodessa. Ko-
van kasvun maissa tarvi-
taan lisää kapasiteettia ja
niissä on tilaa uusille rat-
kaisuille. Puualan tulee
selvittää puun ja puutuot-
teiden rooli ja potentiaalit
sekä laatia seurantamitta-
rit tärkeimmille vientimail-
le. Keskeistä on tuoda esil-
le faktoin ja mielikuvin puu-
rakentamista ja puutuottei-
ta nykyaikaisena ja kestä-
vän kehityksen mukaisena
tuotteena.

VARSIPUUSANOMAT
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Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle- hanke
järjestävää maaliskuussa 2018 INSTA – 142 lujuuslajittelun
kaksipäiväisen uusintakurssin Etelä-Suomen alueella. Kah-
den päivän kurssin hinta on 200 eur.
Ennakkoilmoittautumiset pyydetään toimittamaan Jouni
Silvast; 050 3001786 tai jouni.silvast@metsakeskus.fi.

Ilmoittautua voivat myös uudet lujuuslajittelu lupaa hake-
vat henkilöt. Heille kurssi on 5 - päiväinen ja hinta 500 eur.
Hintaan ei lisätä alv:a.

Kouluttajat ovat Varsipuu ry:n valtuuttamia kouluttajia.

INSTA 142-koulutus
maaliskuussa Turun Starkilla

Puutuoteteollisuus on avainasemassa
biotalousstrategian onnistumisessa

- Kun puurakentaminen on
kansainvälisesti vahvassa
kasvussa, Suomen tulee vas-
tata tähän kasvuun toimitta-
malla valmiita puurakentami-
sen ratkaisuja, sen sijaan että
viemme matalan jalostusas-
teen tuotteita.
   Puurakentamisen kasvu
erityisesti Euroopassa näkyy
Lepän mukaan esimerkiksi
siinä, että puun osuus myös
kaupunkien korkeassa raken-
tamisessa on vahvassa kas-
vussa. - Puuta edistetään
monin paikoin poliittisesti,
mutta yhä useammin se tu-
lee valituksi sen antamien
hyötyjen ja kilpailukyvyn
vuoksi. Suomen pitää integ-

   Vuosittaisen Puumarkkinapäivän marras-
kuussa avannut maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä korostaa puutuotealan jalostusas-
teen nostamisen merkittävyyttä. - Puutuotealan
investoinnit jalostusasteen nostamiseksi tuot-
tavat mittavat työllisyys- ja talousvaikutukset
Suomeen.

roitua osaksi tätä kehitystä.
   -Menestyminen kotimarkki-
noilla on edellytys viennin
kasvattamiselle. Kotimaa on
hyvä ympäristö kehittää uu-
sia tuotteita ja ratkaisuja, jot-
ta vaativassa ympäristössä
kilpailukykyiseksi hiotut rat-
kaisut ovat myös kansainvä-
lisesti kilpailukykyisiä.
   Lepän mukaan Suomella
on kaikki mahdollisuudet olla
kehityksen kärjessä puura-
kentamisen kasvavassa
maailmanlaajuisessa markki-
nassa. - Puurakentamista
voidaan käyttää malliesi-
merkkinä metsien kestäväs-
tä käytöstä, koska puuraken-
nuksissa puun sisältämä hiili

on varastossa pitkään. Suo-
malaisten pitää oppia kerto-
maan tarinansa kestävästä
metsätaloudesta paremmin
kansainvälisille yleisöille.
  -Viime aikojen eurooppalai-
nen metsäkeskustelu osoit-
taa, että emme ole saaneet
läpi viestiä Suomen metsien
erityisyydestä ja niiden kes-
tävästä käytöstä osana biota-
lousstrategiaa. Tähän vaikut-
tamiseen tarvitaan hyvä esi-
merkkejä ja tarinoilta, joista
puurakentaminen on keskei-
nen.
Lepän mukaan valtiovallan ja
puualan pitkäjänteistä yhteis-
työtä puun käytön edistämi-
seksi tarvitaan jatkossakin. –
Puun käytön edistäminen
osana hallituksen biotalous-
strategiaa alkaa tuottaa tulos-
ta. Koko 2010 - luku on ollut
hyvää aikaa puurakentami-
selle, mikä näkyy läpimurto-
na kerrostalorakentamisessa
ja puun käytön kasvussa jul-
kisessa rakentamisessa.

