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1. HANKKEEN TAUSTA

1.1 Tavoitteet
Uusi puu -hanke edistää puupohjaisten tuotteiden käyttöä lisäämällä ym-
märrystä puun käyttöön perustavasta bio- ja kiertotaloudesta. Hankkeen 
missiona on kertoa, mihin puu pystyy. 

Hanke esittelee konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisista 
tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista. Esimerkkien avulla 
tuodaan esiin puupohjaisten ratkaisujen yhteiskunnallinen merkitys kestä-
vän kehityksen, talouden ja työllisyyden sekä hyvinvoinnin tukemisessa ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Uusi puun tavoitteita ovat: 

h jatkaa ja lisätä säännöllistä ja vakiintunutta yhteistyötä
yhteiskunnallisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa

h vahvistaa päättäjien ja vaikuttajien mielikuvaa sekä ymmärrystä
puupohjaisesta biokiertotaloudesta ja lisätä tietämystä puupohjaisten
tuotteiden merkityksestä ja monipuolisuudesta fossiilisten raaka-
aineiden korvaajana

h vahvistaa jäsenorganisaatioiden yhteistä viestintää laajasta
biotuoteosaamisesta metsäalan ja puukuitupohjaisen teollisuuden
tunnettuuden ja hyväksyttyyden vahvistamiseksi

h halu vaikuttaa pidemmällä aikavälillä päättäjien ja vaikuttajien kautta
kuluttajien valintoihin ostotilanteissa puupohjaisia tuotteita suosivasti

1.2 Kohderyhmät ja pääviestit
Uusi puu -hankkeen pääkohderyhmä ovat yhteiskunnalliset vaikuttajat ja 
päätöksentekijät. Hanke esittelee kohderyhmän edustajille konkreettisia esi-
merkkejä puupohjaisista ratkaisuista, pois lukien paino- tai kirjoituspaperit 
ja puun käyttö bioenergiana. Pääviestit yhteiskunnallisille vaikuttajille ja pää-
töksentekijöille ovat:

h Puupohjaiset tuotteet ovat vastuullinen ratkaisu kestävään ja
innovatiiviseen tulevaisuuteen.

h Kestävyys: Puupohjaiset tuotteet auttavat ratkaisemaan globaaleja
ongelmia. Kestävään kehitykseen perustuva liiketoiminta menestyy
tulevaisuudessa.

h Talous ja työllisyys: Puupohjaisten tuotteiden kehittäminen ja
valmistaminen luo hyvinvointia koko Suomeen. Metsäbiotalous on
2020-luvun huipputeknologiaa.

h Hyvinvointia lisäävät innovaatiot: Tiedostava kuluttaminen on
megatrendi, joka lisää puupohjaisten tuotteiden kysyntää lukuisilla
toimialoilla. Puu inspiroi meitä kaikkia.
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2. TOIMIJAT

2.1 Hankkeen rahoitus 
Uusi puu -hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, joka tuki vuonna 
2021 hanketta 50 000 euron apurahalla. Jäsenmaksujen osuus vuoden 2021 
budjetista oli 41 600 euroa. Uusi puu -hankkeeseen mukaan sitoutuneiden 
organisaatioiden jäsenmaksuosuudet perustuvat mukana olevien organisaa-
tioiden maksusuoritusta edeltävän kalenterivuoden kansainväliseen liike-
vaihtoon.

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 ohjausryhmän päätöksenteon tueksi 
ja hankkeen eteenpäin viemiseksi. 

2.2 Jäsenorganisaatiot
Vuonna 2021 Uusi puu -yhteisössä on yhteensä 22 jäsenorganisaatiota. 
Vuoden aikana hankkeeseen liittyivät Puunjalostusinsinöörit ry ja Äänekos-
ken Kehitys Oy.

	h Valmistajat: MM Kotkamills, Metsä Group, Stora Enso Packaging, 
Sulapac

	h Jalostajat: Lumir, Jaakkoo Taara, Jospak, Paptic, Pyroll, Walki, Woodio
	h Yhteisöt: Puunjalostusinsinöörit, Suomen Metsäsäätiö, Metsähallitus, 

MTK, Suomen Aaltopahviyhdistys, Paperiliitto, Ääneskosken Kehitys 
	h Tutkimus ja koulutus: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen 

ammattikorkeakoulu/Biotuote ja -prosessitekniikan koulutusohjelma, 
Tampereen yliopisto/ Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan 
tutkimusryhmä, VTT

2.3 Ohjausryhmä
Uusi puu -hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat jäsenorganisaatiot edus-
tavat puupohjaisen biotuoteteollisuuden erilaisia toimijoita. Ohjausryhmällä 
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 rahoituk-
selle asetetut edellytykset. 

