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Koulut ja päiväkodit

Schools and  

daycare centres

Uusi ePuu-palvelu
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Alue- ja 
asuntorakentaminenResidential areas  and buildings

Korkeat puutalotTall wood buildings

TEEMA | THEME
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Lukijatutkimus

Aikakausmedian järjestö- ja ammattilehdille vuonna 2020 tekemän 
tutkimuksen mukaan
• Puulehteä pidetään laadukkaana lehtenä, joka on asiallinen ja 

uskottava. Lehti on ajankohtainen ja monipuolinen.
• Tilaajista 74 % lukee lehden mieluiten painettuna versiona.
• Puulehteä pidetään tärkeänä alan tiedonlähteenä ja se saa 

hakemaan lisää tietoa netistä sekä kertomaan jutuista eteenpäin.
• Lehteä luetaan keskimäärin yli puoli tuntia ja siihen palataan 

uudelleen. Suurin osa tilaajista lukee kutakin numeroa kaksi tai 
useamman kerran.

• Kokonaisarvosana lehdelle on 8,5.
• Mainosten huomioarvot ovat jopa yli 50%.
• 60 % luottaa lehdessä esitettyihin tuotetietoihin.
• Lehden mainokset saavat lukijat hakemaan lisää tietoa netistä ja 

harkitsemaan tuotteen/palvelun hankkimista.

Tekniset tiedot

• lehden koko 215 x 280 mm
• leikkuuvarat 3 mm 
• marginaalien sisäinen alue 178 x 245 mm
• painomenetelmä offset
• paperi LumiSilk 115g, kansi LumiSilk 200g
• liimasidonta
• ISSN-L 0357-9484, ISSN 2243-0423

Ilmoitusaineisto vaatimukset

• offset-painokelpoinen PDF
• fontit sisällytettyinä tai konvertoituina
• värit CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39)
• kuvien resoluutio vähintään 300 dpi
• leikkuumerkit 
• tiedoston nimessä ilmoittajan nimi ja lehden numero
• Ilmoitusaineistojen toimitus hilppa.iittilainen@puuinfo.fi

Ilmoitusmyynti

Puuinfo Oy, info@puuinfo.fi, puh. 010 212 7670

Building Design Software

Vertex BD

ILMOITUS | ADVERTISEMENT

R akennuksen tietomalli sisältää kai-ken rakennuksen elinkaaren ai-kana tarvittavan informaation. Tietomalliin tehdyt muutokset päivittyvät projektin dokumentteihin vä-littömästi. Myyntivaiheen luonnossuunni-telmat hyödynnetään arkkitehtisuunnitte-lussa. Sama tietomalli on käytössä runko- ja rakennesuunnittelussa ilman tietoa hävittä-viä konversioita. Tuo Vertexiin tietoa muis-ta ohjelmista, vie tietoa muihin ohjelmiin ja varmista yhteensopivuus IFC -standardin avulla. Sinun ei tarvitse tehdä työtä moneen kertaan.
Vertex –tietomalli lisää tuottavuutta myös myynnissä ja markkinoinnissa. Saat talo-mallistosta esittelykuvat ja 3D PDF -mallit sähköistä talokirjaasi varten helposti ja vai-vattomasti. Vertexin visualisointityökalulla saat laadukkaat kuvat suoraan suunnitellus-ta mallista myynnin ja markkinoinnin tar-peisiin. Havainnollista suunnitelma myös virtuaalimallina keinotodellisuusympäris-tössä. Suunnittele yksilöllisiä asiakaskohtai-

Kotimainen Vertex BD -ohjelmisto yhdistää suunnittelun vaiheet luonnostelusta rakennuksen pystytykseen. 

Rakennuksen tietomalli (BIM) tehostaa arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden ja teollisten rakentajien työtä.

