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1. HANKKEEN TAUSTA

1.1. Tavoitteet

Uusi puu -hanke edistää puupohjaisten tuotteiden käyttöä lisäämällä ymmär-
rystä puun käyttöön perustavasta bio- ja kiertotaloudesta.  Hankkeen missiona 
on kertoa, mihin puu pystyy. 

Hanke esittelee konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisis-
ta tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista. Esimerkkien avulla 
tuodaan esiin puupohjaisten ratkaisujen yhteiskunnallinen merkitys kestävän 
kehityksen ja kasvun tukemisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Uusi puun tavoitteita ovat: 

hh jatkaa ja lisätä säännöllistä ja vakiintunutta yhteistyötä yhteiskunnan ja 
liike-elämän vaikuttajien kanssa. 

hh vahvistaa vaikuttajien mielikuvaa puupohjaisesta biokiertotaloudesta 
ja lisätä tietämystä puupohjaisten tuotteiden merkityksestä fossiilisten 
raaka-aineiden korvaajana. 

hh vaikuttaa pidemmällä aikavälillä kuluttajien valintoihin ostotilanteissa 
puupohjaisia tuotteita suosivasti.

hh vahvistaa jäsenorganisaatioiden yhteistä intressiä puukuitupohjaisen 
biotuotteiden tunnettuuden edistämiseksi ja metsäalan 
toimintaedellytysten parantamiseksi. 

1.2. Kohderyhmät ja pääviestit

Uusi puu -hankkeen pääkohderyhmä ovat yhteiskunnalliset vaikuttajat ja pää-
töksentekijät. 

Hanke antaa kohderyhmän edustajille konkreettisia esimerkkejä puupohjai-
sista ratkaisuista, pois lukien paino- tai kirjoituspaperit, puu rakennusmate-
riaalina tai bioenergiana. 

Pääviestit yhteiskunnallisille vaikuttajille ja päätöksentekijöille ovat:

1. Puupohjainen biokiertotalous on täällä jo nyt: puuhun pohjautuva 
teollisuus kehittää ja markkinoi jo nyt ratkaisuja, jotka edistävät bio- ja 
kiertotaloutta.

2. Puuta jalostava biotuoteteollisuus on vahva perusta, joka mahdollistaa 
biotalouden kestävän kasvun. 

3. Puupohjaiset tuotteet ja materiaalit tarjoavat kestäviä ratkaisuja nyt ja 
tulevaisuudessa. 
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2. TOIMIJAT

2.1. Hankkeen rahoitus 

Uusi puu -hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, joka tuki hanketta 
80 000 euron apurahalla vuonna 2019. Jäsenmaksujen osuus vuoden 2019 
budjetista oli 46 000 euroa. Uusi puu -hankkeeseen mukaan sitoutuneiden or-
ganisaatioiden jäsenmaksuosuudet perustuvat mukana olevien organisaatioi-
den maksusuoritusta edeltävän kalenterivuoden kansainväliseen liikevaihtoon.

Uusi puun jäsenistö kattaa koko puukuitupohjaisen biotuoteteollisuuden 
metsänomistajista aina biotuotteita kehittäviin, valmistaviin ja markkinoiviin 
yrityksiin sekä alan yhteisöihin. Jäsenorganisaatioiden tehtävänä on nostaa 
laaja-alaisesti esille toimialan viestejä johtoryhmän päätöksenteon tueksi ja 
hankkeen eteenpäin viemiseksi. 

2.2. Jäsenorganisaatiot

Vuonna 2019 Uusi puu -yhteisössä on yhteensä 25 jäsenorganisaatiota  
(*liittynyt vuonna 2019):

hh Valmistajat: DS Smith, Kotkamills, Metsä Group, Stora Enso, Sulapac

hh Jalostajat: Lumir, Huhtamäki Foodservice Nordic, Jaakkoo Taara, Jospak*, 
Paptic, Pyroll, Soilfood*, Walki*, Woodio

hh Yhteisöt: Suomen Metsäsäätiö, Metsähallitus, MTK, Suomen 
Kuitukierrätys, Suomen Aaltopahviyhdistys, Paperiliitto

hh Tutkimus ja koulutus: Montinutra, Jyväskylän ammattikorkeakoulu*, 
Tampereen ammattikorkeakoulu/Biotuote ja -prosessitekniikan 
koulutusohjelma, Tampereen teknillinen yliopisto/ Paperinjalostus- ja 
pakkaustekniikan tutkimusryhmä, VTT

