
E lokuun lopulla järjestetyssä tapaami-
sessa oli edustettuna myös Porvoon 
ja Loviisan kaupungit, Woodpolis, 

Edupoli, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukset, Perinnekeskus Kuggom 
sekä PuuSuomi-verkostoa. Yritysten näkö-
kulmaa esille toivat mukana olleet Timber-
point Oy:n, CLT Plant Oy:n, Rakennus-
varma Oy:n ja Oy The Federations Steve-
dore in Lovisa Ab:n edustajat. 

Kaikkiaan vierailulle osallistui kolme-
kymmentä puurakentamisen kehittämises-
tä kiinnostunutta toimihenkilöä Lapin, Kai-
nuun ja Itä-Uudenmaan alueilta.

Vierailuohjelman mukaisesti keskuste-
luissa paneuduttiin alueen puurakentami-
sen edistämiseen ja puurakentamisen kehit-
tämiseen yleisesti, Loviisan puuklusterin ke-
hittämiseen sekä kokemusten ja tiedon vaih-
tamiseen puutuotealan sekä kiertotalouden 
kehittäjien kesken. 

Puualan asiantuntijoiden lisäksi paikalla 
olleet kiertotalouteen perehtyneet kehittäjät 
edustivat niitä aloja, joiden keinovalikoimil-
la voidaan tehokkaasti lähteä tavoittelemaan 
valtakunnallisia vähähiilisyytavoitteita. Vas-
taavanlaista toimialarajat ylittävää keskuste-
lua kaivataan puutuotealan kehittämisessä 
enemmänkin.

Pirteää keskustelua 
Puurakentamisesta

Kansanedustaja ja Porvoon kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander 
oli perinnekeskus Kuggomissa paikan päällä 
kertomassa tekemästään valtuustoaloitteesta 
Porvoon kaupungille. Aloitteessa Nylander 
toivoi virkamiesten, puualan asiantuntijoi-
den ja kouluttajien sekä suunnittelijoiden 
välistä yhteistyötä puurakentamisen edistä-
miseksi alueella. 

Porvooseen on kaavoitettu 1,4 hehtaa-
rin kokoinen kortteli puukerrostaloille, 
joten puurakentamisen edistämisen ajan-
kohtaisuus on hyvin perusteltua. – Ha-
luan osaltani edistää puurakentamista ja 
siihen liittyvän osaamisen kehittymistä 
itäisellä Uudellamaalla, Nylander totesi. 
Porvoon Länsirannan puukorttelin osalta 

on tarkoitus järjestää lähitulevaisuudessa 
puukorttelin tontinluovutus- ja yhteistyö-
mallikilpailu. 

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-
Blom kertoi Loviisan kaupungin strategi-
assa olevan määriteltynä, että puuklusterin 
kehittymistä kaupunkiin edistetään kehittä-
mistoimenpitein. – Loviisassa kaupunki on 
osaltaan edistänyt julkista puurakentamis-
ta CLT-rakenteisen koulun ja hirsirakentei-
sen koulukeskuksen rakentamispäätöksillä, 
Oker-Blom lisäsi.

Puurakentamisesta keskusteltaessa kävi 
myös selväksi, että vähähiilisyyden tavoit-
teet toteutuvat parhaiten monitahoisen yh-
teistyön tuloksena. Kunnilla on suuri mer-
kitys vähähiilisyyden edistämisessä ja puun 
käyttö julkisessa rakentamisessa ei ole vain 
ilmasto- vaan myös terveysteko.

seuraavat askeleet

Tapaaminen oli oiva esimerkki siitä, miten 
yhteistyö oppilaitosten, kehittäjien, kau-
pungin ja yritysten kanssa parhaimmillaan 
toimii. Keskustelua virisi alan kehittämisen 
lisäksi mahdollisesta tulevasta koulutusyh-
teistyöstä Edupolin ja Lappian välillä: puu-
rakentamisen kehittymisessä pula osaajista 
on yksi selkeistä pullonkauloista. 

Seuraava tapaaminenkin lyötiin jo luk-
koon: marraskuussa ohjelmassa on tutus-
tuminen Woodpolis2020-projektin toi-
mintaan, alueen puuklusteriin ja Kuhmon 
uuteen puukouluun. Puualan kehittäjien 

PuuSuomi-verkoston seuraava tapaaminen 
on 7.−8.11 Joensuussa. PuuSuomi-verkos-
ton toiminnan myötä toivotaan lisää Pos-
intran ja Kemin Digipolis Oy:n järjestä-
män tapaamisen kaltaista kehittäjien ver-
kostoitumista. ■

InkarIIna SIpIläInen 

ja TyTTI ahoranTa

▲ Timberpoint Oy:n Marko Suonpää esittelee 
Lappian Matti Yliniemelle ja Digipoliksen Tapani 
Ruokojärvelle Hundegger PBA2:n toimintaa.

► Perinnekeskus Kuggomissa voi opiskella 
puuveneveistoa.

YhteistYössä on voimaa
kehittämisen verkostoitumisen 
hyödyt tulivat hyvin esille, kun 
Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiö 
posintra kutsui ammattiopisto 
lappian ja kemi-Tornio alueen 
kehittämisyhtiön Digipolis oy:n 
edustajia vierailulle loviisaan ja 
porvooseen. 
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