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on  lounais- ja varsinaissuomalaisten mekaanisen puualan yri-
tysten yhteisö ja yhteistyöverkosto. Varsipuu ry toimii yhdistykse-
nä, joka tarjoaa mm. lujuuslajittelukoulutusta kaikille alan yrityk-
sille koko Suomessa, neuvoja ja koulutusta rakennustuotteitten
CE-merkintähankkeille, höyläys- ja muutakin alan koulutusta tar-
joushinnoin. Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa vaan toimii
omakustannuspo0hjalta.

Yhdistys on järjestänyt erilaisia messu-  ja markkinointitapahtu-
mia, ja osallistunut yhteisosastoin myös rakennusalan messuille
useissa maan messukeskuksissa. Yhdistys vetää myös parhail-
laan muutaman yrityksen EU-kehityshanketta, ja voi avustaa tie-
totaidolla myös alan yritysten markkinointiponnisteluja, tuottamalla
mm. (kohtuullista  maksua vastaan) markkinointimateriaaleja, leh-
tiuutis- ja tuotetiedotetekstejä yritysten käyttöön. Yhdistys tuot-
taa myös alan uutistiedotteita omille nettisivuilleen.

Yhdistyksen vuosijäsenmaksu on tällä hetkellä eur 40,00 + alv
24 %. Lisätietoja netissä www.varsipuu.fi

PUUSSA ON  HYVÄT SYYT  ALAN  YHTEISTYÖLLE

Puurakenteinen vierailukeskus
pääsponsorin vetonaulana
Seefeldin hiihdon MM-kisoissa

- Puupohjaiset tuotteet tarjo-
avat ympäristöystävällisen
vaihtoehdon ja vähentävät
tuotteiden hiilijalanjälkeä ver-
rattuna uusiutumattomista
raaka-aineista valmistettuihin
tuotteisiin. Haluamme edistää
ympäristön kannalta kestä-
västi järjestettyä urheiluta-
pahtumaa ja samalla esitellä
uusiutuvia tuotteitamme
useissa eri kohteissa kisojen
aikana, kertoo liiketoiminnan
kehityspäällikkö Johanna
Kairi Stora Enson Itävallan
yksiköstä.

Uusiutuvien materiaalien käyttö ja kierrätys
ovat vahvasti esillä hiihdon MM-kisoissa See-
feldissä. Kisojen pääyhteistyökumppani Stora
Enso esittelee kisojen aikana Seefeldissä laa-
jan valikoiman uusiutuvista materiaaleistaan
valmistettuja tuotteita, kuten lähtö- ja maalialu-
een rakenteet, kisa-alueen massiivipuuraken-
taminen sekä erilaiset kartonkipakkaukset.

Uusiutuvilla materiaaleilla
ja puurakentamisella
hyvä pr-arvo

Kisa-alueelle tuodaan viime
kesänä Porissa järjestetyn
SuomiAreenan tapahtuma-
käytössä ollut puurakentei-
nen paviljonki, joka toimii yh-
tenä Stora Enson tuotteiden
esittelypaikkana MM-kisojen
ajan. Näyttävin uusi puura-
kentamisen kohde on Seefel-
din kaupungin kanssa yhteis-
työssä toteutettava kisojen
aikana yleisölle avoin vierai-
lukeskus, joka jää kisojen jäl-
keen kaupungin omistukseen

ja paikallisen tennisklubin
käyttöön.
  - Seefeldin kaupungin kan-
nalta ratkaisevaa hankkeen
toteuttamiselle oli se, että ra-
kennus jää pysyvään kisojen
jälkeiseen käyttöön. Tästä ei
tule kisatapahtuman aikaista
väliaikaisratkaisua, vaan sil-

le on aidosti tarvetta. Meillä
on täällä kaupungissa ennes-
tään paljon perinteistä puura-
kentamista, joten puun käyt-

tö tässä kohteessa oli luon-
nollista, kertoo kaupungin
apulaispormestari Josef
Kneissl.
  Kneisslin mukaan esival-

mistettuihin puuelementteihin
perustuvan rakennuksen no-
pea valmistuminen kisoihin
oli kaupungille ja kisajärjestä-

