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Hanke VN/9647/2019 Puufaktaa 

Tarve ja rajaus 

Hankkeen taustalla oli tarve selkeyttää puutuotealan termejä ja keskeisiä faktoja, niin että alalle va-

kiintuisi perustellusti valikoidut ja kaikille ymmärrettävät termit ja yhdenmukaiset tunnusluvut. Nii-

den tulee kattaa puutuotteiden koko elinkaari rakentamiseen saakka. Keskeinen tavoite oli, että 

tämä lopettaisi mm. eri yritysten viestintämateriaalissa olevat ristiriitaisuudet. 

Hankkeen viestintä suunniteltiin nettisivumme kautta, koska ensi sijassa tavoitteena on saavuttaa 

ammattilaiset – teollisuuden lisäksi myös virkamiehet ja poliitikot.  

Hankkeen taustat 

Tietoa on saatavilla: Metsiä koskevat tilastot löytyvät Lukelta, metsäpolitiikan keskeiset asiat 

MMM:stä, tuotantotietoa mm. Metsäteollisuus ry:ltä. Toisaalta metsien ja hakkuumäärän ympärillä 

käytävä keskustelu hämmentää. Teollisuuden edustajilla ei ole aikaa perehtyä taustalla vellovaan po-

litiikkaan eikä arvioida eri lukujen luotettavuus.  

Lisäksi erityisesti ilmastokäsitteisiin liittyy vaikeita termejä, joita yleisesti käytetään väärin. 

Hankkeen toteutus 

- Kerättiin perussanasto puutuoteteollisuuden, raaka-aineen ja ilmaston termeistä.  

- Koottiin tiivis esitys linkkeineen Suomen metsistä, metsäpolitiikasta, tärkeimmästä 

lainsäädännöstä.  

- Tilattiin sahatavaran ympäristöselosteen tehneeltä Ecobio Oy:ltä täsmennettytä tietoa 

sahatavaran hiilijalanjäljestä.  

- Tilattiin Tero Lahtelalta kansantajuisia tiivistelmiä puurakentamisen perusperiaat-

teista: esimerkiksi paloturvallisuus, hinta, suunnittelu, pitkäaikaiskestävyys. Nämä on 

sijoitettu puurakentamista koskeviin teksteihin. 

- Tilattiin piirtäjältä havainnollistavia kuvia puun hiilivaraston sekä puurakentamisen 

etujen kuvaamiseen. Kuvia käytetään esimerkiksi esityskalvosarjoissa. 

- Hahmoteltiin Burston-Marsteller/Pohjoisrannan kanssa näkyvyyden optimointia sekä 

nettisivujen rakentamista niin, että etusivun logiikka rakennetaankin tiedontarvitsijan 

ehdoilla. Tämän havaittiin vaativan koko nettisivuston rakenteen uusimisen, joten to-

teutus tapahtuu seuraavassa projektissa. 

Tämän hankkeen rahoituksen ulkopuolella teetettiin erillinen selvitys, joka tarkasteli puun potentiaa-

lia rakentamisen hiilijalanjäljen leikkaajana. Tämän ns. Granlundin selvityksen tulokset on integroitu 
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mukaan puun ympäristöominaisuuksien viestintään sekä nettisivuilla että erillisissä esityksissä sekä 

kirjoituksissa.  

Tulokset 

- Päivittyvä sanasto 

- Tiivistetyt tekstit yleisistä asioista lähdelinkkeineen 

- Sahatavaran hiilijalanjälkitieto on toimitettu rakenteilla olevaan YM:n kansalliseen 

päästötietokantaan.  

- Granlundin perusfaktat lähteneet liikkeelle useaa eri kautta: Puupäivä, Kuntavaaliai-

neisto jne.: Uudisrakentamisen vuosipäästöissä puurakentamisen optimistisen ske-

naarion toteutuessa säästö on noin 30 %. Koko rakentamisen päästöt ja käytön ja elin-

kaaren päästöt huomioiden vaikutus on noin 7-11 % vuosittaisesta kokonaispäästöstä.  

Tieto jakaantuu vielä rakennustyypeittäin. 