2.3. Johtoryhmä

Uusi puu -hankkeen johtoryhmässä mukana olevat jäsenorganisaatiot edus-
tavat puupohjaisen biotuoteteollisuuden erilaisia toimijoita. Johtoryhmällä 
on päätösvalta hankkeen tavoitteista ja kohderyhmistä ja se päättää pitkän 
aikavälin toiminnan linjoista niin, että hanke on jatkossakin kiinnostava ja 
hyödyllinen jäsenyrityksille sekä täyttää tärkeimpien rahoittajien rahoitukselle 
asetetut edellytykset. 
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Vuonna 2019 hankkeen johtoryhmä kokoontui 8 kertaa. Hankkeen johtoryh-
mässä on vuoden 2019 aikana toiminut edustaja viidestä hankkeessa muka-
na olevasta jäsenorganisaatiosta sekä Suomen Metsäsäätiöstä. Johtoryhmä 
järjesti toukokuussa strategiapäivän, jossa päätettiin toteuttaa jäsentilaisuus 
joka vuosi. Samoin päätettiin, että toimintakertomus laaditaan jatkossa vuo-
sittain ja hankkeen vaikuttavuuden seurantaan panostetaan aiempaa syste-
maattisemmin.

Johtoryhmän puheenjohtaja toimii projektipäällikön esimiehenä ja johtaa 
johtoryhmän kokouksia. Vuoden 2019 aikana puheenjohtajana toimi Hanna 
Kalliomäki (Metsä Group).

UUSI PUUN JOHTORYHMÄ 2019:

Hanna Kalliomäki, Metsä Group, puheenjohtaja

Eija Jokela, Suomen Kuitukierrätys ja Suomen Aaltopahviyhdistys,  
varapuheenjohtaja

Anne Penkari, Pyroll

Johanna Lahti, Tampereen teknillinen yliopisto

Kristiina Veitola, Stora Enso

Liisa Mäkijärvi, Suomen Metsäsäätiö (1.1.–30.10.2019)

Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiö (1.11.2019 lähtien) 

2.4. Projektipäällikkö/Toiminnanjohtaja

Hankkeen projektipäällikkö (1.8.2019 alkaen toiminnanjohtaja) on Uusi puu 
-hankkeen operatiivinen vetäjä, joka toimii koordinaattorina johtoryhmän ja 
jäsenistön välillä sekä hallinnoi projektia. Projektipäällikön/toiminnanjohtajan 
tehtävä on vuonna 2019 ollut osa-aikainen 80 % työajalla. Projektipäällikön 
sijaisena toiminut Susanna Winqvist lopetti tehtävässään 30.6.2019 ja vaki-
tuinen projektipäällikkö Eveliina Pokela palasi vanhempainvapaalta 15.8.2019. 
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3. TOIMINTA

3.1. Biotuotteet vakuuttavasti esillä yhteistyön kautta

Vuoden 2019 toiminnassa näkyi vahvasti yhteistyön voima. Uusi puu on saa-
vuttanut vakiintuneen aseman luotettavana, positiivisena ja aktiivisena toimi-
jana ja suomalaisen metsäbiotalouden konkretisoijana. Vuoden 2019 aikana 
Uusi puu osallistui ennätyksellisen aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa 
järjestettyihin vaikuttaviin ja yleisömääriltään mittaviin tilaisuuksiin. Uusi puu 
-näyttely ja sitä täydentävät puheenvuorot olivat esillä kaikkiaan 14 kump-
panin kanssa yhteistyössä järjestetyssä tilaisuudessa ja kahdessa Uusi puun 
omassa tilaisuudessa.