Rakennuksen tietomalli tuo TUOTTAVUUTTA SUUNNITTELUUN

INFO:
Tutustutaan toisiimme ja kartoitetaan mahdollisuudet tehostamiseen yhdessä.Santeri Pyhäniemi 

santeri.pyhaniemi@vertex.fi Vertex Systems Oy +358 40 5200315  
Vaajakatu 9, 33720 Tamperewww.vertex.fi

sia taloja, talomallistoja, varioituvia malleja tai tilaratkaisuvaihtoehtoja. Vertex BD:n sääntöpohjainen, asiakas-kohtaisesti muokattava runkosuunnittelu hallitsee vaaka- ja pystyrakenteet kaikkine yksityiskohtineen. Ohjelmisto tuottaa au-tomaattisesti tietomalliin sääntöjen mukai-sesti runkorakenteet ja niihin liittyvät doku-mentit katkaisuluetteloineen tehtaalle sekä työmaalle – rakennejärjestelmästä tai tuo-tantotekniikasta riippumatta.Saumaton suunnitteluketju jatkuu tuo-tantokoneiden ohjaukseen ja pystytykseen asti. Jokainen työvaihe palvelee projektin seuraavaa vaihetta, mikä tehostaa valmis-tusta ja parantaa tuottavuutta. Vertex-tie-tomalliin valmistustieto on siirrettävissä ra-kenteiden katkaisu-, työstö ja -kasaustietona suoraan tuotantokoneiden ohjaukseen. Vertex BD yhdistettynä Vertex DS -tie-donhallintaratkaisuun takaa ajantasaisen tiedon 24/7 ja viimeisimmät revisiot. Säh-köpostisulkeiset ovat historiaa. Tieto siirtyy myynnistä tuotantoon saumattomasti ja tar-

joukset ovat virheettömiä.Avoimuus ja muokattavuus varmistavat, että Vertexistä voidaan koota yrityksen tar-peisiin soveltuva, tuottavuutta parantava kokonaisuus. Vertexiä käyttävät menestyvät rakennusteollisuuden yritykset Suomessa ja maailmalla. ■
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S
wecolla työntekijöille annetaan 
mahdollisuus kasvaa niin yrityksen 
sisällä kuin osaajana. Eri urapolku-
jen myötä on mahdollisuus lisävas-

tuun ottamiseen. Hannes Tähtinen ja Mai-
ja Tiainen toimivat maamme suurimmassa 
puurakennesuunnittelutiimissä. Hannes on 
ollut Swecon palveluksessa lähes yhdeksän 
vuotta ja Maijakin jo kuusi. Parasta työssä 
on arjen haasteen selättäminen ja teknisen 
ratkaisun löytyminen, Hannes kertoo. Työ-

Puurakentamisessa askeleen edellä
Swecolla on pitkä kokemus 

ja vankkaa asiantuntijuutta 

puurakentamisen kehittämisestä. 

Kokemusta ovat kerryttäneet 

monet hankkeet niin Suomessa 

kuin koko Skandinavian 

alueella. Rakennusala muuttuu 

puurakentamisen myötä  

ja Sweco on eturintamassa 

tekemässä tätä kehitystä.

kavereiden merkitys työssä viihtymiseen on 
merkittävää ja se puoli on Swecolla kunnos-
sa. ”Ja meillähän on ne parhaimmat projek-
tit!”, Maija nauraa.

Mukana korkeatasoisissa, 
ilmastonmuutosta hillitsevissä 
puurakennushankkeissa

Wood City -kortteli Helsingin Jätkäsaares-
sa on ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin 
kiinnostava puukortteli. Maija on tehnyt 
suunnittelutyötä alueelle ja toimii nyt pro-
jektipäällikkönä. Maija iloitsee mukanaolos-
taan yhdessä kaupungin kärkihankkeista. 
Tilaaja on ollut vaativa, mutta vaatimuk-
siin ja muutoksiin on kyetty vastaamaan. 
Projektipäällikkö on erityisen tyytyväinen 
siihen, että työmaalla asiat etenevät jouhe-
vasti ja suunnittelun ja rakentamisen vä-
linen viestintä on selkeää. Hankkeen laa-
juuteen nähden muun muassa elementtien 
asennukset runkoihin sujuivat sutjakkaasti 
ja poikkeamia oli vähän, Maija arvioi. Ja ra-
kennuksen julkisivusta tulee upea! 