Vuonna 2021 hankkeen ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa. Hankkeen ohjaus-
ryhmässä on vuoden 2021 aikana toiminut edustaja seitsemästä hankkeessa 
mukana olevasta jäsenorganisaatiosta sekä Suomen Metsäyhdistyksestä ja 
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Suomen Metsäsäätiöstä. Ohjausryhmä laati hankkeelle maaliskuussa so-
mestrategian, jossa laadittiin suuntaviivat, kanavat ja somekalenteri hank-
keen someviestinnälle. Maaliskuussa järjestettiin jäsenille jäsenwebinaari, 
jossa esiteltiin hankkeen somestrategiaa, Milanon Triennaali -näyttelyn val-
mistelua sekä annettiin ohjeita jäsenyrityksille virtuaalinäyttelyn kuvauksia 
varten.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Eija Jokela (Suomen Aaltopahviyhdistys 
ry).

UUSI PUUN OHJAUSRYHMÄ 2021:

Elina Antila, Suomen Metsäyhdistys 

Eija Jokela, Suomen Aaltopahviyhdistys, puheenjohtaja 

Marjo Halonen, Metsä Board, varapuheenjohtaja

Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiö 

Saila Kettunen, MM Kotkamills 

Johanna Lahti, Tampereen yliopisto

Johan Lunabba, Stora Enso Packaging (1-3/2021) 

Kati Lök, Stora Enso Packaging (4/2021-)

Anne Penkari, Pyroll

Kristiina Jaaranen, UPM

Virpi Korhonen, Uusi puu, sihteeri 

2.4 Projektipäällikkö
Projektipäällikkö on Uusi puu -hankkeen operatiivinen vetäjä, joka toimii 
koordinaattorina Suomen Metsäyhdistyksen, hankkeen ohjausryhmän sekä 
jäsenistön välillä. Projektipäällikön tehtävä on vuonna 2021 ollut osa-aikainen 
50 % työajalla ja palvelun tuottaa Package Testing & Research Oy. Vuoden 
2021 alusta hankkeen hallinto siirtyi Suomen Metsäyhdistyksen kokonaan 
omistamalle yhtiölle Metsäviestintä Oy:lle. Projektipäällikön työaika on jat-
kossa keskimäärin 80 h/kk ja avustavan henkilön n. 10 h/kk tehtävien sisäl-
löstä riippuen. Lisäksi avustaviin tehtäviin on sisällytetty kielentarkastus- ja 
käännöspalveluja.
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3. TOIMINTA

3.1 Puupohjaiset tuotteet esillä fyysisesti ja virtuaalisesti
Uusi puu on saavuttanut vakiintuneen aseman ajankohtaista ja kiinnostavaa 
tietoa jakavana toimijana sekä suomalaisen metsäbiotalouden osaamisen 
konkretisoijana. Uusi puu -hankkeen vuoden 2021 toimintaan vaikutti edel-
leen vahvasti Korona-epidemia, mikä vaikutti etenkin Uusi puu -kilpailun to-
teutukseen. Kilpailun kymmenhenkinen tuomaristo työskenteli ja tapasi ver-
kossa, samoin finalistit ja voittajat julistettiin verkkotapahtumissa. Finalistien 
pitchaukset toteutettiin videoina, koska fyysinen tapaaminen tuomariston 
kanssa ei ollut mahdollista. Samoin tuomariston kommentit finalisteista ja 
henkilökohtaiset haastattelut videoitiin ja julkaistiin vuoden aikana Uusi puun 
YouTube -kanavalla.

Fyysisten tilaisuuksien ja näyttelyiden peruuntuessa päätettiin keväällä 2021 
kuvata myös joukko Uusi puu -ratkaisukuvauksia, joita hyödynnetään jatkossa 
osana Uusi puun fyysisiä ja virtuaalisia näyttelyjä ja esittelyjä.

Syyskuussa Uusi puu osallistui Kuntamarkkinoiden verkkotapahtumaan. Var-
sinainen fyysinen Uusi puu -näyttelytoiminta alkoi vasta lokakuussa 2021 ja 
jatkui vilkkaana joulukuun alkuun, jolloin koronarajoitukset taas kiristyivät.

Lokakuussa järjestettiin Uusi puu -näyttely valtakunnallisten Metsäpäivien 
osallistujille ja marraskuussa Päättäjien Metsäakatemian 50. juhlakurssin 
osallistujille. Marraskuun lopussa organisoitiin Metsien Suomi -hankkeen ja 
viestintätoimisto Manifeston kanssa kaksipäiväinen pressitapahtuma, jossa 
vieraili noin 70 toimittajaa ja somevaikuttajaa. Tämän lisäksi Uusi puu järjesti 
sidosryhmäiltatilaisuuden, johon kutsuttiin metsäbiotalousalan toimittajia ja 
hankeyritysten edustajia ja heidän viiteryhmiensä edustajia. 