Aktiivisella toiminnallaan Uusi puu on tähdännyt päätöksentekijöiden tietoi-
suuden lisäämiseen olemassa olevista puupohjaisen biotalouden ratkaisuista. 
Toimintavuoden aikana hanke esitteli lukuisten Uusi puu -näyttelyiden avulla 
konkreettisia puupohjaisen biotalouden ratkaisuja vaikuttajille ja päätöksente-
kijöille. Uusi puun näyteportfoliota on täydennetty vuoden aikana siten, että 
näyttely on mahdollista järjestää useassa paikassa samanaikaisesti. Loppu-
vuodesta näyttely oli esillä parhaimmillaan neljässä paikassa samanaikaisesti: 
kahdessa kotimaan tilaisuudessa ja kahdessa ulkomaan tilaisuudessa. Hank-
keen eri tilaisuuksissa kohdatut päättäjät ovat tutustuneet puukuitupohjaisen 
biotalouden tuote- ja materiaali-innovaatioihin ja heille on havainnollistettu 
toimialan yhteiskunnallista merkitystä ja kasvunäkymiä. Uusi puu -hankkeen 
päätapahtumia vuoden aikana olivat Arktisen neuvoston ministerikokous Ro-
vaniemellä, Kuntamarkkinat Helsingissä ja Euroopan metsäviikon päätapah-
tuma YK:n Euroopan päämajassa Genevessä. 
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3.2. Tapahtumat 

Uusi puu -seminaari ja jäsentapaaminen Lahdessa 

Maaliskuussa 2019 järjestettyyn Puupohjainen biotalous – ratkaisuja globaa-
leihin haasteisiin -seminaariin Lahden Sibeliustalossa osallistui 44 henkilöä. 
Päättäjäpuheenvuoron tilaisuudessa piti kansanedustaja ja Lahden kaupun-
ginvaltuuston jäsen Ville Skinnari (sd). 

Seminaarin yhteydessä oli esillä Uusi puu -näyttely, jossa oli mukana kym-
meniä puupohjaisia ratkaisuinnovaa tioita. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja 
osallistui myös seminaariin ja kirjoitti tilaisuudesta printti- ja verkkolehdessä 
22.3. julkaistun artikkelin.

Uusi puu -jäsentapaaminen järjestettiin seminaarin jälkeen lounaskeskustelun 
muodossa. Tilaisuuteen osallistui kymmenen jäsenorganisaatiota.
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Uusi puulle näkyvyyttä Metsäsäätiön  
ja Puunjalostusinsinöörien seminaareissa

Uusi puun projektipäällikkö Susanna Winqvist esitteli hankkeen toimintaa 
Metsäsäätiön hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä järjestetyssä Met-
säsäätiö tutkimuksen tukena -seminaarissa 9.4. Helsingissä. Tilaisuuden 45 
osallistujalla oli myös mahdollisuus tutustua pieneen Uusi puu -näyttelyyn.

Uusi puu -hankkeella oli laaja konkreettisia puupohjaisia arjen sankareita ja 
tulevaisuuden tähtiä esittelevä näyttely Puunjalostusinsinöörit ry:n kevätse-
minaarissa 12.4. Espoon Dipolissa. Kevätseminaarin osallistui 200 yritysmaail-
man ja tutkimuksen edustajaa, joista suurin osa tutustui näyttelyyn. Uusi puu 
-hankkeen puheenjohtaja Hanna Kalliomäki kertoi Puunjalostusinsinöörien 
blogissa ja seminaaripuheenvuorossaan, kuinka puupohjaiset biotuotteet vas-
taavat maailman haasteisiin. Tilaisuudessa päättäjä-puheenvuoron piti minis-
teri Kimmo Tiilikainen. Uusi puu oli hyvin esillä Puu ja paperi -lehden tapah-
tumasta julkaisemassa artikkelissa.

https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/ajankohtaista/blogi/korkean-lisaarvon-biotuotteet-tassahan-niita-olkaa-hyva/
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/ajankohtaista/blogi/korkean-lisaarvon-biotuotteet-tassahan-niita-olkaa-hyva/
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Puupohjaiset ratkaisut esillä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa 

Suomen kaksivuotinen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus päättyi Rova-
niemellä 7.5.2019 Arktisten maiden ulkoministerikokoukseen. Kokoukseen 
osallistuivat ulkoministerit kaikista kahdeksasta Arktisen neuvoston jäsenmaas-
ta: Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Kanadasta, Venäjältä ja 
Yhdysvalloista. Ulkoministeri Timo Soini toimi ministerikokouksen puheen-
johtajana. 

Ministereiden lisäksi kokoukseen osallistuivat Arktisen neuvoston pysyvät 
osallistujat eli kuusi alkuperäiskansoja edustavaa organisaatiota, Arktisen 
neuvoston tarkkailijamaat ja organisaatiot. Myös Arktisen neuvoston kuusi 
työryhmää osallistuivat kokoukseen.