Kevään sävymaailma
on lempeä ja luonnollinen

Kun valo lisääntyy, sisustuk-
sen värit vaalenevat. Kasviöl-
jypohjaisten Osmo Color
Puuvahojen valikoimassa on
klassisen tyylikkäitä luonnol-
lisia sävyjä tai voimakkaasti
sävyttäviä vaaleita sävyjä,
kuten silkki, helmi, mattalumi
tai lumi, joilla kodin sisustus-
ta voidaan raikastaa. Jos vaa-
leaa puupintaa, kuten havu-
puuta, ei käsitellä, se alkaa
tummua luonnollisesti aurin-
gon uv-säteilyn vaikutukses-
ta. Tummumista voidaan hi-
dastaa värillisellä käsittelyllä.
  Puuvahat sopivat monille
puupinnoille sisätiloissa, ku-
ten seinille, huonekaluille,
oville ja katoille. Kevyt, puun
syykuviointia korostava väri-
sävy saadaan yhdellä käsit-
telykerralla. Kaksinkertaisella
käsittelyllä lopputulos on peit-
tävämpi.
  Puuvahojen sävyjä voi
myös sekoittaa keskenään tai
niitä voidaan laimentaa se-
koittamalla joukkoon väritön-
tä Puuvahaa. Kokeileva si-
sustaja sekoittaa valmissä-
vyistä itselleen mieluisan sä-
vyn. Esimerkiksi tummat,

Luonnollisen vaaleat ja heleät sävyt tekevät si-
sustuksesta valoisan ja avaran. Myös muut
värit näyttävät raikkailta vaalean rinnalla. Yh-
distelemällä vaaleita sävyjä ja tehostevärejä
sekä erilaisia materiaaleja ja puupintoja, koko-
naisuudesta tulee harmoninen ja pehmeä.

Paloturvallinen puutalo
Roadshow 2018

Tilaisuudet järjestetään
yhteistyössa paikallisen
ammatt ikorkeakoulun
kanssa. Tilaisuus kestää
yhden päivän ja on mak-
suton sisältäen ohjelman
ja tarjoilut sekä Paloturval-
linen puutalo -ohjeen. Se-
minaariaineisto julkaistaan
puuinfo.fi-palvelussa kier-
tueen jälkeen. Kouluttaja-
na toimii RI Tero Lahtela ja
alan asiantuntijat.
  Tilaisuudet on tarkoitettu

Puuinfo yhteistyökumppaneineen järjestää
maalis-huhtikuussa 2018 puurakenteiden pa-
loturvallisuuteen keskittyvän roadshown 11
paikkakunnalla.

Uusi kirja tarjoaa näkökulman
pohjoiseen puusepäntyöhön

Nikari on kansainvälisesti tun-
nustettu designstudio ja huo-
nekaluvalmistaja. Mestari-
puuseppä Kari Virtasen vuon-
na 1967 perustama yritys
työskenteli ensimmäisinä
vuosinaan läheisesti suoma-
laisen muotoilun ja arkkiteh-
tuurin mestarien, kuten Alvar
Aallon sekä Kaj Franckin
kanssa ja on jatkanut yhteis-
työtä nykypäivän tunnetuim-
pien muotoilijoiden kanssa.

Puu on läsnä kaikkialla Pohjoismaissa. Run-
saat, tummat metsät värittävät pohjoisessa
kasvaneiden lapsuusmuistoja, puu lämmittää
pohjoismaisia koteja ja pohjoiseurooppalainen
design on aina yhdistetty vahvasti tähän luon-
nonmateriaaliin. Working with Wood on koko-
elma pohdintoja ja tietoa pohjoismaisesta puu-
sepäntyöstä. Se ammentaa Nikarin puuseppi-
en haastattelumateriaalista sekä heidän hen-
kilökohtaisista muistiinpanoistaan. Se on kir-
ja, joka kertoo pohjoisten metsien biologiasta,
puun matkasta designesineeksi ja rationaali-
sesta puuntyöstöstä käsityöläisen näkökul-
masta