Joulukuussa Uusi puu -näyttely avattiin Äänekosken kaupungintalolla, jossa 
järjestettiin historian ensimmäinen Kuntapäättäjien Metsäakatemia yhteis-
työssä Suomen Metsäyhdistyksen vaikuttajaviestinnän kanssa. Kurssilla to-
teutettiin kaksi etäjaksoa sekä lähijakso, jossa Uusi puu -näyttely esiteltiin 
kuntapäättäjille sekä se jäi joulukuun ajaksi Äänekosken kaupungintalolle 
yleisön tutustuttavaksi. 

3.2 Uusi puu -kilpailu
Jo neljättä kertaa järjestetty puupohjaisen biotalouden tuotteille ja ratkaisuille 
suunnattu Uusi puu -kilpailu haastoi edelläkävijäyritykset tarjoamaan ratkai-
suja globaaleihin haasteisiin. Kilpailukutsuun vastasi 23 puuta hyödyntävää 
tuotetta ja ratkaisua.
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Kilpailun kymmenhenkinen tuomaristo koostui kansanedustajista sekä ta-
louselämän ja tutkimuksen edustajista: Tiina Elo (Vihr.), Sari Multala (Kok.), 
Jari Myllykoski (Vas.), Anders Norrback (RKP), Arto Pirttilahti (Kesk.), Ali Harlin 
(VTT), Erno Järvinen (Suomen Metsäsäätiö), Juha-Matti Katajajuuri (Luke), Nina 
Kopola (Business Finland) ja Tiina Kähö (Smart & Clean –säätiö).

Tuomaristo kokoontui tammikuussa 2021 ja valitsi 23 kilpailuehdotuksesta 
finaaliin kuusi ratkaisua, jotka olivat yhteiskunnallisesti merkittäviä, vastasivat 
selkeästi yhteen tai useampaan kilpailun esiin nostamaan haasteeseen, edis-
tivät kestävän kehityksen tavoitteita, omasivat kansainvälistä markkinapo-
tentiaalia ja niihin liittyi puun innovatiivista käyttöä. Finalistit julkistettiin 4.2. 
valtakunnallisilla virtuaalisesti toteutetuilla Metsäpäivillä, joille osallistui n. 
1 600 henkilöä. Uusi puu -kilpailun finalisteille tuotettiin kevään aikana kilpai-
luvideot, joiden perusteella tuomaristo jakoi palkintosijat ja kunniamaininnat. 
Kilpailuehdokkaista järjestettiin myös yleisöäänestys Uusi puun -verkkosi-
vuilla ja kaikki ratkaisut esiteltiin Uusi puun Facebook- ja Instagram-tileillä. 
Yleisöäänestyksessä annettiin kaikkiaan 1328 ääntä. Palkintojen saajat ja 
yleisöäänestyksen voittajat julkistettiin 29.4.2021 PulPaper-verkkotapahtu-
massa, jolla oli noin 500 seuraajaa. Palkintojen saajat julkistivat Erno Järvinen 
ja Ali Harlin, jotka myös isännöivät tuomariston paneelia, johon osallistuivat 
kansanedustajat Anders Norrback, Arto Pirttilahti ja Sari Multala sekä Ju-
ha-Matti Katajajuuri Lukesta. Finalisteista paneelikeskusteluun osallistuivat 
Johana Kuncova-Kallio (UPM Biomedicals), Minna Finstad (KoivuBioTech) ja 
Ami Rubinstein (Sulapac). 

Tiina Elo
Vihr.

Ali Harlin
VTT

Sari Multala
Kok.

Erno Järvinen
Suomen  

Metsäsäätiö

Jari Myllykoski
Vas.

Juha-Matti  
Katajajuuri

Luke

Anders Norrback
RKP

Nina Kopola
Business Finland

Arto Pirttilahti
Kesk.

Tiina Kähö
Smart & Clean 
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Vuoden 2021 kilpailussa palkittiin 23 kilpailuehdotuksen joukosta seuraavat ratkaisut:

1. Esteettinen ja monikäyttöinen biomateriaali – Sulapac (kilpailun 3. palkinto ja
yleisöäänestyksen 3. sija)

2. Muoviton takeaway-pakkaussarja – Pyroll & Kotkamills (ohjausryhmän Arjen
sankarit -kunniamaininta ja yleisöäänestyksen 2. sija)

3. Kustannustehokas puuporrasratkaisu – Fixtep
4. Haavasidos nanosellusta – UPM Biomedicals (Kilpailun 1. palkinto ja

yleisöäänestyksen 1. sija)
5. Paperi-ikkunallinen pussi – Pyroll
6. Resurssitehokas pakkausmateriaali – Plafco Fibertech
7. Ekologisia ja innovatiivisia lemmikkitarvikkeita – Sidebay
8. Rakennusmenetelmä biokomposiitista – Block solutions
9. Ekologinen design-lemmikkiruokakulho – Venandi Design