- Tiedot päätettiin asettaa nykyiselle nettisivulle, jonka rakennetta selkeytettiin. Otsi-

koksi valikoitui Tietoa puusta ja tuotteista, koska fakta-sanan on betoniteollisuus omi-

nut käyttöönsä.  

- Pohjoisrannan konsultointi avasi näkymän uudenlaisesta lähestymistavasta, joka vaatii 

nettisivujen logiikan uudelleen strukturoinnin. Tällöin esim. puurakentamisesta tietoa 

tarvitsevalle rakennetaan väylä, josta hän päätyy tarvitsemansa tiedon lähteille. Ja 

vaikkapa puutuoteteollisuudesta tietoa tarvitsevat ohjautuu toiselle väylälle. 

Ennen mainittujen konsulttien lisäksi on käytetty ulkopuolinen työntekijän apua, hän kokosi ennen 

mainituissa lähteissä esiintyvän aineiston ja tiivisti niistä soveltuvat osat.  

Tavoitteiden toteutuminen 

Hankkeen toteuttamista hankaloitti pandemian aiheuttaman työn hankaloitumisen lisäksi järjestö-

kentässä yllättäen kesäkuussa 2020 aloitettu rakennemuutosselvitys, joka vei useiden kuukausien 

työajan mm. koska Puuinfon toiminta yllättäen vei työaikaa. Rakennemuutos tähtäsi koko järjestö-

kentän sulauttamiseen yhteen. www.puuinfo.fi – sivusto saatiin nähdä vasta elokuussa 2020, jolloin 

sen liittymäpintaa puufaktaan päästiin ensimmäisen kerran arvioimaan. Järjestöfuusio toivottiin 

avaavan kokonaan uuden näkymän uuden nettisivuston rakentamisesta palvelemaan uutta järjes-

töyhteisöä, jolloin nykyisille sivuille rakennettuja erityistä ohjelmointia vaativat osat (esim. laskurit) 

voitaisiin joutua rakentamaan uudelleen. Näin ollen ratkaisuna on ollut tässä vaiheessa keskittyä tie-

topohjan hankkimiseen ja julkaisemiseen matalalla profiililla, kunnes kenttä selkeytyy. 

Laajimmin on jaettu puurakentamisen potentiaaliin liittyvää tietoa rakentamisen hiilidioksidipäästö-

jen leikkaamiseen.  

Tulokset rakentuvat www.puutuoteteollisuus.fi -sivustolle. 
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Jatko hankkeessa tehdyn työn pohjalta 

Prosessin aikana teetettiin viestintätoimisto Pohjoisrannalla ideointia siitä, kuinka nettisivusto kan-

nattaisi rakentaa niin, että tiedontarvitsijat osuvat juuri tarvitsemansa tiedon kohdalle ja kuinka tie-

don löytyminen voidaan optimoida hakukoneille. Tämä keskustelu johti siihen toteamukseen, että 

nykyinen sivusto (puutuoteteollisuus.fi) on rakennettu järjestökulma edellä: Mitä on Puutuoteteolli-

suus ja mitä se tekee alan edunvalvonnassa. Puun tai puurakentamisen tiedon hakijalle tämä on tois-

sijaista, vaan hän hakee tietoa nimenomaan substanssi edellä.  

Koska näin laaja muutos ei ollut tämän projektin puitteissa mahdollista (ja ottaen huomioon järjestö-

kentän muutoksiin liittyvät epävarmuudet julkaisualustassa), päädyttiin siihen, että tässä projektissa 

tuotettiin ja kerättiin tietoa ja asetettiin se saataville nykyisen ratkaisun ehdoilla. Rinnakkaista tietoa 

on saatavilla www.puuinfo.fi sivuilla, ja päällekkäisyyttä vältetään. Olemme varautuneet tekemään 

nettiviestinnän uudelleenstrukturoinnin heti kun se on mahdollista. 

Hankkeen laajuus jäi suunnitellusta e.m. yllättävien syiden vuoksi, joten osa hankkeen sisältöä joudu-

taan täydentämään seuraavissa projekteissa.  

Helsingissä 25. toukokuuta 2021 

Aila Janatuinen 

Liite:  

Excel-taulukko kuluista ja tuntikirjanpito  

Tilintarkastustoimiston raportti 


