PUUSTA PARASTA!

TAMPERE
PUURAKENTAMISEN
KÄRJESSÄ

PIRKANMAA KULKEE PUURAKENTAMISEN
KÄRKIJOUKOISSA
Suomen metsäkeskus käynnisti yhdessä Tampereen yliopiston,
Pirkanmaan liiton, puurakentamisen yritysten ja Pirkanmaan kuntien
kanssa Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen,
jonka tavoitteena on lisätä puurakentamista Pirkanmaalla.

Hankkeella tavoitellaan kymmenen prosentin osuutta puukerrostalorakentamiselle vuoteen 2025 mennessä. Hankkeen pääteemat keskittyvät puukerrostalorakentamisen
kilpailukyvyn edistämiseen ja puurakentamisen mahdollisuuksien tutkimiseen lähiökerrostalojen energiakorjauksessa ja lisäkerrosten rakentamisessa.

Lisäksi merkittäviä aluekohteita, joissa puurakentamisen
mahdollisuutta tutkitaan, ovat mm. Viinikanlahti, Särkänniemi ja Hiedanranta. Puukerrostalojen rakentamiseen
osallistuvat yksityisen rakennussektorin lisäksi Tampereen
opiskelija-asuntosäätiö sr TOAS sekä Tampereen Vuokratalosäätiö sr VTS-kodit.

Puu on Pirkanmaalla tärkeä paikallistalouden raaka-aine,
jonka jalostaminen tuo työtä ja yritystoimintaa maakuntaan. Moderni puurakentaminen – erityisesti teollinen tilaelementtirakentaminen – tarjoaa uusia vaihtoehtoja kerrostalo- ja lisäkerrosrakentamiseen.

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeessa tuetaan kuntia puun käyttöön myös julkisessa palvelurakentamisessa. Pirkanmaan kunnat haluavat edistää
puurakentamista voimakkaasti laatimalla tiekarttoja, puurakentamisen ohjelmia ja kuntastrategioita, joissa puurakentaminen on nostettu yhdeksi teemaksi päästä hiilineutraalisuustavoitteisiin. Kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina
puulla on kasvavaa kysyntää ja hyvät mahdollisuudet nousta
kilpailukykyiseksi rakennusmateriaaliksi teollisessa rakentamisessa.

Lähivuosina Tampereelle rakentuu
noin tuhat puukerrostaloasuntoa
Suurin puurakentamisen kasvupotentiaali nähdään kerrostaloissa, sillä vuonna 2019 puukerrostalojen markkinaosuus Pirkanmaalla oli 5,2 %, kun taas pientaloista jopa 85 %
rakennettiin Pirkanmaalla puusta (Forecon). Puukerrostalojen suurin odotusarvo kohdistuu Tampereen Vuoreksen
Isokuusen alueelle, jolla on puukerrostalorakentamiselle
osoitettuja tontteja. Myös Västinginmäen ja Ojalan sekä
Lempäälän Saikan asemakaavassa on velvoite puurakentamiselle.

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, Tampereen yliopisto, Metsäkeskus, 15 alan yritystä ja Tampereen kaupunki sekä
13 muuta Pirkanmaan kuntaa.
Hankeaika on 1.1.2019–
31.12.2021.
Eveliina Oivas
projektipäällikkö
Puukerrostalorakentaminen
kasvuun Pirkanmaalla -hanke

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi/
puukerrostalorakentaminen-kasvuun-pirkanmaalla

Tutustu puutuotealaan myös somessa @puutuoteala

Suomen metsäkeskus on osatoteuttajana Ekokumppanit Oy:n hallinnoimassa
Puuosaamista Pirkanmaalla -hankkeessa. Hankkeessa (2021–2022) selvitetään
yhteistyössä mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja
kehitetään alan koulutustarjontaa, joka huomioi kaikki oppilaitostasot.
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PUURAKENTAMISEN EDISTÄMISOHJELMA
Puurakentamisratkaisuilla on suuri markkinapotentiaali lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksissa ja lisäkerrosten rakentamisessa. Tampereella on oma puurakentamisen edistämisohjelma.
Tampereen kaupungin puurakentamisen edistämisohjelman
lähtökohtana toimi vuonna 2014 solmittu yhteistyösopimus, jonka osapuolia olivat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Yhteistyösopimuksen
tavoitteena oli lisätä puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen käyttöä Suomessa sekä edistää niiden vientiä ja vähähiilisyyteen tähtäävää energia- ja resurssitehokasta puurakentamista Tampereen alueella.
Puurakentamisen edistämisohjelman avulla lisättiin alan
opetus- ja tutkimustoimintaa sekä täydennyskoulutusta ja
osaamista. Ohjelma toimi osana Smart Tampere -kehitysohjelmaan kuuluvaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa. Puurakentamisen edistämistyö jatkuu osana kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa.
Vuoden 2020 lopussa puurakentaminen oli kolmella alueella lähtökohta kaavamääräyksissä tai tontinluovutusehdoissa. Lisäksi on toteutettu kolme puukerrostalokohdetta sekä
muun muassa Isokuusen puukaupunki.