 10. Kierrätettävä ja materiaalitehokas paperipilli – Kotkamills & Dolea
 11. Keräyskuidusta metsänhoitotuotteita – Ecopulp Finland
 12. Kaurankuoresta pakkauksia – Tampereen ammattikorkeakoulu
 13. Luonnollinen makeutusaine koivun kuoresta – KoivuBioTech (kilpailun 2. palkinto)
 14. Käyttäjäystävällinen ja helposti kierrätettävä hanapakkaus – Lemtapes
 15. Käyttäjäystävällinen ja kierrätettävä pellettipakkaus – Stora Enso Packaging
 16. Kartonkipikari juhlahetkiin – Metsä Board & Esbottle
 17. Hiilinegatiivinen akustiikkapaneeli – Lumir (finalisti)
 18. Kierrätettävä kartonkikansi – Kotkamills & Kruunukartonki
 19. Maskiroskis – Futupack, Capertum & Metsä Board
 20. Puiset design-kierrätysjärjestelmät – Niimaar
 21. Kierrätettävä ja muovin korvaava makeispussi – Paptic (finalisti)
 22. Nanosellulla laminoitu sisustuslevy – VTT & Aalto-yliopisto
 23. Sovellus puun alkuperän jäljittämiseen – SilvaTrace
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Uusi puu -kilpailun voittajaksi valittiin UPM Biomedicalsin nanosellusta valmistettu 
FibDex-haavasidos. Toisen palkinnon sai luonnollinen Rasweet-makeutusaine koi-
vunkuoresta ja kolmannen palkinnon Sulapacin esteettinen ja monikäyttöinen bio-
materiaali.

3.3 Virtuaaliesiintymiset
Uusi puu -ratkaisut esillä virtuaalisesti

Uusi puu toteutti yhteistyössä viestintätoimisto Manifeston kanssa sarjan 
virtuaalinäyttelyvideoita, joilla Uusi puu -hankkeen jäsenyritysten edustajat 
ja tuotteiden kehittäjät kertovat puupohjaisista ratkaisuistaan. Virtuaalinäyt-
telyvideot tekstitettiin englanniksi ja ne löytyvät Uusi puun YouTube-kanavan 
Virtuaalinäyttely-soittolistalta. Näyttelyvideoiden joukosta löytyvät myös Uu-
si puu -kilpailun yhteydessä kuvatut finalistivideot sekä vuoden 2020 lopulla 
kuvatut videot vuoden 2018 Uusi puu -kilpailun finalisteista. Videoita on jaettu 
Uusi puun somekanavilla syksyn 2021 aikana.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xXrP8OAzA_b3mse1hI6ut3fQtwjX0A6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xXrP8OAzA-uPV8FF1juiBoFXbpxM9eV
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Uusi puu -kilpailun videot:

 1. Esteettinen ja monikäyttöinen biomateriaali – Sulapac
 2. Muovia korvaava, puupohjainen pakkausmateriaali – Paptic
 3. Hiilinegatiivinen akustiikkapaneeli – Lumir
 4. Haavasidos nanosellusta – UPM Biomedicals
 5. Luonnollinen makeutusaine koivun kuoresta – KoivuBioTech
 6. Muoviton takeaway-pakkaussarja – Pyroll Pakkaukset Group & MM Kotkamills
 7. Uusi puu 2021 Competition Finalists / Uusi puu 2021 -kilpailun finalistit
 8. Uusi Puu Competition Candidates 2021
 9. Uusi puu kilpailuehdokkaat 2021
 10. Puupohjainen, läpinäkyvä pakkausmateriaali – Woodly (vuoden 2018 finalisti)
 11. Maailman ensimmäinen 100 % vedenkestävä massiivipuukomposiitti – Woodio 

(vuoden 2018 finalisti)

Virtuaalinäyttelyvideot:

 1. Kartonkipikari juhlahetkiin – Metsä Board & Esbottle
 2. Ympäristöystävällinen ja helposti kierrätettävä pakkausmateriaali – VTT
 3. Nanosellulla laminoitu sisustuslevy – VTT
 4. Puukuidusta ja kaurankuoresta valmistettu paperi – Tamk
 5. Kuitupohjainen elintarvikevuoka – Jospak
 6. Innovatiivinen kuitupohjainen laminaattipakkausratkaisu – Pyroll Packaging Group
 7. Kuitupohjainen dispersiopakkausmateriaali – Walki
 8. Puupohjainen biokomposiitti – Stora Enso
 9. Biotalous: kohti ekologisesti kestävää ja viisasta resurssien käyttöä – Jamk
 10. ForestBioFacts – metsäbiotalouden digitaalinen oppimisympäristö – 

Puunjalostusinsinöörit
 11. Sahanpurusta valmistettu laminaattipaperi – MM Kotkamils
 12. Helposti kierrätettävät pakkauskartongit – MM Kotkamills
 13. Suomen Metsäsäätiö

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xXrP8OAzA-uPV8FF1juiBoFXbpxM9eV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xXrP8OAzA_b3mse1hI6ut3fQtwjX0A6
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Uusi puu webinaareissa 

