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Mikko ja hänen poikansa Petteri kiipesivät Mt Kanlaonin rinteillä pikku
puron ylimmälle seitsemännelle putoukselle noin kahden kilometrin
korkeuteen viidakossa. Eläkeläiseltä oli puhti ja usko loppua, mutta
likomärkänä hiestä ylös jaksoi ja takaisinkin, kertoo Peltovirta. -Junio-
rilla ei edes tullut hiki.

Mikko Peltovirta  - valtakunnan  puumies
jäi eläkkeelle  -  mutta työt silti jatkuvat

-Kehittämistä alalla edelleen
on, sanoo pitkän linjan puu-
tuoteasiantuntija, -näille pro-
jekteille toivoisi edelleenkin
jatkoa, vaikka en itse enää
olekaan varsinaisesti muka-
na. Suomen vahvuus on
metsä, ja metsän tuotteista
maa elää, yhtään väheksy-
mättä muita toimialoja, sa-
noo Peltovirta.
 -Tämä viimeisin projekti on
ollut kaikista hankkeista ehkä
menestynein, puutuotetoimi-
alan yrittäjien ja ammattilais-
ten kouluttaminen niin, että
yritykset saivat oikeudet CE-
merkintään etenivät projekti-
kaudella todella vauhdilla.
Koulutimme työkaverini Jou-
ni Silvastin kanssa alan am-
mattilaisia joka puolella maa-
ta satoja. Ja koulutusta alal-
la tarvitaan, ilman noita lu-
juuslajittelu-, CE-merkintä- ja
muita sertifiointeja yritysten
toiminta olisi nykyisin likimain
mahdotonta.
 -Siksi todella toivon, että
puutuotantoalojen ja –raken-
tamisen hanketoiminta yhä
jatkuisi. On ikävää, että mo-
net hankkeet ovat niin lyhyt-
kestoisia, ettei alan yrityksiä
ennätä kunnolla edes sitout-
taa mukaan kun hanke jo
loppuu. Hanketoiminnassa
pitäisi olla paljon enemmin
jatkuvuutta, toteaa Peltovir-
ta.

Varsipuussa
yhä jatkuu

Vaikka Mikko Peltovirta jäikin
vuodenvaihteessa virallisesti
eläkkeelle projektipäällikön
töistään, alalla hän  -  aina-
kin osa-aikaisesti  -  yhä jat-
kaa.
Takavuosien puutuotehan-
ketta organisoinut ja vetänyt
Varsipuu r.y. jatkaa maakun-
nan  -  ja laajemminkin  - puu-
alan yritysten verkostona.
Yhdistys on hankkinut puu-
tavaran lujuuslajittelukoulu-
tusoikeudet. Ja Peltovirta on
yhä yhdistyksen kouluttaja,
koulutusvastaavan ominai-
suudessa. Peltovirta valittiin
viime syyskokouksessa
myös yhdistyksen hallituk-
seen.
-Varsipuun merkitys tulee jat-
kossa luultavasti korostu-
maan, uskoo Peltovirta, -sil-
lä alan pk-sektorin yhteistyö
ja verkostoituminen tulevat
koko ajan tärkeämmiksi. Ja
koulutustoimien jatkaminen-
kin merkitsee samaa  -  kou-
lutuksen tarve ei lopu, vaik-
ka hanketoiminta nyt, toivot-
tavasti tilapäisesti, onkin lop-
pu, toteaa Peltovirta.
 Peltovirta on ollut mukana
monissa suurissakin puualan
projekteissa, vaikuttajana,
lobbaajana, asiantuntijana.
Gradunsa piensahaustoimin-
nasta lounaisessa Suomes-
sa tehnyt mies on ajanut voi-
mallisesti monia moderni

FM Mikko Peltovirta tunnetaan koko Suomessa. ”Se turkulainen
puumies” tarkoittaa vuoden vaihteessa eläkkeelle jäänyttä mo-
nien lounaissuomalaisten ja valtakunnallisten puurakennuspro-
jektien vetäjää. Viimeinen toimi oli valtakunnallisen RakPuuCE-
hankkeen projektipäällikön tehtävä, aiemmatkin projektit liittyi-
vät kaikki puutuotantoon ja –rakentamiseen: Vakkapuu-hanke,
Puutuotealan kehittämishanke...

