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Puun alkuperä on osa rakentamisen koko ketjua 

 
 

EU torjuu laittoman puutavaran ja 
puutuotteiden kauppaa maaliskuussa 
voimaan tulleella uudella puutavara-
asetuksella. Asetuksen tarkoitus on 
estää laittomia hakkuita. Puun 
alkuperän seuranta on jo arkipäivää 
suomalaisissa rakennusliikkeissä, ja 
niille rakennustarvikkeita myyvissä 
yrityksissä.  
 
Puukeskus on Suomen suurin 
puupohjaisten rakennusmateriaalien 
jakelija. Sillä on yli kaksikymmentä 
toimipistettä Suomessa, kolme 
Venäjällä ja yksi Virossa. Yritys 
työllistää yhteensä noin 550 alan 
ammattilaista.  
 
Logistiikkapäällikkö Arto Alanko 
arvioi, että yli 80 prosenttia 
Puukeskuksen välittämistä, puu- 
pohjaisista rakennustarvikkeista on 
peräisin kotimaisilta tuottajilta ja 
toimittajilta. Tulipa puu sitten missä 
muodossa ja mistä tahansa, sen 
alkuperä tiedetään.  
 
”Puurakentamisesta puhutaan yhä 
enemmän. Ekologisuus ja vastuulli- 
suus ovat sen vahvuuksia. Asiak- 
kaamme kyselevät yhä enemmän 
myös puun alkuperästä”, Arto Alanko 
kertoo. 
 
Puukeskus otti käyttöönsä oman ympäristöjärjestelmän vuonna 2010. Samalla virisi myös 
ajatus hakea yritykselle PEFC-sertifikaatti puutavarana alkuperän luotettavan seurannan 
järjestämiseksi. Sertifiointiyritys DNV myönsi yritykselle sertifikaatin viime lokakuussa. Sen 
avulla yritys pystyy takaamaan, että vastuullisesti tuotetun puun ketju on katkeamaton 
metsästä aina loppukäyttäjälle saakka.  
 
Järjestelmän ylläpito ei tuota logistiikkapäällikkö Alangon mukaan kohtuuttomasti lisätyötä.  
”Jokaisesta sahatavara ja sahatavarajalosteiden puutavaraerästä jää meille järjestel- 
määmme ostotilaus ja toimittajan lasku todisteiksi, joista poimitaan toimittajien 
sertifiointiosuudet.” 
 

PEFC:stä kertova kyltti löytyy jokaisesta Puukeskuksen 
myymälästä. ”PEFC-sertifioiduksi kirjataan kaikki suoraan 
sertifioidusta metsästä hankittu puutavara sekä yrityksistä 
tuleva raaka-aine, kun sen toimittajalla on alkuperän 
seurantajärjestelmä”, kertoo Arto Alanko. 



 

  

 
 
Puun alkuperä on osa 
toimitussopimusta 
 
Toisessa päässä hyvin laadittu 
dokumentointi tuo säästöjä 
ajankäytössä: Kun Puukeskus käy 
eri rakennusliikkeiden kanssa 
neuvotteluja tavarantoimituksista 
tuleville työmaille, on todistus 
sertifioinnista helppo liittää 
sopimuspaperin liitteeksi.  
 
Tuoteryhmäpäällikkö Olli-Matti 
Nurmi rakennusliike Skanska 
Oy:stä vahvistaa, että rakennuksiin 
käytettävän puun alkuperä on 
tärkeä juttu rakentajille. Skanskan 
työmaille ympäri Suomen tulee 
puupohjaisia tuotteita sadoilta eri 
toimittajilta.  
 
”Puurakentaminen on selvästi 
lisääntymään päin”, Olli-Matti 
Nurmi arvioi. ”Meillä lähtee 
esimerkiksi nyt toteutukseen 
pientalohanke, jossa rakennetaan 
kaksikerroksinen pienkerrostalo 
Vantaan Kivistöön. Talo valmistuu 
muuttokuntoon vuodenvaihteessa. 
Jotakin buumista kertoo se, että 
kohteen 35 omistusasuntoa 
arvottiin lähes viidensadan hakijan 
kesken.” 
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Skanska Oy:n rakennuskohteella Helsingin Myllypurossa 
käytetään Puukeskuksen toimittamia PEFC-sertifioituja 
puutuotteita. 
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