Uusi puun jäsenwebinaari järjestettiin 23.3., johon osallistui 31 jäsenyritysten 
edustajaa. Tilaisuudessa olivat esillä seuraavat teemat:

h Uusi puun tapahtumat 2021 ja virtuaalinäyttelyn pilotointi
Virpi Korhonen, projektipäällikkö, Uusi puu

h Unknown Wood / Milano Triennale & Fiskars Biennale – Kuinka
suomalaisesta puupohjaisesta biotaloudesta kerrotaan kansainväliselle
medialle ja muotoilualalle
Kari Korkman, Founder, Director, Helsinki Design Week

h ForestBioFacts – johdanto digitaaliseen oppimisympäristöön
Heli Kankare, kehityspäällikkö & Antti Lindqvist, toimitusjohtaja,
Puunjalostusinsinöörit ry

h Woodio Design story
Petro Lahtinen, CEO, Founder, Woodio Design

Alkuvuoden 2021 aikana Uusi puu -hanke esitteli puupohjaisia tuoteinnovaa-
tioita useammassa webinaarina järjestetyssä tilaisuudessa:

h 26.3. Uusi puun esittely Suomen Metsäkeskuksen Puhutaan metsästä
-webinaarissa, 50 osallistujaa

h 29.4. Uusi puun esittely Introduction of Uzbekistan’s stakeholders to
the bioeconomy in Latvia, Lithuania and Finland- seminaarissa, 50–60
kuulijaa

h 5.5. Uusi puu -esittely Lahti Design Weekissä, virtuaalitapahtuma, 400
seuraajaa

Uusi puu osallistui 15.–16.9.2021 Kuntamarkkinoille, joka on kuntapäättäjille 
ja julkishallinnon edustajille henkilöille suunnattu tapahtuma. Kuntamark-
kinoille osallistuttiin virtuaalinäyttelyvideoilla, blogikirjoituksella ja kahdella 
20 minuutin Puu lainaa ominaisuutensa monenlaisiin ominaisuuksiin -tie-
toiskulla. Kaksipäiväisillä, nyt verkossa toista kertaa toteutetuilla Kuntamark-
kinoilla oli valtavasti päällekkäistä ohjelmaa, joten erottuminen oli vaikeaa. 
Osallistujia tapahtumaan oli rekisteröitynyt 6 200. Jatkossa Uusi puu osallis-
tuu vain fyysisenä tilaisuutena järjestettäville Kuntamarkkinoille.

https://www.youtube.com/watch?v=HFVKlvofhZk
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3.4 Uusi puu -näyttelyt
Metsäpäivien ja Päättäjien Metsäakatemian osallistujat tutustuivat 
Uusi puu -näyttelyyn

Helsingin hotelli Clarionissa järjestettiin 28.11.2021 Valtakunnalliset Metsä-
päivät, joille osallistui noin 400 metsäalan ammattilaista. Uusi puu -näyttely 
oli tilaisuudessa esillä messuosastollaan, johon tapahtuman osallistujat saivat 
tutustua kahvi- ja lounastauolla sekä ennen iltaohjelmaa. 

Uusi puu -näyttely oli valtakunnallisten Metsäpäivien osallistujien tutustuttavana.

Kirkkonummen Majvikissa 11.11. järjestetty 50. Päättäjien Metsäakatemian lä-
hijakso keräsi 26 päättäjää ja vaikuttajaa. Tilaisuuteen osallistuneet Uusi puu 
-hankkeen jäsenyritysten edustajat osallistuivat näyttelyn esittelyyn. Näyttely 
sai osallistujilta erinomaista palautetta ja sen teema koettiin tärkeänä.

 

Uusi puun mediapäivät toimittajille ja somevaikuttajille 

Uusi puu järjesti 23.–24.11. yhteistyössä Viestintätoimisto Manifeston ja Met-
sien Suomen kanssa Autotalon Sky Loungessa Uusi puu -näyttelyn, johon 
osallistui 70 toimittajaa ja somevaikuttajaa. Näyttely herätti runsaasti kiin-
nostusta, positiivista palautetta ja somenäkyvyyttä. Osallistujille jaettiin Uusi 
puu -näytekassit, jossa oli Uusi puu -yritysten lahjoittamia näytteitä. Palaute-
lomakkeen täyttäneiden vierailijoiden kesken arvottiin Bille Beinon Metsien 
Suomi t-paitoja.
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Uusi puu -näyttely Autotalon Sky Loungessa 23.-24.11.2021. Kuvat: Anna Kauppi

   

Uusi puu -näyttely Äänekosken kuntapäättäjille 

Uusi puu -hanke oli mukana Suomen Metsäyhdistyksen Kuntapäättäjien 
Metsä akatemia -pilotissa, joka oli kolmen luentokerran metsäbiotalouden 
koulutuskokonaisuus kunnallisille päätöksentekijöille. Uusi puu -näyttely 
avattiin 2.12.2021 Äänekosken kaupungintalolla ja näyttelyyn voivat tutustua 
kaikki kuntalaiset vuoden 2021 loppuun asti.
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Uusi puu -näyttely oli esillä Äänekosken kaupungintalolla 2.–23.12.2021 kuntalaisten 
nähtävillä.