puukaupunki-hankkeita, tär-
keimpänä Turun Linnafältti-
puukaupunkihanketta joka
nyt, monen vuoden puurta-
misen jälkeen on jo jonkin
verran nytkähtänyt eteen-
päin. Myös elementtivalmis-
teisten  puurakenteisten
pientalojen valmistuksen ke-
hitystyö on ollut lähellä sy-
däntä, niin lähellä että Pelto-
virta rakensi takavuosina
oman koetalon Mietoisiin.
Mietoisten talosta hän tosin
jo on luopunut, ja siirtynyt
asumaan Turkuun. Nyt edes-
sä on isompi muutto:
-Olen hankkinut Filippiineiltä
perheelle eläkeasunnon, ker-
too Peltovirta, -jatkossa tulen
asumaan puolet vuodesta
Turussa, toisen puolen tuol-
la tropiikin maisemissa. Per-
he-  ja sukusiteet Suomeen
ovat lähimpien poismenojen
jälkeen hyvin ohuet. Ja ko-
kemuksia maailmalla asumi-
sestahan on paljon. Kyllä sin-
ne sopeutuu suomalainen-
kin. Ei elämä eläkkeelle lopu.

Maailmalla
kaiken aikaa

Peltovirta on ollut monessa

Tarjouserä
lämpökäsitellystä
puusta.
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mukana vuosikymmenten
kuluessa. Maailmaa on tullut
nähtyä monelta kantilta, ai-
koinaan pitkään upseeriva-
kanssilla YK:n tehtävissä,
sotilastarkkailijana niin Lähi-
Idässä kuin Afrikassakin.
Näistä retkistä miehelle tart-
tui mukaan vaimo.
-Noista kokemuksista on ol-
lut puutuotealan tehtävissä
paljon hyötyä, sanoo Mikko
itse, -on hyväksi että on näh-
nyt ja kokenut maailmaa
monilta kanteilta. Uskoisin,
että laajasta kokemuksesta
on hyötyä aina, toimii sitten

millä tahansa toimialalla.
Kokemukset maailmalta ovat
nostaneet kiinnostusta myös
oman alan vientiponnistuk-
siin. Varsipuussakin olemme
ottaneet ajoittain vientiaiheet
yhteisiksi työkohteiksi. Osal-
listumiset puutuotetoimialan
messuille mm. Saksassa
ovat olleet varsin opettavai-
sia, vientiyritykset Japaniin
merkittävä kokemus.
-Suomalaisten puualan yri-
tysten tulisikin nyt tutkia vien-
timarkkinoita, yllyttää Pelto-
virta, -sillä jo pelkästään Eu-
roopassa on yhä tilaa suo-
malaisille puutuotteille ja –
rakentamiselle.
 -Mutta kotimarkkinat on en-
sisijassa pidettävä omissa
käsissä. Siksi on tärkeää,
että Moderni puukaupunki-
hankkeita, puurakentamisen
teollistamishankkeita ja alan
kehitystyötä jatketaan mää-
rätietoisesti. Meillä ei ole va-
raa jäädä jälkeen, kuten 50-
60- ja vielä 70-luvullakin ta-
pahtui. Puukerrostaloraken-
tamisen suunnittelutaitokin
kadotettiin noitten vuosikym-
menten kuluessa, ja sitä jou-

duttiin 80-luvulla ja 90-luvul-
la hankkimaan takaisin mm.
Yhdysvalloista. Tällaista ei
enää saa päästää tapahtu-
maan. Suomi on metsien
maa, ja meidän on pysyttä-
vä metsästä saatavan raaka-
aineen jalostamisen maail-
mankärjessä. Vaikka muut
toimialat tarjoavatkin uusia
mahdollisuuksia, metsämme
ovat yhä arvokkain luonnon-
varamme. Suomalaisten
kannattaisi muistaa tämä,

aina.
 Mikko Peltovirta on jatkos-
sakin mukana puutuotetoimi-
alan hankkeissa Varsipuu
r.y:n kautta, kouluttajana,
asiantuntijana ja myös tie-
donvälittäjänä. Hän on lu-
pautunut jatkamaan myös
artikkelien tuottamista Ra-
kennussanomat/Rakentava
Lounaisranta-lehteen. Tätä
toimitustyötä Mikko on tehnyt
jo reilut 20 vuotta.

-Ehkä jatkossa juttuja syntyy
myös Filippiineiltä, sanoo
Mikko, -vaikka siellä ei nykyi-
sin juuri rakennetakaan
puusta, maan jopa sata vuot-
ta vanhat ja edelleen loisto-
kuntoiset puutalot voivat tar-
jota  suomalaisillekin uusia
ideoita. Siltikin, vaikka puu-
lajit ovat meille outoja
kovapuita.(HK-Rakennussa-
nomat) .


