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Valtakunnallinen puurakentamisen seminaari Raumalla 
10.3.2022 
 

klo 8.50-9.00 Tilaisuuden avaus 

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela avaa tilaisuuden. 

klo 9-9.40 Petri Heino, Ympäristöministeriö 

Petri Heino toimii ohjelmapäällikkönä Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla. Petri 
Heino kertoo katsauksen puurakentamisen tilanteeseen ja olosuhteisiin valtakunnan mittakaavassa 
sekä puurakentamisen kehittämisen näkökulmaa Ympäristöministeriön vinkkelistä.  
Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (2016-2022), joka rahoittaa myös käsillä olevaa 
seminaaria, on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka 
tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkienrakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin 
suurissa puurakenteissakin. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan puun käyttöä ja lisäämään 
sen jalostusarvoa.                 
     
klo 9.45-10.30 Markku Karjalainen, Tampereen yliopisto 

Pitkän linja puurakentamisen asiantuntija, tekniikan tohtori, arkkitehti Markku Karjalainen 
työskentelee Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä rakennusopin Tenure Track -urapolun 
Associate professorina. Markku Karjalainen kertoo tuoreinta tietoa puurakentamisesta tutkimuksen, 
toteutuksen ja yliopistomaailman näkökulmasta.             

 

klo 10.35-11.20 Anssi Lassila, Oulun yliopisto/OOPEAA 

Arkkitehti Anssi Lassila on perustamansa OOPEAA-arkkitehtitoimiston johtaja ja pääosakas sekä 
puuarkkitehtuurin ja -rakentamisen asiantuntija pitkän suunnittelukokemuksensa sekä 
kilpailumenestyksensä ansiosta. Anssi Lassila esittelee toteutettuja kohteita sekä puurakentamisen 
mahdollisuuksia. 

 

Lounas        klo 11.30-12.45 

 

klo 12.50-13.20 Antto Kauhanen, Stora Enso Oyj 

Stora Enson kehityspäällikkö Antto Kauhanen kertoo puurakentamisen näkymistä CLT-
rakentamisen näkökulmasta. Stora Enso on ollut mukana useissa toteutetuissa CLT-kohteissa 
sekä Suomessa että ulkomailla. 

 

klo 13.25-13.55 Tuula Väisänen, Helsingin suomalais-venäläinen koulu  
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Rehtori Tuula Väisänen kertoo käyttäjäkokemuksia vastavalmistuneen suomalais-venäläisen 
koulun käyttäjän näkökulmasta. 

klo 14.00-14.30 Matias Laaksonen, Lunawood Oy 

Lunawoodilla design and marketing spesialistina toimiva Matias Laaksonen esittelee lämpöpuun 
käyttömahdollisuuksia mm. toteutettujen kohteiden avulla. 

Kahvi      klo 14.40-15.10 

klo 15.15-15.45 Liisa-Maija Perävainio ja Janne Heikkilä, Metsä Group 

Maailman moderneimman sahan eli Rauman sahan sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio esittelee 
Rauman sahaprojektia. Parhaillaan rakenteilla oleva saha tulee olemaan teknologialtaan ja 
tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Teknisen asiakaspalvelun päällikkö Janne Heikkilä 
kertoo Metsä Groupin toiminnasta puurakentamisen näkökulmasta. 

klo 15.50-16.20 Hanna Haipus, Kontiotuote Oy 

Kontiotuotteen B2B liiketoimintajohtaja Hanna Haipus kertoo puurakentamisen näkymistä 
hirsirakentamisen näkökulmasta. Kontiotuote on ollut mukana useissa toteutetuissa 
hirsirakennuskohteissa sekä Suomessa että ulkomailla. 

klo 16.25-17.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen 