3.5 Julkaisutoiminta
Vuoden 2021 aikana Uusi puu -hankkeen tiedotteet ja mediakutsut on jaet-
tu STT:n ja myöhemmin ePressin kautta laajalla mediajakelulla. Lisäksi on 
julkaistu uutisia Uusi puu -hankkeen verkkosivuilla, Uusi puu -uutiskirjeessä 
sekä sosiaalisessa mediassa. Julkaisut on lueteltu Liitteessä 1, samoin kuin 
mediassa olleita Uusi puu -kilpailua käsitelleitä kirjoituksia.

3.6 Toiminnan yhteenveto
Hankkeen tavoitteita on verrattu Kuviossa 1 (s. 15.). vuoden 2021 toimintaan. 
Tavoitteet henkilökohtaisille kohtaamisille ovat alittuneet johtuen koronaepi-
demian aiheuttamasta tilaisuuksien peruuntumisesta ja Uusi puu -kilpailun 
siirtymisestä virtuaaliympäristöön. Vuonna 2021 tuotettiin kaikkiaan 19 rat-
kaisuvideota ja 15 tuomariston haastatteluvideota.  Uusien ratkaisuesimerk-
kien määrää pyritään lisäämään järjestämällä vuonna 2022 Vuoden Uusi puu 
-tuote yleisöäänestys somessa ja verkkosivuilla.

©
 U
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KOHDERYHMÄ LÄHESTYMISTAPA TAVOITTEET 2021 TOTEUMA 2021

Yhteiskunnalliset 
päättäjät  
ja vaikuttajat

Alueelliset 
päättäjät

Metsäalan 
nykyiset ja 
mahdolliset 
sidosryhmät

f to f
-tapaa-
miset

tilaisuudet

näyttelyt

organisaatioiden 
tapaamiset

verkkosivut 

some-kampanjointi

mediasuhteet

 1. Tavoitetaan henkilökohtaisesti 10 
ensimmäisen tai toisen kauden 
kansanedustajaa

 2. Tuotetaan Uusi puu –kilpailun 
tuomariston haastatteluvideot 
verkkosivuille ja somekanaviin

 3. Laaditaan jäsenhankintastrategia ja 
hankitaan kolme uutta jäsentä

 4. Järjestetään kolme omaa tilaisuutta
 5. Osallistutaan Kuntamarkkinoille
 6. Järjestetään kuntapäättäjille 

kohdennettu koulutustilaisuus
 7. Nostetaan jäsenet esille Uusi puu 

-artikkeleissa 10 kertaa

 8. Tuotetaan kilpailun finalisteista videot
 9. 20 uutta ratkaisuesimerkkiä näyttelyyn
 10. 20 uutta ratkaisuesimerkkiä verkkosivuille
 11. Ollaan mukana 10:ssä muun tahon 

järjestämässä tilaisuudessa ja pilotoidaan 
Uusi puu -virtuaalinäyttely

 12. Hanke on esillä mediassa 20 kertaa
 13. Laaditaan somestrategia ja 

somenäkyvyys kasvaa 25 % vuodesta 
2020

 1. Tavoitettiin henkilökohtaisesti 
7 kansanedustajaa

 2. Tuotettiin 9 kpl Uusi puu –kilpailun 
tuomariston haastatteluvideota ja 
6 kpl finalistien kommentointivideoita 
verkkosivuille ja somekanaviin

 3. Laadittiin jäsenhankintasuunnitelma vuodelle 
2022 ja hankittiin kaksi uutta jäsentä

 4. Järjestettiin jäsenwebinaari & pressipäivät
 5. Osallistuttiin Kuntamarkkinoille
 6. Järjestettiin kuntapäättäjille kohdennettu 

koulutustilaisuus 2.12. Äänekoskella
 7. Laadittiin jäsenyrityksille 13 virtuaali-

näyttelyvideota

 8. Tuotettiin kilpailun finalisteista 6 videota
 9. 14 uutta ratkaisuesimerkkiä näyttelyyn
 10. 8 uutta ratkaisuesimerkkiä verkkosivuille
 11. Oltiin mukana 9:ssä muun tahon 

järjestämässä tilaisuudessa ja 
pilotoitiinUusi puu -hybridinäyttelyä

 12. Hanke oli esillä mediassa yli 20 kertaa
 13. Laadittiin somestrategia ja some-

kanavien seuraajat ovat kasvaneet 
2–51 % maaliskuusta 2021 lähtien 

Kuvio 1. Toiminnan tavoitteet ja toteuma 2021
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4.	TALOUS