Nikari haluaa viedä perintei-
sen paikallisen puusepäntai-
don ymmärrystä seuraavalle
sukupolvelle, jotta puuta voi-
si parhaalla tavalla hyödyntää
pohjoismaisessa muotoilus-
sa..
  Puiden ominaisuuksista on
saatavilla moninaista tietoa
useista eri lähteistä, jotka
palvelevat aina kutakin eri
tarkoitusta. Mitä enemmän
tietoa etsii, sitä vähemmän

puiden eri ominaisuuksista
tuntuu tietävän. Kaikki se tie-
tämys, mitä tässä kirjassa
esitetään, on kokemusperäis-
tä muistiin tallentunutta tun-
temusta puusta. Esitetyt asia-
tiedot eri puulajien ominai-
suuksista perustuvat käytän-
nön tekemiseen 55 vuoden
ajalta. Tietämys kasvaa edel-
leen, apuna jatkuva työsken-
tely huonekalujen, pienesi-
neiden ja puurakentamisen
kanssa.
  Minulle on ollut luonteen-
omaista tarttua asioihin, joihin
ei pitäisi tarttua (Kari Virta-
nen).
Working with Wood: A Nordic
perspective on cabinetmaking
/
Näkökulma pohjoiseen puuse-
päntyöhön
Häikiö, Päivi; Karvinen, Päivi;
Kivelä, Matilda; Salmela, Marja
Kustantaja: Rakennustieto Oy,
2017
264 s. | 280 valokuvaa ja piirros-
ta | Koko 210 mm ° 270 mm, ko-
vat kannet | Ovh. 33,60 ¤ (sis.
alv)
ISBN 978-952-267-235-3

 Kesäisen rantakaislikon tunnelmaa! Kuusilan-
kut on käsitelty kuusen (3111) sävyllä ja kuul-
tavalla valkoisella (3040). Purkeissa on sävyt
harmaa beige (3132) ja koivu (3136).
murretut sävyt sopivat vaalei-
den värisävyjen vastapainok-
si tai yksityiskohtien korosta-
miseen.
  Puuvahattu pinta on kuulta-
va ja hengittävä. Se antaa
suojaa puulle ja tuntuu miel-
lyttävältä. Kuivuttuaan puuva-

hattu pinta on turvallinen,
koska tuote ei sisällä eliö-
myrkkyjä tai säilöntäaineita.
  Hinnat: Osmo Color Puuva-
ha alkaen 0,125 l 17 euroa,
0,375 l 30 euroa, 0,75 l 44
euroa, 2,5 l 127 euroa.

rakennesuunnittelijoille ja
arkkitehdeille, kuntien ra-
kennus-, palo- ja pelastus-
alan viranomaisille, raken-
nuttajille sekä rakennus-
alan AMK-opettajille ja -
opiskelijoille.
  Taviutteena on esitella
puurakentamiseen liittyvät
uudet paloturvallisuus-
määräykset sekä Puuinfon
uusi Paloturvallinen puuta-
lo -ohje. Ohjeen tarkoitus
on antaa käyttännönlähei-

siä neuvoja ja ohjeita pa-
loturvallisen puurakennuk-
sen suunnitteluun ja ha-
vainnollistaa puun käyt-
töön liittyviä säädöksiä ra-
kennusten paloturvalli-
suutta koskevassa asetuk-
sessa. Ohjelma käsitel-
lään pääosin puisia asui-
ja toimitilarakennuksia.
  Ohjelma on samansisäl-
töinen kaikilla paikkakun-
nilla, paikkakuntakohtaiset
ohjelmat täydentyvät.
ti 6.3. Tampere
ke 7.3. Jyväskylä
to 8.3. Seinäjoki
ti 13.3. Pori
ke 14.3. Turku
to 15.3 Raasepori
ti 20.3. Oulu
ke 21.3. Rovaniemi
ke 4.4. Kotka
to 5.4. Lappeenranta
ti 24.4. Espoo

