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Monimuotoinen asuntorakentaminen
Versatile residential constructionKatsaus innovaatiotoimintaanOverview on innovation activitiesPuujulkisivutWooden facades
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Printtilehden ilmoitus julkaistaan myös näköislehdessä – linkitys 
suoraan verkkosivuillenne!

Verkkojulkaisun ilmoituskoot ja hinnat

Lukijatutkimus

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

asiallinen ja uskottava. Lehti on ajankohtainen ja 
monipuolinen. 

• Tilaajista 74 % lukee lehden mieluiten painettuna 
versiona. 

• Puu-lehteä 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 info@puuinfo.fi 

Ilmoitusmyynti

Puuinfo Oy, info@puuinfo.fi,  
puh. 050 336 9210

Puu-lehti tavoittaa rakentamisen 
ammattilaisia

Lehdellä on 9 000 tilaajaa:
• Arkkitehdit 31 %
• Sisustussuunnittelijat 8 %
• Rakennesuunnittelijat 22 %
• Rakentajat ja rakennuttajat 20 %
• Kuntapäättäjät ja viranomaiset 14 %
• Puutuotetoimiala 2 %
• Muut 1 %
• Ulkomaalaiset tilaajat 2 %

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

Puulehti on kaksikielinen (suomi/englanti).

Puu-lehti jaetaan sähköisenä 
näköislehtenä

Lehti jaetaan Puuinfon uutiskirjeen tilaajille. 
Uutiskirjejakelussa on yli 8 000 alan ammatti-
laista, joista kotimaisia on 7 000 ja kansainväli-
siä noin 1 000. Sähköisiä Puu-lehtiä luetaan yli 
14 000 kertaa vuosittain.

Ilmoitukset
Ilmoituskoot ja hinnat

Vakiokoot Koko mm* Hinta €

2/1 sivua 430 x 280 mm 3 328 €

1/1 sivua 215 x 280 mm 1 997 €

1/2 sivua vaaka 215 x 137 mm 1 447 €

1/2 sivua pysty 105 x 280 mm 1 447 €

1/4 sivua pysty 88 x 120 mm 787 €

2. ja 3. kansi 215 x 280 mm 2 396 €

Takakansi 215 x 245 mm 3 025 €

Advertoriaali 2 sivua/1 sivu 3 509 € / 2 145 €

Määräpaikkakorotus +20 %. Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 
Mahdolliset peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitusten va-
rauspäivän jälkeen tulleista peruutuksista veloitetaan 40 % ilmoi-
tushinnasta.

Puuinfon jäsenille ja kumppaneille ilmoitusten hinnoista 
alennusta -10 %. Kysy lisää!

Nro Ilmestyy Ilmoitus-
varaukset

Ilmoitus-
aineisto

Alustavat  
teemat*

1/2022 
(verkko
julkaisu)

14.2.2022  1.2.2022

Koulut ja päivä
kodit, puuraken
tamisen ympä
ristövaikutukset

2/2022 25.5.2022 7.4.2022 2.5.2022

Pientalot ja va
paaajan raken
taminen, kierto
talous

3/2022 27.10.2022 8.9.2022 3.10.2022
Asuinkerrostalot, 
puuinfra

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

Editoimme tarvittaessa raakatekstistä 
lopullisen tekstin ja taitamme jutun tei-
dän toimittamien kuvien pohjalta. Aukeaman laajui-
sen advertoriaalin lopullinen tekstinpituus on noin 
2 500 merkkiä ja yhden sivun noin 1 500 merkkiä. 

Ilmestymisaikataulu

-lehti
Puu-lehti esittelee suomalaista 

puuarkkitehtuuria ja -rakentamista  

sekä edistää puutuotteiden oikeaa ja 

korkeatasoista käyttöä rakentamisessa ja 

sisustamisessa. Lehti ilmestyy kolme kertaa 

vuodessa. Vuonna 2022 yksi numeroista 

on verkkojulkaisu ja kaksi on painettuja 

versioita. Puu-lehteä on julkaistu jo 41 

vuotta. Puu-lehteä julkaisee Puuinfo Oy.