jille yllätys. - Kun saimme ra-
kennuksesta tarjouksen yh-
teistyökumppani Stora Ensol-
ta, emme kaupungin hallin-
nossa alkuun uskoneet näin
nopeaan rakentamisen aika-
tauluun. Vaikka teimme pää-
töksen vasta syyskuussa, ra-
kennus valmistuu hyvin kisoi-
hin.
   Kisa-alueelle nousee kaksi-
kerroksinen, yhteensä noin
200 neliön suuruinen puura-
kennus, jonka seinät ja väli-
pohjat ovat CLT-massiivipuu-
ta sekä rakennuksen rungon
pilaripalkit kerrannaisliimat-
tua LVL-materiaalia. Julkisi-

vuissa käytetään lämpöpuu-
ta ja lehtikuusesta tehtyjä
paanuja.
  - Halusimme arkkitehdin
suunnitteleman näyttävän ra-
kennuksen, koska paljon jul-
kisuutta saava kisatapahtu-
ma on erinomainen tilaisuus
esitellä modernia puuraken-
tamista. Kun kyse on Stora
Enson Itävallan tehtailla tuo-
tetusta materiaalista, meille
tämä kohde Seefeldissä on
kotimarkkinaa ja halusimme
näkyä täällä, toteaa Kairi.

Kiinteistötyönantajien hallitusohjelmatavoitteet
Kiinteistöpalveluala avainasemassa
hiilijalanjäljen pienentämisessä
Kiinteistötyönantajat ry on julkaissut tavoit-
teensa hallituskaudelle 2019 - 2023. Haluam-
me korostaa kiinteistöpalvelualan ammattitai-
toisen työvoiman merkitystä rakennetun ym-
päristön hiilijalanjäljen pienentämisessä ja si-
ten ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Kiinteistöpalvelualan merki-
tys rakennusten elinkaarenai-
kaisten päästöjen pienentä-
misessä on kiistaton. Raken-
nettu ympäristö vie Suomen
energiankulutuksesta noin 45
prosenttia ja rakennusten
käyttö aiheuttaa hiilidioksidi-

päästöistä noin kolmannek-
sen. Rakennetun ympäristön
ympäristövaikutusten pienen-
täminen on keskeisimpiä toi-
menpiteitä, kun halutaan hi-
dastaa ilmastonmuutosta.
   - Kiinteistöpalveluala tarvit-
see yhä enemmän osaavaa
kotimaista ja ulkomaista työ-
voimaa, jolla on valmiudet
älykkäiden, digitalisoituvien
kiinteistöjen energia- ja eko-
tehokkaaseen ylläpitoon.
Avoin ja reilu kilpailu puoles-
taan takaa toimivat markki-
nat, jotka ovat edellytyksenä
terveellisten ja turvallisten ti-
lojen tehokkaalle ylläpidolle.

Tilojen olosuhteiden opti-
moinnin avulla voidaan vä-
hentää merkittävästi raken-
nusten päästöjä ja hidastaa
näin ilmastonmuutosta, sa-
noo Kiinteistötyönantajien toi-
mitusjohtaja Pia Gramén.
   Kiinteistötyönantajien tär-
keimmät tavoitteet tulevalle
hallituskaudelle ovat osaavan
työvoiman saatavuuden tur-
vaaminen, tasavertaisten kil-
pailuedellytysten takaaminen
alan yksityisille ja julkisille toi-
mijoille sekä olemassa ole-
van rakennuskannan enna-
koivan ja ekotehokkaan yllä-
pidon edistäminen muun mu-
assa uusien digitaalisten rat-
kaisujen käyttöönottoa tuke-
malla.
   - Toivomme, että tulevat
päättäjät ymmärtävät raken-
netun ympäristön ympäristö-
vaikutukset ja varmistavat yk-

sityisen kiinteistöpalvelualan
mahdollisuudet toimintaym-
päristönsä kestävälle kehityk-
selle ja sen myötä pitkäjän-
teiselle kiinteistöjen hiilijalan-
jäljen pienentämiselle, tiivis-
tää Gramén.
  Kiinteistötyönantajat ry on
kiinteistöalan työnantajajär-
jestö ja kiinteistöpalvelualan
toimialajärjestö. Tuemme yri-
tysten kilpailukykyä ja kasvua
edistämällä koko kiinteistö-
alan toimintaedellytyksiä.
Noin 400 jäsenyritystämme
tuottavat arvoa suomalaisten
arkeen kiinteistöjen hoito- ja
ylläpitopalveluilla, toimitila- ja
käyttäjäpalveluilla sekä hallin-
nointipalveluilla. Työehtosopi-
mustemme piirissä on noin
90 000 työntekijää ja toimi-
henkilöä.
  Kiinteistötyönantajat on
Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:n jäsen.