VARSIPUUSANOMAT
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• SÄHKÖ- JA TELEASENNUKSET
• ATK-VERKOT
• VALOKAAPELITYÖT
• ILMALÄMPÖPUMPUT

P. PELTOLA OY
Rojolantie 90
21500 PIIKKIÖ
Puh. 040-7691 774
petri.peltola@kotikone.fi

TEEMME

ASBESTIKARTOITUKSET
EDULLISESTI

VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLA
Myös rakennuspurkutyöt

Ystävällisin terveisin
Turun Purkupojat Ky, M. Liimatainen

046 540 5357

TURUN SEUDUN KIINTEISTÖ-
JA KULJETUSPALVELU KY

PUH. 040-537 0294

RAKENNUSLIIKE

T. RAUMAN OY
Toimitilojen vuokrausta

Salo, Turuntie 8
Puh. 02-731 3017 fax 02-731 7635

rakennusliike@t-rauman.fi

Omakotitalon putkiremontti –
vertaile hintaa ja osaamista
Suomessa on reilut miljoona omakotitaloa.
Monessa niistä käyttövesi- ja viemäriputket
ovat tulossa elinkaarensa päähän ja edessä on
remontti. Mutta kuka sen tekee?

Korjausrakentamisen voima-
kas kasvu houkuttelee alalle
kokemattomia tekijöitä. Tär-
keitä valintaperusteita on ura-
koitsijan osaaminen ja koke-
mus. Pelkkä hinta ei riitä va-
lintakriteeriksi. On syytä var-
mistaa, että urakoitsijalla on
pidempi puhdas yrityshistoria
sekä kokemusta ja referens-
sejä vastaavista kohteista.
Muuten riskinä on, että aika-
taulut venyvät, laatuasiat ovat
retuperällä ja lakisääteiset
velvoitteet ovat hoitamatta.
Pahimmassa tapauksessa
työ jää kesken, toimialapääl-
likkö Arvo Ylönen LVI-Tekni-
set Urakoitsijat LVI-TU ry:stä
sanoo.

Hinnat vaihtelevat

Omakotitalon putkiremontis-
sa vesijohdot uusitaan. Vie-
märiputket voidaan joko uu-
sia tai korjata. Remontin yh-
teydessä on hyvä tilaisuus
uusia kylpyhuone ja vaihtaa
vesikalusteet energiatehok-
kaampiin laitteisiin, tai paran-
taa talon lämmitysjärjestel-

mää. Kaikki nämä vaikuttavat
remontin hintaan.
Jokainen remontti on yksilö,
eikä yleisiä kustannusarvioi-
ta voi esittää. Jos kilpailutilan-
netta ei ole, hinta saattaa
nousta merkittävästi remon-
tin arvoa korkeammaksi. Toi-
saalta halvin hinta on harvoin
paras. Talonomistajan kan-
nattaa selvittää alueen hinta-
tason pyytämällä useita tar-
jouksia. Putkistosaneerauk-
sia myydään myös kotimyyn-
tinä. Tarjoukset kannattaa
käydä urakoitsijan kanssa
yksityiskohtaisesti läpi: taus-
toihin ja sopimusehtoihin kan-
nattaa perehtyä rauhassa.
Kotimyynnissä kuluttajalla on
oikeus peruuttaa kauppa 14
vuorokauden kuluessa.

Kotitalousvähenn.

Putkiremontin työkustannuk-
set kuuluvat kotitalousvähen-
nyksen piiriin. Sen enimmäis-
määrä vuonna 2018 on 2 400
euroa henkilöä kohti ja puoli-
sot voivat yhdessä tehdä 4
800 euron vähennykset.