Onnistumiseen ja aikataulun pitämiseen 
vaikuttivat hyvät suunnitelmat, järjestelmäl-
linen yhteydenpito sidosryhmiin ja yksise-
litteiset kuvat elementtitehtaalle. Yhteistyö 
alan eri toimijoiden ja loppukäyttäjien kans-
sa on yksi työn parhaista puolista.

”Sweco on ollut mukana Wood Cityn 
korttelissa alusta lähtien sekä päärakenne-
suunnittelun että puutuoteosasuunnittelun 
osalta. Yhteistyömme on ollut sujuvaa. Hy-
vässä hengessä on käyty läpi asioita, joissa on 
onnistuttu ja toisaalta kokemuksista on otet-
tu oppia seuraavia hankkeita varten”, kom-
mentoi SRV:n kehitysjohtaja Antti Aaltonen.

Antoisinta on positiivinen palaute asiak-
kaalta ja se, että käyttäjä saa sellaisen raken-
nuksen kuin tarvitsee, Swecon asiantuntijat 
toteavat. Tämän projektin onnistumisesta 
kertoo parhaiten se, että hanke poiki jo jat-
koprojektin. 

Imatralla sijaitseva Mansikkalan koulu-
keskus tulee toimimaan monitoimitalona 
ja rakennusta tullaan käyttämään mahdolli-
simman kattavasti myös varhaiskasvatuksen 
ja opetuksen ulkopuolisina aikoina. Koulu-
keskukseen sijoittuvaa päiväkotia, perus-
koulua ja lukiota käyttää päivittäin noin 
1350 lasta tai opiskelijaa. Uudisrakennus 
otetaan käyttöön elokuussa 2020.

”Vieraillessani Mansikkalan työmaalla oli 
ilo laittaa Swecon kypärä päähän. Ei ollut 
huolta negatiivisesta palautteesta, sillä tiesin 
rakennesuunnittelumme sujuneen hienosti 
ja aikataulussa ollaan pysytty”, puurakenne-
teknologiaa Swecolla vetävä Hannes kertoo. 

Mansikkalan hankkeen erityispiirre oli 
elementtilohkoina toimitettu vesikatto. Kat-
to siirrettiin ja asennettiin lohkoina. Val-
mista kattopinta-alaa syntyi nopeasti, kos-
ka lohkoissa oli huomioitu valmiiksi vaikeat 

INFO: 

Sweco Rakennetekniikka Oy

Ilmalanportti 2, 00240 Helsinki

0207393000

www.sweco.fi 

Massiivista puurakentamista on ja sitä 

tehdään enenevissä määrin, toteavat 

Swecon puurakentamiseen erikoistuneet 

insinöörit osastopäällikkö Maija Tiainen ja 

puuteknologiapäällikkö Hannes Tähtinen.

WoodCity

WoodCity välipohja

Mansikkalan koulukeskus 

kattomuodot ja jiirirakenteet. Osaaminen 
ja mittatarkat suunnitelmat punnittiin vii-
meistään siinä vaiheessa, kun isoja lohkoja 
asennettiin paikoilleen. 

Puusta pitkään, uusin tavoin

Massiivipuun valitseminen materiaaliksi 
muuttaa rakentamisen totuttua tapaa. Uu-
sien materiaalien lisäksi tulee uusia toimin-
tamalleja. Sweco hallitsee kaikki käytössä 
olevat puurakentamisen toteutustavat. 

Swecolla on johtava 3D osaaminen ja käy-
tännössä kaikki uudishankkeet tehdään jo 
nyt tietomallintamalla. Tämä on Swecon 
yksi tärkeimmistä erottautumistekijöistä 
kilpailijoihin nähden. Mansikkalan hank-
keessa tietomallia hyödynnettiin myös tuo-
tannossa, jossa valmistettavaa elementtiä 
voitiin tarkastella kolmiulotteisena Swecon 
SmartDrawings™ -palvelussa. QR-koodi-
en käyttö vähensi selkeästi puhelinsoittojen 
määrää, joissa selvitetään esimerkiksi mit-
toja tai muuta sellaista. Prosessin nopeutu-
minen toi lisähyötyjä hankkeen kaikille osa-
puolille. 