Rakenteilla on lisäksi puurunkoisia kerrostaloja, jotka
valmistuvat vuosien 2021–2022 aikana. Tampereen
ensimmäinen puurakenteinen päiväkoti Hippos valmistui vuonna 2020. Lisäksi rakenteilla on kaksi puurakenteista päiväkotia, jotka valmistuvat vuonna 2022.
Tulevissa asemakaava- ja tontinluovutusohjelmissa useilla
alueilla selvitetään puurakentamisen mahdollisuuksia.
Edellä mainittujen lisäksi suunnitteilla on useampia
hankkeita, joiden käynnistyminen on lähes varmaa.

Puurakentamisen
edistämisen ja
ohjauksen keinot
kaavoituksessa -opas

Tutustu oppaaseen
puurakentamisen edistämisen
ja ohjauksen keinoista:
www.metsakeskus.fi/julkaisut.

Puurakentajien luottokumppani jo yli 30 vuoden kokemuksella
Meiltä elementit puurakentamiseen:
Rivitalot, luhtitalot,
hybridikerrostalot, terassit,
parvekkeet, alapohjat, välipohjat ja
yläpohjat ym. asennettuina.
MYYNTI Kari Koivula +358 440 200 335 | kari.koivula@pohjolatalot.com | www.pohjolatalot.com

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN
MAHDOLLISUUDET JA HYÖDYT
Teksti: Markku Karjalainen, Rakennusopin professori, TkT, arkkitehti, Tampereen yliopisto (TAU), arkkitehtuurin yksikkö

Suomen rakentamisen perinne
on perustunut vahvasti
puurakentamiseen
Suomalaisilla on aina ollut läheinen suhde metsiin sekä
puuhun tarve- ja rakennusmateriaalina. Maamme vapaaajan rakennuksista lähes 99 % on puurakenteisia. Lisäksi
pientaloistamme yli kahdeksan kymmenestä saa puurungon ja noin kolme neljäsosaa puujulkisivun. Suomen
rakennuskannasta noin 65 % on asuinrakennuksia. Espanjan
jälkeen Suomi on Länsi-Euroopan kerrostalovaltaisin maa.
Maassamme on noin kolme miljoonaa asuntoa, joista
46 % sijaitsee kerrostaloissa. Puurakentamisen osuus
kerrostalotuotannossa on ollut vielä varsin vähäinen,
mutta kiinnostus puukerrostaloja kohtaan on tasaisesti
kasvamassa.
Suomen nykyisten palomääräysten taulukkomitoituksen
mukaan on mahdollista suunnitella ja rakentaa puurunkoisia ja -julkisivuisia asuin- ja työpaikkarakennuksia
sekä majoitus- ja hoitorakennuksia aina kahdeksaan
kerrokseen saakka. Toiminnallisen paloturvallisuustarkastelun avulla myös yli kahdeksankerroksiset puurakennukset ovat mahdollisia. Vuoden 2020 loppuun
mennessä yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on
rakennettu Suomeen 103 kpl, yhteensä 3 052 asuntoa.
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Nykyisin puukerrostaloissa kaikkein yleisimpiä ovat CLT- ja
LVL-rungot sekä tilaelementtirakentaminen. Ympäristöministeriön teettämän puukerrostalojen hankekartoituksen (11/2020) mukaan uusia varmoja puukerrostaloja
on tulossa lähivuosina lisää reilun 2 750 asunnon verran.
Edellä mainittujen lisäksi uusia asuinpuukerrostalokohteita
on vireillä noin yhdeksäntuhannen asunnon verran eri puolille Suomea.