Uusi puu -hanke oli paikalla ainoana ulkopuolisena näyttelyasettajana. Uusi 
puun kutsui paikalle Suomen arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkö-
nen. Suuri osa tapahtuman noin 150 osallistujasta tutustui Uusi puun Mihin 
puu pystyy -näyttelyyn, sillä kulku kokoustiloihin oli järjestetty näyttelyn läpi. 
Näyttelyyn kävi tutustumassa myös kansainvälistä lehdistöä. Projektipäällikön 
lisäksi näyttelyä esittelivät Metsähallituksen edustajat. 
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Samaan aikaan Arktisen neuvoston kokouksen kanssa Suomen Metsäyhdis-
tyksen järjestämä Päättäjien Metsäakatemia kokosi 46. kerran yhteiskunnal-
lisia vaikuttajia ja päättäjiä pohtimaan metsien kestävän käytön roolia nyt 
ja tulevaisuudessa. Uusi puu -näyttely toi konkretiaa keskusteluiden tueksi 
Kirkkonummen Majvikissa 7.5.2019 pidettyyn seminaaripäivään. Kattavan 
puupohjaisten tuotteiden näyttelyyn tutustui 35 osallistujaa, mukana oli mm. 
poliittisten puolueiden työntekijöitä, ministeriöiden virkamiehiä, kansanedus-
tajia sekä kansalaisjärjestöjen ja median edustajia.

Uusi puu -hankkeella oli näyttely Tampereella Herää Pahvi -seminaarissa 15.5. 
Projektipäällikkö Winqvist piti seminaarissa puheenvuoron puupohjaisista bio-
tuotteista. Yleisössä kaupan ja design-alan edustajia, opettajia ja opiskelijoita. 
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Yhteistyönäyttely EU-päättäjille

Uusi puu järjesti yhteistyössä VTT:n kanssa Bioruukissa puupohjaisia tuottei-
ta konkretisoivan näyttelyn osana European Bioeconomy Scene 2019 -konfe-
renssia. Konferenssi on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumis-
ta. Näyttelyssä Uusi puu toi esille jo kaupallistettuja puupohjaisia tuotteita 
ja VTT kertoi lähitulevaisuudessa lanseerattavista puupohjaisista materiaali-
innovaatiois ta. Uusi puun toiminnanjohtaja Eveliina Pokela esitteli tilaisuudessa 
puupohjaisia ratkaisuja yli 60 EU-päättäjälle, virkamiehelle ja Suomi-Ranska-se-
minaarin vieraalle. 
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Vaikuttavien tilaisuuksien syksy

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden met säinen päätapahtuma kokosi EU-mai-
den metsäasioiden ylimmät päättäjät keskustelemaan EU:n metsästrate gian 
päivityksestä Finlandia-talolle 2.9.2019. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi 
MMM:n osastopäällikkö Juha Niemelä virkamieskuntansa kanssa. Uusi puun 
toiminnanjohtaja Eveliina Pokela piti tilaisuuden avajaisissa puheenvuoron 
ja havainnollisti puun monipuolisen käytön mahdollisuuksia tuotenäyttelyn 
avulla yli 70:lle tilaisuuden osallistujalle.

EU-maiden korkeimpien metsäpäättä-
jien ohella paikalla oli EU:n sidosryhmä-
organisaatioiden kattojärjestöjen edusta-
jia valtion metsänomistusorganisaa tioi den 
EUSTAFOR:sta, yksityismetsän-omista-
jien CEPF:stä, metsäteollisuuden CEPI:stä, 
komission metsäfoorumi Civil Dialogue 
Group:sta ja maanomista jien ja maanvil-
jelijöiden COPA-COCEGA:sta. Tilaisuuden 
aika na Uusi puu sai UNECE:n ja FAO:n 
metsätalousosaston päälliköltä Paola 
Dedalta kutsun osallistua Euroo pan met-
säviikon viralliseen ohjelmaan YK:n pää-
majassa Genevessä marraskuun alussa. 
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Uusi puu suuntasi Finlandia-talolta Jyväskylään, jossa järjestettiin Puumessut 
sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Tulevaisuuden biotalous -semi-
naari 4.9.2019. Uusi puu esitteli JAMK:n messuosastolla arjen puupohjaisia 
innovaatioita sekä piti seminaarissa esityksen Puupohjaisia ratkaisuja kestävän 
kehityksen haasteisiin. Seminaariin osallistui yhteensä noin viisikymmentä hen-
keä ja Puumessuilla vierailijoita oli näyttelypäivänä yli 1 500.

