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Puumessujen ohjelmassa keskiviikkona: Tiedolla tulosta

Puumessut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.–6. syyskuuta. Puumessut tuo toimialan
yritykset ja ammattilaiset saman katon alle. Tapahtuma esittelee saha- ja levyteollisuuden
uusinta

tekniikkaa,

monipuolista

puusepänteollisuutta

ja

huippunykyaikaista

puuntyöstöteknologiaa. Tänä vuonna mukana on myös biotalous ja sen innovaatiot.
Keskiviikon lavaohjelman teemana on ”Tiedolla tulosta”. Esimerkkinä päivän ohjelmassa mukana
oleva

tietoisku

työehtosopimuksen

paikallisesta

sopimisesta

sopii

kaikille

yrittäjille.

Puuteollisuusyrittäjät, Teollisuusliitto ja Puusepänteollisuus ovat yhdessä pitäneet aiheesta
infotilaisuuksia ja infokiertue saapuu nyt Puumessuille. Esitelmän pitää Puuteollisuusyrittäjien
lakimies Jaakko Jokela. – Puumessuilla yrittäjillä on mahdollisuus helposti käydä kuulemassa
miten yritys voi hyötyä paikallisesta sopimisesta, Puuteollisuusyrittäjien toiminnanjohtaja Janne
Liias toteaa.
Messulavalla

kerrotaan

myös

rakentamisen

ennusteesta.

Foreconin

ennuste

peilaa

teollisuusyritysten suhdannetilannetta, kuluttajien luottamusta ja asunnonostoaikomuksia.
Ennusteesta selviää muun muassa mihin suuntaan asuntojen rakentaminen on menossa ja
kuinka paljon puukerrostalojen rakentaminen on lisääntynyt.
Keskiviikkopäivänä on myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin järjestämä
Tulevaisuuden biotalous -seminaari, jossa on

mahdollisuus tutustua biotalouteen eri

näkökulmista. – Haluamme tehdä biotaloutta näkyväksi käytännön esimerkein ja nostaa esiin
Biotalousinstituutin ja yhteistyökumppaneidemme kiinnostavia tutkimus- ja kehittämistyön
tuloksia, Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen kertoo.
Biotalous

on

laaja

käsite,

joka

merkitsee paljon

muutakin

kuin

uudenlaisia

puun

käyttömahdollisuuksia. Puustakin seminaarissa toki puhutaan, esimerkiksi bioresiduaalibetonista
eli miten metsäteollisuuden sivuvirroista löytyy raaka-ainetta betonin valmistukseen. Ohjelmassa
on myös muita biotalouden uusia mahdollisuuksia, kuten biopolymeerien käyttö vesien
puhdistuksessa

ja

ravinteiden

kierrättämisessä

sekä

mustasotilaskärpästen

kiertotaloudessa.
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Seminaarista on tarkoitus tehdä Puumessujen vakiotapahtuma. Tänä vuonna järjestelyistä
vastaa kansainvälinen Bloom-hanke ja jatkossa seminaarista tulee Biotalousinstituutti-vetoinen.
– Haluamme saada mahdollisimman laajan kirjon kuulijoita seminaariimme, niin ammattilaisia
kuin myös niitä, joille aihe ei aikaisemmin ole niin tuttu, Lappalainen toivoo.
Puumessujen keskiviikon ohjelma täydentyy jatkuvasti.
Tarkista keskiviikon ohjelmaan mahdollisesti tehdyt täydennykset: www.puumessut.fi.
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