Kestävästi puusta
Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 110 milj. m3 runkopuuta, ja maamme biotalouden arvosta yli puolet tulee
metsäsektorilta. Suomen sahatavaran kulutuksesta noin
neljä viidesosaa käytetään rakentamiseen. Maailmanlaajuisten ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten
merkityksen kasvaessa metsien kestävää hyötykäyttöä
ja puurakentamista pyritään entisestään lisäämään myös
Suomessa, erityisesti kerrostalorakentamisessa sekä olemassa olevien betonilähiökerrostalojen lisäkerros- ja
täydennysrakentamisessa. Rankarunkoiseen puukerrostaloon menee puuta 0,22 m3 / k-m2 ja CLT-massiivipuurunkoiseen kerrostaloon 0,58 m3 / k-m2. Jos kaikki Suomen vuosittaiset kerrostalot (noin 25 000 asuntoa) rakennettaisiin
CLT-massiivipuurunkoisina, metsämme kasvattaisivat tähän tarvittavan puumäärän vajaassa vuorokaudessa.

Hyvää asukaspalautetta
Suomen puukerrostaloista on kerätty laajalti myös asukaspalautetta. Asukaskyselytutkimuksissa asukkaat ovat
suhtautuneet puukerrostaloihin myönteisesti, ja puurakentamista ja puun käyttöä on toivottu lisättävän Suomessa.
Puukerrostaloja on pidetty yleisesti kodikkaina, viihtyisinä,
sisäilmastoltaan hyvinä, toimivina, arkkitehtuuriltaan onnistuneina, paloturvallisina ja ilmaääneneristävyydeltään hyvinä. Ekologisuus sekä kuiva ja nopea rakentamistapa koetaan
puurakentamisen suurimmiksi eduiksi. Siksi kotimaisena,
paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina puu tulee olemaan tässä suhteessa yhä halutumpi ja kilpailukykyisempi raaka-aine myös kerrostalorakentamisessa.

Jos kaikki Suomen
vuosittaiset kerrostalot
rakennettaisiin CLTmassiivipuurunkoisina,
metsämme kasvattaisivat
tähän tarvittavan puumäärän
vajaassa vuorokaudessa.

Puurakentamisen vahva osaaja
suunnittelee ja toteuttaa.
Pientalot, kerrostalot, toimitilat.
www.rakennusliikevahva.fi
Rakennusliike Vahva Oy
Sumeliuksenkatu 18 B
33100 Tampere

TAMPEREEN VUOREKSEEN
RAKENTUVA KUUSIKKO
Kuusikko on mittava hanke – Suomessa
ei ole aiemmin toteutettu yhtä
suurta puukerrosneliömäärää yhtenä
hankkeena.

Kuusikko – kuuden puurunkoisen kerrostalon kokonaisuus
– alkaa hahmottua Tampereen Vuoreksessa. Isokuusen
alueelle Tampereen Vuorekseen nousee kuusi kerrostaloa,
joihin tulee yhteensä noin 14 400 kerrosneliötä.
Hankkeen KVR-urakoitsijana toimii Arkta Rakennus Oy
ja tilaajina ovat TA-Asumisoikeus Oy sekä A-Kruunu Oy.
Kuusikon täyspuukerrostalojen ulkoseinät toteutetaan
rankarakenteisina suurelementteinä ja välipohjarakenteet
Ripa-välipohjaelementteinä. Kellarirakenteet sekä alueella
oleva pysäköintirakennus ovat betonielementtirakenteiset.

Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2020 ja kaikkien talojen perustukset ja alapohjatyöt saatiin valmiiksi syksyllä 2020. Kaikki puurunkotyöt tehdään sääsuojien alla,
joita työmaalla on kaksi kappaletta. Ensimmäisen talon
on määrä valmistua kesällä 2021 ja viimeinenkin talo
on valmis talvella 2022.

Lisätietoja
www.arkta.fi/vuoreksen-kuusikko

Kuusikon puuosatoimittajana toimii VVR Wood Oy.

Tutustu vvr.fi

Ammattitaitoa joka vaiheeseen
SUU N N IT T ELU – TU OTA NTO – A S ENNU S
VVR on toimittanut
kaikki puurakenteet
myös Kuusikon
kohteeseen.
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Kuusikkoon tulee yhteensä
195 asuntoa, joista 103 on
asumisoikeusasuntoja ja
92 vuokrakoteja.

Kestävää
rakentamista
edistämässä.
Arkta-konsernissa on yli 30 vuoden
kokemus asuntorakentamisesta.
Meidät tunnetaan myös puurakentamisesta
ja matalaenergiarakentamisesta.

Yhdessä hyvää
rakentamassa.

arkta.fi

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Palotekninen Insinööritoimisto
Markku Kauriala Oy on ollut
mukana suunnittelemassa
paloturvallisia puukohteita
sekä Tampereelle että muualle
Suomeen.