Uusi puu -ratkaisut tuotiin laajasti ja konkreettisesti esille Suomen Metsä-
yhdis tyksen 47. Päättäjien Metsäakatemian seminaaripäivässä 11.9. Majvikin 
kartanossa Kirkkonummella. Kan-
sanedustajista, ministeriöiden vir-
kamiehistä, kunta- ja aluetalouden 
päättäjistä, kansalaisjärjestöjen 
aktiiveista ja median edustajista 
muodostuva ryhmä, yhteensä 41 
henkeä, tutustui Uusi puun esit-
telemiin tuotteisiin ja keskusteli 
puun käytön mahdollisuuksista 
valitsemalla ryhmäkeskusteluissa 
omat puupohjaiset suosikkinsa 
monipuolisen Uusi puu -näytte-
lyn tuotevalikoimasta.
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Uusi puu osallistui ensi kertaa Kuntamarkkinoille Helsingin Kuntatalossa 
11.–12.9. Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämään messutapahtumaan ja ti-
laisuuksiin osallistui kahden päivän aikana yli 7 500 kunta-alan vaikuttajaa, 
päätöksentekijää ja kuluttajaa. 

Uusi puu osallistui Kuntamarkkinoille omalla messuosastolla ja yli kahdel-
lakymmenellä erilaisella puupohjaisella ratkaisulla, jotka tarjoavat kestävän 
vaihtoehdon julkisiin hankintoihin.

Uusi puun messuosastolla käytiin keskustelua puun mahdollisuuksista reilun 
kolmensadan kuntapäättäjän, hankinnan ammattilaisen ja kuluttajan kanssa. 
Lisäksi Uusi puun tietoiskun Puupohjaisia biotuotteita kunta-arkeen kuuli yli 
kaksikymmentä aktiivista kunta-alan päättäjää ja viranhaltijaa. Toiminnanjoh-
taja Eveliina Pokelan kirjoittama blogi julkaistiin Kuntamarkkinoiden sivuilla 
ja se jaettiin Kuntalehden uutiskirjeessä, jonka levikki on yli 20 000 tilaajaa.
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Uusi puu -näyttely monistui neljään kohteeseen

Uusi puun puheenjohtaja Hanna Kalliomäki osallistui Euroopan Komission 
tutkimuslaitoksen (Joint Research Centre) informaatiokatsaukseen eri alojen 
tutkijoille ja projektinvetäjille Italian Isprassa 28.10. Osana Sustainable inno-
vations – examples from Finland -tilaisuutta puheenjohtaja piti esityksen Uusi 
puu – New wood tells what wood can do for our daily lives ja esitteli puupohjaisia 
tuoteinnovaatioita seminaarin noin 110 osallistujalle ja webinaariseuraajalle.

Plänet B -biotalousseminaarissa Äänekoskella 30.–31.10. Uusi puu esitteli 
lähes sataa erilaista puupohjaista materiaaliratkaisua yli kuudellekymmenelle 
osallistujalle, paikallisille opiskelijoille sekä kaupunkilaisille. Sekä puheenjoh-
taja Hanna Kalliomäkeä että toiminnanjohtaja Eveliina Pokelaa haastateltiin 
tilaisuudesta koostetulle videolle. 

Samaan aikaan Äänekosken tilaisuuden kanssa Uusi puu oli esillä Suomen 
Metsäyhdistyksen järjestämillä 90. Metsäpäivillä Clarion-hotellissa, Helsingis-
sä 31.10. Uusi puu kokosi Metsäpäivien päälavojen läheisyyteen puupohjaisia 
tuotteita esittelevän näyttelyn, johon Metsäpäivien yli 600 osallistujaa pää-
sivät tutustumaan seminaariesitysten ja ruokailujen ohessa.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=qQcrZgVuFjk&t=16s
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Uusi puu vakuutti kiertotalousratkaisuilla YK:n päämajassa

Uusi puun suomalaisia puupohjaisia biotuotteita esittelevä näyttely oli olen-
nainen osa Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan päämajassa Genevessä 
järjestettyä Euroopan metsäviikon ohjelmaa ja Fôret2019-kokousta 4.–8.11. 
Puheenjohtaja Hanna Kalliomäki osallistui puupohjaista kiertotaloutta käsit-
televään paneelikeskusteluun sekä esiintyi YK:n tuottamassa videosarjassa 
kestävän kehityksen tavoitteista.