Uusi puu -hankkeen tilinpäätösennuste osoittaa vuoden 2021 osalta nolla-
ylijäämää. Edellisen kauden käyttämättä jääneet varat osoitettiin Uusi puu 
-kilpailun toteutukseen, joka siirtyi koronapandemian vuoksi vuodesta 2020 
vuodelle 2021. 
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Liite 1: Uusi puu -hankkeen julkaisemat uutiset, kutsut ja tiedotteet 2021

Ajankohta Tyyppi Otsikko

2.2.2021 Mediakutsu Uusi puu -kilpailun finalistien julkistus 4.2.2021 
Metsäpäivillä

4.2.2021 Tiedote Kuusi puupohjaista tuotetta ja ratkaisua eteni Uusi 
puu -kilpailun finaaliin

1.4.2021 Uutinen Uusi puu -kilpailun yleisöäänestys käynnistyi

20.4.2021 Mediakutsu Uusi puu 2021 -kilpailun palkintojenjako ja 
tuomariston paneeli 29.4.

22.4.2021 Uutinen Uusi puun toimintakertomus 2020 julkaistu

29.4.2021 Tiedote Nanosellusta kehitetty haavasidos Uusi puu 2021 
-kilpailun voittoon

12.5.2021 Uutinen Puunjalostusinsinöörit Uusi puun jäseneksi

30.8.2021 Uutinen Äänekosken Kehitys Oy Uusi Puun jäseneksi

15.9.2021 Uutinen Kuntamarkkinat 2021: Puu lainaa hyvät 
ominaisuutensa monenlaisiin tuotteisiin

8.10.2021 Uutinen Uusi puu 2021 -kilpailun voittajat ja finalistit 
palkittiin

23.10.2021 Uutinen Uusi puu -näyttely mukana Metsäpäivillä

9.11.2021 Mediakutsu Uusi puun ja Metsien Suomen yhteisnäyttely Sky 
Loungessa 23.11.2021
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Uusi puun uutisointia 2021 

1. Uusi puu -kilpailun finalistit julkaistiin. Pakkaus-lehti 2/2021. s. 8. https://issuu.
com/pakkaus/docs/pakkaus_02_2021_issuu

2. Uusi puu -kisa finaalivaiheeseen. Uusiouutiset. https://www.uusiouutiset.fi/
share/10671/b6012a

3. Uusi puu -kilpailun 2021 finaaliin valittiin kuusi puupohjaisen biotalouden
ratkaisua. Suomen Metsäyhdistys tiedote 4.2.2021. https://smy.fi/artikkeli/uusi-
puu-kilpailun-2021-finaaliin-valittiin-kuusi-puupohjaisen-biotalouden-ratkaisua/

4. Terveysteknologiaratkaisu puupohjaisia innovaatioita esiin nostavan kilpailun
finaalissa. https://www.sailab.fi/uutiset/2021/02/ttratkaisu/

5. Parhaat puupohjaiset innovaatiot kisaavat taas. Kemia-lehti. 9.2.2021. https://
www.kemia-lehti.fi/parhaat-puupohjaiset-innovaatiot-kisaavat-taas/

6. Uusi puu 2021 -finalistit julki: mm. Haavasidos nanosellusta, Muovin korvaava
makeispussi ja Muoviton takeaway-pakkaussarja. Findance.com. 5.2.2021.
https://www.findance.com/uutiset/53730/uusi-puu-2021-finalistit-julki-
mm-haavasidos-nanosellusta-muovin-korvaava-makeispussi-ja-muoviton-
takeawaypakkaussarja

7. Kolme asiakastamme Uusi puu -kilpailun finaalissa. Laine Intellectual Property.
5.2.2021. https://www.laineip.fi/kolme-asiakastamme-uusi-puu-kilpailun-
finaalissa/

8. Uusi puu -kilpailun finalistit julkaistiin. Packnews.fi. 5.2.2021. https://www.
packnews.fi/uusi-puu-kilpailun-osallistujat-julkaistiin/

9. Sellu parantaa haavat. Metsälehti 4/2021 25.2.2021.

 10. Ilmoittaudu Uusi Puu -kilpailun tulostenjulkistustilaisuuteen.
PackNews.fi 27.4.2021. https://www.packnews.fi/ilmoittaudu-uusi-puu-kilpailun-
tulostenjulkistustilaisuuteen/

 11. Nanosellusidos voitti Uusi puu 2021 -kilpailun. Print & Media. 30.4.2021. https://
pmlehti.fi/uutiset/tuotteet-ja-palvelut/nanosellusidos-voitti-uusi-puu-2021-
kilpailun/

 12. UPM:n nanosellusta kehitetty haavasidos voitti Uusi puu -kilpailun. Metsälehti.
29.4.2021. https://www.metsalehti.fi/uutiset/upmn-nanosellusta-kehitetty-
haavasidos-voitti-uusi-puu-kilpailun/

