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TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ
PUUTUOTEALALLE (TutKi)

KESTÄVÄ PUU

Seuraavan kahden vuoden
aikana Suomessa rakenne-
taan kaksi kertaa niin paljon
puukerrostaloja kuin viimeis-
ten kahdenkymmenen vuo-
den aikana. Puukerrostalora-
kentaminen sekä kuluttajien
vaatimukset ekologisista ja
kestävistä tuoteominaisuuk-
sista laajentaa ja tarjoaa
mahdollisuuksia puulle uusil-
la käyttösovellusalueilla.
Puukerrostalorakentamisen
mallimaissa Itävallassa, Sak-
sassa ja Ruotsissa on roh-
keasti hyödynnetty puun
luonnollista biologista kestä-
vyyttä mm. ulkoverhoukses-
sa ja rakenteissa. Mm. män-
nyn sydänpuulla sekä lehti-
kuusella on tutkimuksissa
todettu olevan luonnollista
lahoamista estäviä ominai-
suuksia. Näissä puissa sy-
dänpuun luontaiset uuteai-
neet, stilbeenit, suojaavat
puuta lahoamiselta. Stilbee-
nipitoisuuksissa on suuria
perimästä johtuvia eroja puu-
yksilöiden välillä. Luonnova-
rakeskus (Luke) päättynees-

Etelä-Suomen alueella toiminut TutKi - hanke täyttää kesän kynnyk-
sellä vuoden. Hankkeen toiminta-ajatuksena alusta asti on ollut löytää
kehittymiskykyiset ja haluiset puutuotealan yritykset, ja tarjota apua
tuotekehityksessä, markkinoinnissa, ympäristöviestinnässä ja digita-
lisaation käyttöönotossa. Suunnittelun – ja toteutuksen lähtökohtana
on ollut puutuoteteollisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien enna-
koiminen ja valmistautuminen niihin. Toiminnassa pyritään käytännös-
sä tarjoamaan malleja ja toiminta-tapoja, joiden avulla yritykset ovat
valmiimpia kohtaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haas-
teet.

sä TUIKEPUU-projetissa ke-
hitettiin mittausmenetelmä,
joka mittaa mänty-yksilöiden
väliset stilbeenipitoisuuserot
nopeasti ja luotettavasti suo-
raan puunäytteestä. Hank-
keen jatkona on kaupallisen
laitteiston kehittäminen alan
yrityksille.
Tutki – hankkeen kokoamas-
sa KESTÄVÄ PUU – yhteis-
osastossa on esillä parasta
biologisen kestävyyden luo-
kan puuta. Kuluttajille tarjo-
taan tietoa puun ominaisuuk-
sista biologisen kestävyyden
kannalta sekä tuotteita erilai-
siin vaativiin kohteisiin, jois-
sa tuotteita voi käyttää. Esil-
lä ovat mm. Finnstamm Oy
männyn sydänpuulla, Tecdo-
ma Oy Siperian lehtikuusel-
la ja Skandinaviska Träim-
port Oy Jättituija tuotteilla.
OmaKoti  puolella olevan yri-
tysten ja hankkeen KESTÄ-
VÄ PUU - yhteisosastolla voi
testata tietämystään ja kysyä
alan johtavilta tutkijoilta ja
yrittäjiltä mihin tuotteita voi
käyttää.

Kuva 2. Stillbeeni estää sydänpuun lahoamisen.

Kuva 1 200 - vuotista männyn tyveä

Kestävää puuta kaupunkirakentamisessa. Norra Djurgårdsgatan. Tuk-
holma

LÄHIPUU

Arvoketjuajattelu on vakiin-
tumassa kaikessa yritystoi-
minnassa.
Tuotteen todellinen arvo mi-
tataan loppuasiakkaalla, jon-
ka tyytyväisyys ratkaisee
koko toimialan menestyksen.
Tuotteen positiiviset ympäris-
töominaisuudet ovat tärkeä
keino erottua kilpailijoista.
Lähipuu – yhteisömerkillä
kerrotaan loppuasiakkaille
paikallisen Sahayrittäjät ry:n
jäsenen puuhankinnan ja ja-
lostuksen positiivisista vaiku-
tuksista kestävään kehityk-
seen ja paikallistalouteen
huomioimalla tuotteiden
koko elinkaaren aikaiset ym-
päristövaikutukset. Elinkaa-
ren kehittäminen koskee niin
raaka-aineen hankintaa met-
sästä kuin paikallista saha-
usta ja jalostusta sekä jake-
lua, jätehuoltoa kuin kierrä-
tysjärjestelmiäkin. Puun han-
kinta, jalostus ja loppukäyttö
tapahtuvat pienten sahayksi-
köiden lähiympäristössä. Lä-
hipuu on arvovalinta luonnon
ja paikallisen hyvinvoinnin

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

puolesta.
Koska valtaosa sahatusta
puusta käytetään rakennus-
tuotteisiin, puutuotteisiin si-
toutuneet ympäristövaikutuk-
set pitää selvittää rakennus-
tuotteille hyväksytyllä mene-
telmällä. Ympäristöseloste
(EPD) on kattava ja EU ta-
solla rakennustuotteille stan-
dardoitu (EN 15804) mene-
telmä laskea ja raportoida
tuotteiden valmistuksen, käy-
tönaikaiset ja käytöstä pois-
tamisesta aiheutuvat vaiku-
tukset ympäristöön.
Suomen Sahayrittäjät ry läh-
tee lanseeraamaan jäsenis-
tölleen ja heidän asiakkaille
LÄHIPUU – yhteisömerkkiä
vaiheittain 2017 ja 2018 ai-
kana. Ensimmäisen vaiheen
aikana toteutetaan LÄHIPUU
– brändin käyttöönottokoulu-
tus yrityksissä. Koulutuksen
tarkoitus on tukea yritysten
ympäristöviestintää ja antaa
heille käytännön työvälineet
sen toteuttamiseksi. Koulu-
tuksessa käydään läpi myös
LÄHIPUU – brändin tekniset
säännöt ja ohjeet merkin
käytöstä. Toisen vaiheen ai-
kana valmistellaan markki-
noinnissa tarvittava esite
sekä muu julkaisumateriaali
sekä tuodaan LÄHIPUU –
brändiä näkyväksi paikallisil-
le rakentajille ja kesämökki-
läisille sekä laajemmin yh-
teiskuntaan.
Puutuoteteollisuuden on uu-
distuttava säilyttääkseen kil-
pailukykynsä. Vastaamalla
kestävän kehityksen tuomiin
haasteisiin pienet yritykset
pystyvät kehittämään uusia
tuotteita, palveluja ja asia-
kaslähtöisiä arvoketjuja.
Pienten yritysten verkostoitu-
minen ja oman erikoispiir-
teen – Lähipuun – kehittämi-
nen ja markkinoiminen antaa
kuluttajille uuden, kiinnosta-
van ja ekologisen vaihtoeh-
don hankkia ja käyttää puu-
jalosteita.
Suomen Sahayrittäjät ry ja
Lähipuu on esillä KESTÄVÄ
PUU – yhteisosastolla Hel-
singissä 6 – 9.4.2017. Mes-
sukävijä saa ajankohtaista
tietoa, mistä hän saa esim.
kesäasuntoon paneelit ja
saunatarvikkeet mökkikun-
nastaan.