Uusi puu kokosi kokouksen yhteyteen fossiilisia raaka-aineita korvaavia puu-
pohjaisia ratkaisuja ja kuluttajatuotteita esittelevän näyttelyn ja kertoi konk-
reettisten tuotteiden kautta yli 140 asiantuntijalle miten puu vastaa glo-
baaleihin haasteisiin osana kestävää kiertotaloutta. Uusi puun näyttely oli 
nähtävillä YK:n Palais des Nations:ssa Genevessä 15.11.2019 saakka ja sen 
arvioitiin kahden viikon aikana saavuttaneen varsinaiseen metsäviikon ohjel-
maan osallistuneiden ohella yli 1 400 palatsissa työskentelevää viranhaltijaa 
ja vierailijaa. 
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3.3. Julkaisutoiminta

Vuoden 2019 aikana Uusi puu -hanke julkaisi yli 22 puupohjaista biokierto-
taloutta eri näkökulmista konkretisoivaa mediajulkaisua. Julkaisuja on jaettu 
STT:n kautta laajalla mediajakelulla, Uusi puu -hankkeen verkkosivuilla, Uusi 
puu -uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa. 

Kattavan STT:n mediajakelun kautta toimituksille, toimittajille sekä hankkeen 
omille verkostoille välitetty materiaali on saanut keskimäärin 330 yksittäistä 
avausta per julkaistu tiedote. Suosituimmat julkaisut ovat olleet: Puupohjaisen 
biokiertotalouden ratkaisut esillä Arktisen neuvoston ulkoministerikokoukses-
sa (499 avausta), Puupohjaiset tuoteinnovaatiot kiinnostavat Euroopan metsä-
johtajia (469 avausta) ja Kimmo Tiilikainen: Biokiertotalous tekee maailmasta 
kestävämmän (459 avausta).

3.4. Toiminnan yhteenveto

Hankkeen tavoitteita on verrattu Kuviossa 1 (s. 18) vuoden 2019 toimintaan. 
Vaikuttaja- ja päättäjäviestinnässä tavoitteet ovat toteutuneet hyvin tai jopa 
yli tavoitteiden, kun taas perinteisessä ja sähköisessä viestinnässä on jääty 
tavoitteista. Tähän on syynä mm. mittava Uusi puu -näyttelyiden määrä, joihin 
osallistuminen on vienyt työresurssia perinteiseltä media- ja digiviestinnältä.

https://www.sttinfo.fi/uutishuone?publisherId=49959452
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Kuvio 1. Toiminnan tavoitteet ja toteuma 2019

KOHDERYHMÄ LÄHESTYMISTAPA TAVOITTEET 2019 TOTEUMA 2019

Yhteiskunnalliset 
vaikuttajat ja 
päätöksentekijät

Alueelliset ja 
yhteiskunnalliset 
päättäjät

Metsäalan 
nykyiset ja 
mahdolliset 
sidosryhmät, 
media

f to f
-tapaa-
miset

tilaisuudet

organisaatioiden 
tapaamiset

verkkosivut ja 
sähköinenkampanjointi

näyttelyt

mediasuhteet

30 briiffattua päättäjää tai vaikuttajaa

10 vaikuttajahaastattelua/kirjoitusta/videota

Järjestetään Uusi puu -jäsentapaaminen

5 uutta jäsenorganisaatiota

Jäsenet artikkeleissa 10 kertaa

5 omaa tilaisuutta, mukana 6:ssä

6 alueellista vaikuttajaa mukana

Uusi puu -näyttelyn uusiminen - materiaali 
näkyy 6:ssa muiden järjestämässä tilaisuudessa