 13. Nanosellusta valmistettu haavasidos voitti kilpailun. Insinööri-lehti 30.4.2021.
https://insinoori-lehti.fi/uutiset/nanosellusta-valmistettu-haavasidos-voitti-
kilpailun/

 14. Nanosellusta kehitetty haavasidos Uusi puu 2021-kilpailun voittoon. Metsätrans
30.4.2021. https://metsatrans.com/artikkeli/1730/nanosellusta-kehitetty-
haavasidos-uusi-puu-2021-kilpailun-voittoon

 15. Nanosellusta kehitetty haavasidos Uusi puu 2021 -kilpailun voittoon.
Vastuullisuusuutiset. 30.4.2021.

https://issuu.com/pakkaus/docs/pakkaus_02_2021_issuu
https://www.uusiouutiset.fi/share/10671/b6012a
https://smy.fi/artikkeli/uusi-puu-kilpailun-2021-finaaliin-valittiin-kuusi-puupohjaisen-biotalouden-ratkaisua/
https://www.sailab.fi/uutiset/2021/02/ttratkaisu/
https://www.kemia-lehti.fi/parhaat-puupohjaiset-innovaatiot-kisaavat-taas/
https://www.findance.com/uutiset/53730/uusi-puu-2021-finalistit-julki-mm-haavasidos-nanosellusta-muovin-korvaava-makeispussi-ja-muoviton-takeawaypakkaussarja
https://www.laineip.fi/kolme-asiakastamme-uusi-puu-kilpailun-finaalissa/
https://www.packnews.fi/uusi-puu-kilpailun-osallistujat-julkaistiin/
https://www.packnews.fi/ilmoittaudu-uusi-puu-kilpailun-tulostenjulkistustilaisuuteen/
https://pmlehti.fi/uutiset/tuotteet-ja-palvelut/nanosellusidos-voitti-uusi-puu-2021-kilpailun/
https://www.metsalehti.fi/uutiset/upmn-nanosellusta-kehitetty-haavasidos-voitti-uusi-puu-kilpailun/#4a1734d1
https://insinoori-lehti.fi/uutiset/nanosellusta-valmistettu-haavasidos-voitti-kilpailun/
https://metsatrans.com/artikkeli/1730/nanosellusta-kehitetty-haavasidos-uusi-puu-2021-kilpailun-voittoon
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 16. Virtual pre-PulPaper herätteli kiinnostusta ensi vuoden teemoihin. Ins News
Service. https://www.ins-news.com/fi/100/956/2782/Virtual-pre-PulPaper-
her%C3%A4tteli-kiinnostusta-ensi-vuoden-teemoihin.htm

 17. UPM:n nanosellusta kehitetty haavasidos palkittiin. Paperi ja puu. https://
paperijapuu.fi/uutiset/upmn-nanosellusta-kehitetty-haavasidos-palkittiin/

 18. Koivusta valmistettua haavasidosta ei tarvitse välissä vaihtaa, vaan se irtoaa
itsestään haavan parannuttua. Maaseudun Tulevaisuus. 4.5.2021. https://www.
maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.1387537

 19. Nanosellusta valmistettu sidos nopeuttaa haavan paranemista. Metsa.fi.
21.6.2021. https://www.metsafi-lehti.fi/uusia-versoja/nanosellusta-valmistettu-
sidos-nopeuttaa-haavan-paranemista/

 20. Äänekosken päättäjille tarjotaan ajankohtaista koulutusta metsästä ja sen
mahdollisuuksista. Äänekosken kaupunki. Tiedote 16.11.2021. https://www.
epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/aanekosken-paattajille-tarjotaan-
ajankohtaista-koulutusta-metsasta-ja-sen-mahdollisuuksista.html

 21. Elinkeinoelämän foorumissa käsitellään Äänekosken tulevaisuutta yritysten
silmin. Äänekosken kaupunki. Tiedote. 16.11.2021. https://www.epressi.com/
tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/elinkeinoelaman-foorumissa-kasitellaan-
aanekosken-tulevaisuutta-yritysten-silmin.html

https://www.ins-news.com/fi/100/956/2782/Virtual-pre-PulPaper-her%C3%A4tteli-kiinnostusta-ensi-vuoden-teemoihin.htm
https://paperijapuu.fi/uutiset/upmn-nanosellusta-kehitetty-haavasidos-palkittiin/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/860e2288-66d1-5e48-a83d-941a7755e4de
https://www.metsafi-lehti.fi/uusia-versoja/nanosellusta-valmistettu-sidos-nopeuttaa-haavan-paranemista/
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/aanekosken-paattajille-tarjotaan-ajankohtaista-koulutusta-metsasta-ja-sen-mahdollisuuksista.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/elinkeinoelaman-foorumissa-kasitellaan-aanekosken-tulevaisuutta-yritysten-silmin.html