”Puurakentaminen on siistiä rakentamis-
ta, työmailla esimerkiksi pölyn määrä on vä-
häisempää eikä esimerkiksi piikkausvasara 
ole koko ajan äänessä”, Maija huomauttaa. 
”Myös puurakentamisen perinteellä on ar-
voa”, jatkaa Hannes ja viittaa maamme van-
haan hirsitalorakentamisen perinteeseen. 
Puu myös miellyttää silmää ja luo viihtyisää 
ympäristöä, asiantuntijat summaavat. ■
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Puulehti tavoittaa hyvin 
rakentamisen päättäjät

Lehdellä on noin 8 700 tilaajaa:
• Arkkitehdit 2 720
• Sisustussuunnittelijat 700
• Rakennesuunnittelijat 1 920
• Rakentajat ja rakennuttajat 1 715
• Kuntapäättäjät ja viranomaiset 1 190
• Puutuotetoimiala 180
• Muut 125
• Ulkomaalaiset tilaajat 150

Lukijoita painetulla lehdellä on reilut 20 000, 
sillä jokainen numero jaetaan yli kahden hen-
kilön kanssa.

Puulehti on kaksikielinen (suomi/englanti).

Puulehti jaetaan sähköisenä 
näköislehtenä

Lehti jaetaan Puuinfon uutiskirjeen tilaajille. 
Uutiskirjejakelussa on yli 7 000 alan ammatti-
laista, joista kotimaisia on 6 000 ja kansainvä-
lisiä 1 015.

Sähköisiä Puulehtiä luetaan yli 14 000 kertaa 
vuosittain.

Ilmoitukset
Ilmoituskoot ja hinnat

Vakiokoot Koko mm* Hinta €

2/1 sivua 430 x 280 mm 3 025 €

1/1 sivua 215 x 280 mm 1 815 €

1/2 sivua vaaka 215 x 137 mm 1 315 €

1/2 sivua pysty 105 x 280 mm 1 315 €

1/4 sivua 88 x 120 mm 715 €

2. ja 3. kansi 215 x 280 mm 2 178 €

Takakansi 215 x 245 mm 2 750 €

Advertoriaali 2 sivua/aukeama 3 190 €

Määräpaikka korotus +20 %. Kaikkiin hintoihin lisätään alv.
Mahdolliset peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitusten 

varauspäivän jälkeen tulleista peruutuksista veloitetaan 40 %  
ilmoitushinnasta.

Ilmoitus julkaistaan myös näköislehdessä – linkitys suoraan 
verkkosivuillenne!

Nro Ilmestyy Ilmoitus
varaukset

Aineistot Alustavat teemat*

1 21.6.2021 6.5. 27.5.
Toimisto- ja vapaa-
ajan rakentaminen, palo-
turvallisuus ja akustiikka

2 22.10.2021 1.9. 22.9.

Kohtuuhintainen 
asunto rakentaminen, 
julkisivut, puu ulko-
tilassa, kaupungit

Advertoriaalit
Advertoriaalit ovat artikkelimuotoon tuotettuja ja taitettuja il-
moituksia, jotka noudattavat ulkoasultaan ja sisällöltään Puu-
lehden toimituksellisia kriteerejä.

Advertoriaaliin tarvittavat aineistot (aukeama):

• Raakateksti enintään 4 000 merkkiä suomen- ja/tai englannin-
kielellä. Editoimme raakatekstistä noin 2 000 merkkiä pitkän 
lopullisen tekstin.

• Painokelpoiset kuvat. Kuvien tulee olla resoluutioltaan 300 
dpi:tä.

Ilmestymisaikataulu

-lehti
Puulehti esittelee suomalaista puu
arkkitehtuuria ja rakentamista sekä edistää 
puutuotteiden oikeaa ja korkeatasoista 
käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. 
Lehti ilmestyy tänä vuonna kaksi kertaa  
ja sitä on julkaistu jo 40 vuotta.  
Puulehteä julkaisee Puuinfo Oy.

Liitteet
Puulehteen on mahdollista laittaa irtoliitteitä valituille kohde-
ryhmille. Hinta määräytyy liitteen painon ja kohderyhmän koon 
mukaan. Kysy lisää!

*Muutokset mahdollisia

Tutustu lehteen osoitteessa: puuinfo.fi/puulehti