Homesiivous olennainen osa saneerausta
-tulevaisuuden alalla on nyt osaajapula
Homepölysiivous on välttämätön osa sisäilma-
ongelmaisen rakennuksen saneerausta. Siivo-
us jää kuitenkin usein tekemättä, koska sitä ei
ole huomattu budjetoida.
Homepölysiivouksella paranne-
taan sisäilmaa jo saneerauksen
yhteydessä. Usein oikeanlaisel-
la homepölysiivouksella voidaan
pelastaa myös suuri osa irtaimis-
tosta. Ala on vielä uusi, vaikka
sisäilmaongelmaisia kohteita sa-
neerataan jatkuvasti ympäri maa-

ta.
  - On selvää näyttöä siitä, että
oikein tehdyllä homepölysiivouk-
sella voidaan parantaa sisäilman
laatua, homepölysiivouksen
asiantuntija Jari Välimaa kertoo.
Välimaa kiinnostui alasta kuusi
vuotta sitten luettuaan lehtiartik-

keleja homekouluista ja päädyt-
tyään mukaan homekohteiden
puhdistusprojekteihin. Nyt hän
kouluttaa alalle uusia ammattilai-
sia.
  Homepölysiivous on viimeinen
silaus ja varmistus puhtaudesta
ennen tilojen ja irtaimiston käyt-
töönottoa. Sen avulla myös var-
mistetaan, etteivät mikrobit leviä
saneerattavassa kohteessa pai-
kasta toiseen rakennustöiden ai-
kana. Käytännössä ilman ja pö-
lyn liikkeitä hallitaan esimerkiksi
osastoivilla väliseinillä ja alipai-

neistuksella. Pölynhallinnan li-
säksi joka ikinen millimetri siivo-
taan pikkutarkkana käsityönä
mekaanisesti.

Desinfiointi kääntyi
 itseään vastaan

Aina rakennuksen sisäilma ei ole
kunnossa saneerauksenkaan jäl-
keen. Joskus syy voi löytyä siitä,
että homepölysiivous on jäänyt
tekemättä. Jari Välimaa on
omassa työssään törmännyt
myös kohteisiin, joissa homepö-

lysiivous on tehty väärillä aineil-
la ja menetelmillä.
  - Siksi on tärkeää kouluttaa alal-
le ammattilaisia. Yhtä tärkeää on,
että myös siivoustyötä ostavat,
kuten siivoustyön johtajat, tunte-
vat homepölysiivouksen käytän-
nöt ja pystyvät näin valvomaan
työtä rakennuksilla, Välimaa sa-
noo.
  Aiemmin kosteusvauriokohteita
puhdistettiin kemikaaleilla. Kun
tutkittiin desinfiointiaineiden käyt-
täytymistä rakennusten pinnoilla,
huomattiin, että puhdistamisesta
huolimatta pinnoille jäi elämään
mikrobeja. Desinfiointi kääntyi it-
seään vastaan, kun sen käytön
myötä elintilaa saivatkin juuri ih-
miselle haitalliset mikrobityypit.
  - Nykyään kompastuskivenä on,
ettei homepölysiivousta ole vält-
tämättä budjetoitu korjausurak-
kaan ja se jää siksi tekemättä.
Saneeraus- ja rakennuspuolella
myös asenteissa on korjaamisen
varaa. Pölynhallinta pitää ottaa
tosissaan läpi koko rakennus- tai
saneerausvaiheen, ei pelkästään

loppusiivouksessa, Välimaa pai-
nottaa.

Koulutukseen
 nyt tunkua

Suomen ensimmäiseen homesii-
vouksen koulutukseen on ollut
ruuhkaa. Mukana on niin työllis-
täviä yksityisyrittäjiä kuin kaupun-
kien käyttämien puhdistuspalve-
luyritysten työntekijöitä, kuten
koulujen siivoojia. Alan kasvunä-
kymät ovat hyvät, joten ammatti-
taitoisille tekijöille riittää töitä.
  - Kaksi kolmasosaa siivoukses-
ta on vuorovaikutusta ja asian-
tuntijuutta. Siksi koulutuksessa
painottuvat siivouksen ohella si-
dosryhmäyhteistyö ja tiedottami-
nen. Erittäin suuressa roolissa on
myös työturvallisuus, Jari Väli-
maa sanoo.
  Suomessa alan koulutusta jär-
jestää Rastor. Homepuhdistuk-
sen asiantuntijavalmennus on
osa kiinteistöpalvelujen ammatil-
lista perustutkintoa. Lisää koulu-
tuksesta Rastorin verkkosivuilla
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