*Muutokset mahdollisia
*(+ leikkausvarat 3 mm)

Tutustu lehteen osoitteessa: puuinfo.fi/puulehti

Sijainti Koko, leveys x korkeus px Hinta €

Artikkelin alussa 
(ingressin jälkeen)

Paraatipaikka, 980 x 400 px 850 €

Artikkelin  
puolivälissä

Jättiboksi, 468 x 400 px
Boksi, 300 x 300 px (mobiili)

550 €

Artikkelin lopussa Panoraama, 980 x 120 px 400 €
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ACCOYA – Puumateriaali, jonka kestävyys 
perustuu patentoituun asetylointiprosessiin

N
ovenberg Oy on kestävien ja ym-
päristöystävällisten rakennusma-
teriaalien maahantuoja ja myyjä. 
Toiminnan alusta alkaen Noven-

bergilla on tarkasteltu rakennusmateriaalien 
ekologisuutta ja ilmastovaikutuksia globaa-
lina haasteena, johon täytyy pyrkiä löytä-
mään pitkäikäisiä ratkaisuja. ”Olemme tuo-
neet Accoya -puuta Suomeen vuodesta 2013 
ja joka vuosi tämän suorituskykyisen puu-
materiaalin käyttö on sekä Suomessa että 
maailmanlaajuisesti kasvanut”, kertoo No-
venbergin toimitusjohtaja Petteri Huomo. 
Yksinkertaistettuna Accoya on etikalla myr-
kyttömästi modifioitua mäntyä, jossa Acco-
ya -käsittely muuttaa pysyvästi puun soluk-
koa. Puusta tulee kestävää ja stabiilia, koska 
se ei reagoi enää kosteuden kanssa. Accoya 
-käsittely antaa myös luonnollisen suojan 
useita lahottajasieniä vastaan.  

Accoya vastaa nykyajan 
rakentamisen tarpeisiin

On hyvin havaittavissa, kuinka puun käyttö 
on vahvassa kasvussa myös julkisessa, ison 
mittakaavan rakentamisessa. Asiaa vauhdit-
taa valtion tukitoimien lisäksi puumateriaa-

lin hyvät ominaisuudet, kuten monipuoli-
suus, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys. 
Puutuotteet toimivat parhaimmillaan hii-
livarastona valmiissa rakennuksissakin. 
Huomon mukaan on selvää, että puura-
kentamisen kehittyessä myös materiaalien 
kestävyys- ja tekniset vaatimukset kasvavat 
entisestään. Accoyan kaltaisille ympäris-
töystävällisille puun käsittelymenetelmille 
on kysyntää, kun toksiinisten kyllästeiden 
käyttö on kielletty ja uhanalaisia kovapuita 
suojellaan. 

Missä Accoya -puuta voi käyttää?

Suomesta löytyy lukuisia Accoyalla toteutet-
tuja rakennushankkeita. Erityisen tyytyväi-
siä Novenbergilla ollaan Accoyan valinnasta 
Keskustakirjasto Oodin kattoterassin mate-
riaaliksi ja Wood City -korttelin sekä Super-
cellin julkisivuihin. ”Accoyaa voi työstää ja 
kierrättää, kuten kaikkia luonnonmukaisia 
puutuotteita. Suuri etu on, ettei Accoya vaa-
di erillistä pintakäsittelyä ja puun huollok-
si riittää kevyt vesipesu ja harjaus. Edulliset 
huoltokustannukset ja pitkä elinkaari ovat 
tehneet Accoyasta yhä suositumman vaih-
toehdon”, sanoo Huomo. Yleisiä Accoyan 

käyttökohteita ovat terassit, julkisivut, pi-
harakenteet, kuten sillat sekä erityistä kes-
tävyyttä vaativat julkiset saunat. 

Tutkittu, testattu ja sertifioitu 

Accoya -käsitelty puu on patentoitu, yli 80 
vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos. Mo-
difiointia tehdään toistaiseksi vain yhdellä 
tuotantolaitoksella Hollannissa ja pääraa-
ka-aineena käytetään FSC ja PEFC sertifioi-
tua radiata mäntyä. 