15 uutta ratkaisuesimerkkiä uusipuu.fi-sivustolle

Hankkeen tuottama materiaali mediassa 10 
kertaa

Sosiaalinen media: tavoitetaan +25% 
kohderyhmää

114 briiffattua päättäjää tai vaikuttajaa

12 vaikuttajaa haastateltu artikkeleihin

Jäsentapaaminen järjestettiin 3/2019

4 uutta jäsenorganisaatiota

Jäsenet artikkeleissa 4 kertaa

2 omaa tilaisuutta, mukana 14:sta

8 alueellista vaikuttajaa mukana

Uusi puu -näyttelyn uusiminen - materiaali 
näkyi 14:sta muiden järjestämässä 
tilaisuudessa

6 uutta ratkaisuesimerkkiä uusipuu.fi-sivustolle

Hankkeen materiaali näkyi mediassa 5 kertaa

Sosiaalisen median kampanjointia ei 
toteutettu
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4. TALOUS

Hankkeen talouden vuoden 2019 toteuma osoitti 23 033 euroa ylijäämää, 
joka siirrettiin vuodelle 2020. Ylijäämä muodostui pääosin henkilöstö- ja 
viestintäkulujen alittumisesta. Viestintäkulut koostuivat viestinnän, somen ja 
graafisen suunnittelun kuluista, päättäjäyhteistyön kuluista sekä näyttely-, 
messu- ja seminaarikuluista. Kulut alittuivat kaikilla osa-alueilla, eritoten 
some-markkinoinnin osalta, joka ei toteutunut suunnitellusti. Uusi puu -hank-
keen somekumppani ollaan kilpailuttamassa uudelleen vuonna 2020.



20

Liite 1: Uusi puu -hankkeen julkaisemat uutiset,  
tiedotteet ja videot 2019

Ajankohta Tyyppi Otsikko

8.1.2019 Uutinen
VTT:n podcast: supermateriaali sellu kestämättömien materiaalien 
korvaajana

30.1.2019 Tiedote Hanna Kalliomäki Uusi puu -hankkeen puheenjohtajaksi

5.2.2019 Uutinen
Maailman parhaimpien pakkauksien tunnustuksella palkittu Jospak 
mukaan Uusi puu -hankkeeseen

14.2.2019 Uutinen
Maanparannuskuiduilla ilmastonmuutosta hillitsevä Soilfood 
mukaan Uusi puu -hankkeeseen

14.2.2019 Uutinen Uusi puu -biotalousseminaari Lahdessa 21.3.

26.2.2019 Tiedote Kimmo Tiilikainen: Biokiertotalous tekee maailmasta kestävämmän

6.3.2019 Kutsu
Mediakutsu: Puupohjainen biotalous vastaa globaaleihin haasteisiin 
-seminaari 21.3.2019

3.4.2019 Uutinen Uusi puu -ratkaisut esillä PI:n kevätseminaarissa 12.4.

25.4.2019 Uutinen
Puupohjaisen biokiertotalouden ratkaisut esillä Arktisen neuvoston 
ulkoministerikokouksessa

29.4.2019 Tiedote
Puupohjaisen biokiertotalouden ratkaisut esillä Arktisen neuvoston 
ulkoministerikokouksessa

30.4.2019 Uutinen
Puupohjaiset arjen sankarit ja innovaatiot esillä Päättäjien 46. 
Metsäakatemiassa

13.5.2019 Uutinen
Puupohjaiset biotuotteet herättivät kiinnostusta Arktisen neuvoston 
ulkoministerikokouksessa 7.5.

4.6.2019 Uutinen JAMK Uusi puu -hankkeen jäseneksi

17.6.2019 Uutinen
European Bioeconomy Scene 2019: Uusi puu -näyttely VTT:n 
Bioruukissa 

5.9.2019 Uutinen Puupohjaiset arjen sankarit kiinnostivat Puumessuilla 4.9.2019

6.9.2019 Uutinen Uusi puu Kuntamarkkinoilla: Puupohjaisia biotuotteita kunta-arkeen

6.9.2019 Tiedote Puupohjaiset tuoteinnovaatiot kiinnostavat Euroopan metsäjohtajia

17.9.2019 Tiedote Kuhinaa Uusi puun Kuntamarkkinat -osastolla

25.9.2019 Tiedote
Puupohjaisten ratkaisujen monipuolisuus yllätti Metsäakatemian 
osallistujat

13.11.2019 Tiedote
Uusi puu vei suomalaiset biotuotteet ja kiertotalouden ratkaisut 
YK:n metsäviikoille
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