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Hankehenkilöstöä

TAMK, Jussi Savolainen 

TAMK, Henri Salonen

TAU, Markku Karjalainen

TAMK, Tero Markkanen

Apureina toimivat ESR Puuosaamista Pirkanmaalle –
hankkeen päätoteuttaja Ekokumppanit Oy. 

• Jari Saukko projektipäällikkö, 044 4863800, jari.saukko@tampere.fi 

• Sanna Teinilä, projektiassistentti, 050 3646022, sanna.teinila@tampere.fi 
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Viestintä

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeen viestinnästä 
vastaa Ekokumppanit Oy. Hankkeen viestintäasian-
tuntijana toimii Ekokumppaneiden viestintäpäällikkö 
Carl Willandt.

Jos kaipaat tukea hankkeeseen liittyvään viestintään, 
tarvitset lisätietoa hankkeesta tai haluaisit tehdä 
viestinnällistä yhteistyötä hankkeen kanssa esim. blogi-
tai some-postauksen muodossa, laita Carlille viestiä:

carl.willandt@tampere.fi / 040 806 3414

mailto:carl.willandt@tampere.fi


GDPR – henkilötietojen kerääminen ja suojelu
Puuosaamista Pirkanmaalle -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, mistä johtuen 
joudumme tasapainoilemaan rahoittavan tahon ohjeiden ja EU:n tietosuoja-asetuksen 
välisellä nuoralla.

Kaikkien hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistuvien henkilöiden tulee täyttää ESR:n 
vaatima aloitus- ja lopetuslomake, joissa kysytään henkilötietoja. Tietojen keräämisellä 
varmistetaan, että hankkeen saama rahoitus on kohdennettu rahoittajalle ilmoitetun 
hankesuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään äärimmäisellä huolellisuudella ja ne poistetaan rekisteristä 
välittömästi niiden tultua tarpeettomaksi.

Lisätietoja aiheeseen liittyen löytyy hankkeen verkkosivuilta löytyvästä ESR:n 
tietosuojaselosteesta: https://puuosaamista.fi/tietosuojaseloste/ 



Aloituslomakkeesta

Koulutus rahoitetaan ESR-rahoituksella. Saatte sähköpostissa aloitustietolomakkeen. 
Koulutuksen alkaessa hankkeen rahoitus edellyttää, että jokainen koulutukseen osallistuja 
täyttää ja toimittaa paperisen ja allekirjoitetun aloituslomakkeen kaikki kysytyt kohdat. 

TEE NÄIN:

1. Tulosta lomake heti ja täytä sen kaikki kohdat kynällä. Muista allekirjoitus, jonka päiväys 
tulee olla heti koulutuksen aloituspäivälle pe 4.2.2022.

2. Lähetä lomake postitse (läpinäkymättömässä kirjekuoressa) osoitteeseen:

Ekokumppanit Oy

Jari Saukko

Valssipadonraitti 3

33100 Tampere



Esimerkki puunkäytön lisäämisessä 
Tampere Hiedanranta rahaksi muutettuna, 20% puusta tavoite: 
• 25000 asukasta x 40m2/asukas (stat.fi) = 1000 000m2 asuntopinta-

alaa, josta puusta 200 000m2
• jos 2000eur/m2, liikevaihto on kerrostaloille on 400 000 000 euroa 

ja tähän päälle puiset koulut sekä päiväkodit. 
• Yhteen Suomen kaupungin sivukylään uppoaisi suunnitelmien 

mukaan noin puoli miljardia puusta rakennettuna. Koko Suomessa 
pitäisi puhua kymmenestä miljardista vuonna 2030. Kuinka tämän 
voisi toteuttaa? Ja kuka toteuttaa? 

Olemmeko veitsenterällä? Puurakentaminen joko kutistuu pois tai 
kasvaa räjähdysmäisesti? Koulutuksen merkitys!



Hanke lukuina

Toteutusaika: 1.2.2021 - 31.12.2022



Hankkeen tulokset
Tuotetaan pilottitäydennyskoulutusmallit TAUn, TAMKin ja Tredun kurssien aihealueista. 

Koulutuspakettien sisältöä täsmennetään kyselyillä hankkeen alussa, jotta varmistetaan 

työelämävastaavuus. Pilottikoulutuksista saadun palautteen perusteella kootaan lopuksi parannettu 

koulutusmalli.

- Puurakennesuunnittelijaksi tähtäävän täydennyskoulutuspaketit (TAU)

- Insinöörien ja arkkitehtien jatkokoulutuksen toteuttaminen (suunnittelijat, rakennuttajat, urakoitsijat, 

valvojat sekä työnjohtajat), (TAMK ja TAU)

- Työmaa-ammattilaisten perus-, jatko- ja muuntokouluttaminen puuelementtirakentamisessa (Tredu)

- Hankintaosaamisen koulutusmallin kehittäminen (Ekokumppanit)

- Pilottikoulutetaan 65 rakennusalan ammattilaista. Koulutuksen osuvuuden ja tarvelähtöisyyden 

varmistaminen.

- Hankkeen oppilaitosten välinen yhteistyö kehittyy tiiviiksi

- Rakentamisen koulutusmallit kehittyvät ja täydentyvät puurakentamisen osalta

- Pirkanmaan kuntien hankintaosaamisen sekä mikro- ja pk-yritysten myyntiosaamisen nykytason 

selvittäminen vähähiilisen rakentamisen projekteissa ja määritetään osaamiselle toivottu taso.



Tervetuloa!

Osaamisella on merkitystä kestävän rakennetun 
ympäristön toteuttamisessa.

www.puuosaamista.fi