Accoya on testattu kattavasti eri olosuh-
teissa ja sillä on useita sertifikaatteja. Accoya- 
puutuotteisiin voidaan tarvittaessa myös li-
sätä Burnblock -palonsuojakäsittely, jolloin 
paloluokka on puulle korkein mahdollinen 
B-s1,d0. ”Puurakentamisen turvallisuuden 
ja vastuullisuuden kehittäminen on meidän 
kaikkien tulevaisuuden kannalta merkittävä 
tavoite, jota Novenberg haluaa olla mukana 
edistämässä”, toteaa Huomo. ■

INFO:

Novenberg Oy

puh. +358 50 533 8535

info(at)novenberg.fi

novenberg.fi

Accoya on ainoa 

puutuote, jolla on 

maanpäällisissä 

rakenteissa 

jopa 50 vuoden 

kestävyystakuu.
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Toimialansa edelläkävijä: ympäristöseloste CrossLamilleCrossLam teetätti riippumattomalla toimijalla ympäristöselosteen 

ensimmäisenä CLT-elementtien valmistajana Suomessa.

K eväällä verifioitu ympäristöselos-te on uuden standardin mukainen (EN 15804+A2) ja se on voimassa vuoteen 2026 asti.– Yrityksenä meitä tietysti kiinnostaa oman toiminnan kehittäminen ja oma hii-lijalanjälkemme. Halusimme tutkia tuot-teemme valmistusta ja sen elinkaaren aiheuttamia päästöjä ympäristölle, toimitus-johtaja Jukka Silvennoinen Oy CrossLam Kuhmo Ltd:stä kertoo.CrossLamin tavoitteena on olla yritys, jol-la on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki, mutta suuri hiilikädenjälki. Uusiutuvana luonnonvarana puu on eräs maailman ym-päristöystävällisimmistä rakennustuotteis-ta, joten CLT:n osuus rakennuksessa tai ra-kennuksissa on hiilensidonnan ja sitä kautta ympäristön kannalta positiivinen asia.– On perusteltua sanoa, että EPD:mme mukaan rakennus toimii hiilivarastona, eli 

sitoo hiiltä, kun runkomateriaalina käyte-tään CLT:tä. Rakennuksen hiilitase para-nee siis CLT:n avulla merkittävästi, kuutio Crosslamin CLT-tuotetta sitoo hiiltä 705 kg CO
2e ja pyrimme aktiivisilla valinnoilla pro-sessissamme parantamaan tätä jatkuvasti. myyntijohtaja Ville Manninen täsmentää.Suomessakin käydään keskustelua hii-lijalanjäljestä, hiilineutraaliudesta ja hiili-kädenjäljestä. Rakennusteollisuudessakin mietitään koko ajan vähemmän ympäristöä kuormittavia toimintatapoja – ja kehitetään ympäristöystävällisempiä rakennustuottei-ta.

Jossakin vaiheessa rakentamisessa tullaan siihen, että alan toimijoilta aletaan ainakin Euroopassa vaatia hiilineutraalia rakenta-mista. Suomessakin on rakentamisen sa-ralla jo kilpailutuksia, joissa on mahdollista saada pisteitä alhaisella CO
2-luvulla, joten ympäristöselosteiden merkitys korostuu ko-

INFO:
Oy CrossLam Kuhmo Ltd.Ville Manninen

puh. +358 44 314 1433ville.manninen(at)crosslam.fiwww.crosslam.fi

CLT:n avulla rakennuttaja tai yksittäinenkin rakentaja voi saavuttaa positiivisempia ympäristövaikutuksia käyttämällä CLT:tä kohteen runkomateriaalina.

ko ajan. Niillä on myös painoarvoa vaikka-pa sertifiointijärjestelmän käyttöönotossa. ■

EPD lyhyesti
• Ympäristöseloste (EPD =   Environmental Product Declaration)• Vapaaehtoinen ja standardoitu• Riippumattomasti varmennettu ja   rekisteröity asiakirja• Voimassa kerrallaan viiden vuoden   ajan

• Perustana oikea tutkittu data• Tarjoaa ymmärrystä tuotteen   ympäristöllisestä suorituskyvystä
CrossLamin ympäristöselosteeseen voi tutustua Rakennustietosäätiön tai yhtiön verkkosivuilla crosslam.fi.
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