Tuupalan puukoulu Kuhmossa,
malli uusista mahdollisuuksista

Tuupalan uusi puukoulu on
myös mukana
Suomi 100 -ohjelmassa.

Puurakentamisen tekniikka on kehittynyt.

Tuupalan uusi puukoulu on tärkeä referenssikohde entistä terveellisemmän, luonnonläheisen ja monin tavoin oppimista edistävän koulutusympäristön toteuttamisessa.
Rakentamisessa käytettävät massiivipuiset
CLT-elementit ja sahatavara tulee Kainuusta*.

Se mahdollistaa nyt myös Suomessa suuren
mittakaavan rakentamisen puusta.

Kuhmossa on panostettu ja panostetaan puualaan ja puurakentamiseen. Nyt kaupungissa
rakennetaan Suomen ensimmäistä massiivipuista CLT-elementtikoulua, Tuupalan uutta
puukoulua. Koulu on kooltaan 5 500 m2.
Puurakentamisen merkittävänä esimerkkikohteena Kuntarahoitus Oy on nimennyt sen Vihreän Talouden kärkihankkeeksi.

Tue Sinäkin hankkeen ja puun
uusien käyttömahdollisuuksien
viestintää

Metsäsäätiön
kohdennettu
keräys Kainuun
alueella

Osallistu Metsäsäätiön keräykseen!
Metsäsäätiölle Kainuussa vuoden aikana kerättävät varat kohdennetaan Tuupalan puukoulun
terveysominaisuuksien mittaamiseen ja viestintään. Puukouluhankkeesta kerätään tietopaketti Terve talo -kriteeristöön nojaavasta rakentamisesta, joka kannustaa muitakin kuntia
käyttämään puuta ja tekemään ilmastotekoja.
Voit osallistua maksamalla metsäsäätiömaksun suoran puukaupan tai metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupan yhteydessä keräysaikana 1.4.2017 – 31.3.2018.
Jokaisen panos on tärkeä!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan julkiseen puurakentamiseen sijoitettu euro moninkertaistuu
aluetaloudellisesti kerroinvaikutuksella 2,7.

*Kilpailutus hankintalain vaatimusten mukaisesti.

Puurakentamisen
uudet mahdollisuudet
luovat elinvoimaa
koko metsäalalle!

Suomen Metsäsäätiö
suomalaisen puun
puolestapuhuja
Suomen Metsäsäätiö rahoittaa toimintaa, jolla
vahvistetaan metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.
Metsäsäätiö on perustettu vuonna 1995 metsänomistajien, metsäteollisuuden, Metsähallituksen,
Suomen Sahat ry:n sekä muiden metsätaloudesta
toimeentulonsa saavien tahojen yhteistyönä. Tavoitteena on puun ja puupohjaisten tuotteiden
menekin edistäminen.
Metsäsäätiön toimintaa rahoitetaan puukaupan
yhteydessä kerättävällä vapaaehtoisella metsäsäätiömaksulla. Kun metsänomistaja päättää maksaa
metsäsäätiömaksun 0,2 % puukaupan arvosta,
sitoutuu myös puun ostaja maksamaan saman
summan säätiölle. Kerätyistä varoista Metsäsäätiö
jakaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa apurahoja metsäelinkeinon elinvoimaistamiseksi.

Metsänomistajana pystyn keräykseen osallistumalla
tukemaan puun käyttöä ja koko Kainuun työpaikkojen lisääntymistä puunkorjuusta puurakentamiseen.
Arto Appelgren
MHY Kainuu, puheenjohtaja

Puurakentaminen lihottaa
metsänomistajan kukkaroa
Keskimäärin kolme neljäsosaa metsänomistajan
metsätuloista tulee tukkipuun myynnistä. Vastaavasti noin kolme neljäsosaa tukeista sahatusta
sahatavarasta käytetään rakentamiseen. Metsänomistajan kannalta ei siis ole ihan sama, mistä
materiaalista Kainuussa, Suomessa ja maailmalla
rakennetaan.

Lisätietoja keräyksestä: toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi,
Suomen Metsäsäätiö, puh. 040 750 1801
www.metsasaatio.fi

