
Puurakentamisen kontaktipäivä 
22.3.2013 Seinäjoen Rytmikorjaamolla 

Kooste ensimmäistä kertaa järjestetyn kontaktipäivän 

ohjelmasta ja asiakaspalautteesta 

 
Yrjö Ylkänen, Suomen metsäkeskus 



Päivän tavoite:   

 

• Edistää puurakentamista ja alan toimijoiden verkottumista 

 

Osallistujat:  

 

• Rakennuttajia (yrityksiä, kuntia, seurakuntia) 

• Rakennusliikkeitä ja muita rakennusalan yrityksiä 

• Puurakentamisen järjestelmätoimittajia 

• Puuelementtien ja muiden puisten rakennusosien ja tuotteiden 

valmistajia 

• Rakennusalan arkkitehtejä ja suunnittelijoita 

• Muita rakentamisen klusterin toimijoita  



Ohjelma klo 12 - 17  

 

 Valtiovallan tervehdys 

 Rakennuttajan puheenvuoro 

 Kontaktointi:  

 

• Kahdenkeskiset ennakkoilmoittautumisten perusteella 

järjestetyt  20 minuutin tapaamiset neuvotteluaulassa 

• Standit salin puolella: Vapaamuotoista kontaktointia ja 

puurakentamisen tuote- ja palvelutarjontaan tutustumista  

• Sokkotreffit 

• Tietoisku seminaaritilassa 

• Buffet-pöytä 

 

 Cocktails klo 17-19 

  

 



Avaus: ylijohtaja Hannu Rossilahti, ARA 



Rakennuttajan puheenvuoro: 

toimitusjohtaja Keijo Ullakko, Lakea Oy 



Järjestetyt tapaamiset: kontaktiohjelman 

laati yritysneuvoja Martti Kangasniemi 



Kontaktipöydät valmiina  neuvottelualassa 



Järjestettyjä 20 minuutin neuvotteluja 

kontaktiohjelman mukaisesti 



Tarvitsisimme tähän yhteistyökumppaneita, 

osaisitteko te valmistaa näitä meille? 



Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta, mitä 

jos vaihdettaisiin käyntikortteja? 



ARA:n rahoitukset julkisyhteisöille,  

Martti Polvinen pitämässä tietoiskua. 



Ständit klubisalissa: puurakentamisen 

palvelutarjontaan tutustumista 



Ständit klubisalissa: puurakentamisen 

palvelutarjontaan tutustumista 



Ständit klubisalissa: puurakentamisen 

palvelutarjontaan tutustumista 



Ennakkoon järjestettyjen tapaamisten lisäksi 

treffejä järjestettiin myös paikanpäällä. Martti 

Kangasniemi ja Arto Valkama meklaroimassa 



Projektipäällikkö Kirsi Joensuu toivoi Seinäjoen 

asuntomessuille näyttäviä puurakennuksia 



Valvova rakennusmestari Timo Harjakainen 

tarkastamassa Woodprimen ständiä 



Päivän päätteeksi nautittiin cocktailit ja 

katsottiin Harjakaisen  liveshow 



Kävijäpalautetta 2013 

tapahtumasta 

• Aiempia kokemuksia tämäntyyppisestä rakennusalan 

tapahtumasta ei ollut sen paremmin kävijöillä kuin 

järjestäjilläkään  

 

• Osa ennakkoon ilmoittautuneista kävijöistä ei 

saapunutkaan paikalle, mikä aiheutti pieniä ongelmia 

ennalta järjestettyjen tapaamisten läpiviemiseen 

 

Pienistä puutteista ja tapahtuman pilottiluonteesta 

huolimatta kävijät ja näytteilleasettajat antoivat erittäin 

hyvää palautetta.  

 

Tapahtuma oli selvästi tarpeellinen.   



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä

Ei

1. Vastasiko tapahtuma odotuksianne 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Kohtalaisesti

Melko huonosti

Erittäin huonosti

2. Toimivatko järjestelyt mielestänne 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä

Ei

3. Löysittekö tapahtumasta uusia mielenkiintoisia kontakteja? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kyllä

Ehkä

Ei

4. Saitteko sellaisia kontakteja, joiden kanssa aiotte jatkaa yhteydenpitoa 

    mahdollisen yhteistyön suunnittelun merkeissä? 
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Erittäin todennäköisesti

Mahdollisesti

Todennäköisesti en

Varmasti en

5. Jos puurakentamisen kontaktipäivä järjestetään ensi vuonna uudelleen, 

kuinka todennäköisesti osallistutte tapahtumaan myös silloin? 



Järjestäjät kiittävät kaikkia tapahtumassa 

mukana olleita! 
 

Hyvän palautteen perusteella olemme päättäneet järjestää 

tapahtuman ensi vuonna uudelleen, entistä parempana.  

 

Tervetuloa mukaan rakentamaan ensi vuoden tapahtumaa 

kanssamme jo nyt. 

 

Nähdään Seinäjoen Rytmikorjaamolla  28.3.2014 

 