PALOTURVALLISTA PUURAKENTAMISTA
Puun käyttö lisääntyy jatkuvasti niin asuinkerrostaloissa
kuin näyttävissä kokoontumis- ja työpaikkarakennuksissa.
Tämän ovat mahdollistaneet uudistuneet palomääräykset,
rakentajien ja suunnittelijoiden kokemus sekä edustavat
esimerkkikohteet. Näyttävimmät puurakennuskohteet, joissa on käytetty toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua,
ovat insinöörityön vaikuttavia työnäytteitä.

Palkitut kohteet
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Samaan aikaan Lighthousen kanssa puupalkintoehdokkaana oli Helsingin keskustakirjasto Oodi. Kohteeseen tehtiin
palo- ja savu- sekä poistumissimuloinnit, jotka mahdollistivat puun käytön julkisivupinnoissa ja puurakenteiset kattoelementit yli kaksikerroksisessa P1-luokan kokoontumisrakennuksessa. Vuonna 2018 puupalkinnon sai Tuupalan
koulu. Kohteessa on käytetty oletettuun palonkehitykseen
perustuvaa suunnittelua, mikä mahdollisti puun suurimittakaavaisen käytön pintamateriaalina.

Vuoden 2020 puupalkinnon voitti Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus ja uudistaminen. Kohteessa käytettiin
rakenteiden suunnitteluun FDS-palosimulointiohjelman
rinnalla Liegen yliopistossa kehitettyä Safir-suunnitteluohjelmistoa. Kohde oli tuolloin kansainvälisesti suurin
kohde, jossa kyseistä menetelmää oli käytetty. Tehtyjen
simulointien perusteella saavutettiin huomattavia kustannussäästöjä vaihtoehtoiseen suunnitteluratkaisuun verrattuna, kun palosuojauksia tarvittiin vähemmän ja katsomoista voitiin jättää sprinklaus pois. Onnistunutta mitoitusta on
käytetty koulutusmateriaalina eri puolilla Eurooppaa.

Tampereen ensimmäiset puurakenteiset asuinkerrostalot rakennettiin Vuoreksen Koukkurannankadulle vuonna 2017. Vuoreksen lisäksi Palotekninen Insinööritoimisto
Markku Kauriala Oy on ollut mukana puukerrostalokohteissa Hervannassa ja Niemenrannassa. Kuusikko on Vuoreksen Isokuuseen kahden korttelin alueelle nouseva kuuden
puukerrostalon kokonaisuus – suurin puukerrostalokohde
Suomessa. Kuusikon viereen nousevat myös puurakenteiset
Isokuusen koulu ja päiväkoti.

Vuonna 2019 puupalkinnon sai Joensuun 14-kerroksinen
opiskelija-asuntola Pentinkulma, Lighthouse. Näin korkeaa
puukerrostaloa ei voi suunnitella taulukkomitoituksen mukaisesti. Suomen toistaiseksi korkeimman puukerrostalon
suunnittelun lähtökohtana oli se, että sprinklattu puukerrostalo on vähintään yhtä paloturvallinen kuin vastaavan
korkuinen taulukkomitoituksen mukaan suunniteltu asuinrakennus, jonka kantava runko on palamatonta materiaalia.

Päivi Myllylä
aluejohtaja
Markku Kauriala Oy

Puurakentamisen
paloturvallisuuden asiantun�ja
Suomen ensimmäinen paloinsinööritoimisto
paloturvallisuuden asialla jo 30 vuo�a

Helsingin keskustakirjasto Oodi. Kuva: ALA ARCHITECTS.
Kolmekerroksinen teräs- ja puurakennus. Suunniteltu
toiminnallisella palosuunni�elulla. 2018 Teräsrakennepalkinto, 2019 Public Library of the Year, 2019 European
Conven�on for Construc�onal Steelwork (ECCS).

Joensuun Elli Lighthouse. Kuva: Arcadia Arkkiteh�toimisto.
Valmistuessaan 14-kerroksinen puukerrostalo oli Suomen ja
Pohjoismaiden korkein, suunniteltu toiminnallisella palosuunni�elulla. Kohde on esitelty kansainvälisessä ASFE-konferenssissa 2017.
2019 Puuinfon puupalkinto.

Tuupalan koulu. Kuva: Juhani Kyllönen.
Massiivipuurunkoinen koulu, joka suunnitel�in toiminnallisella palosuunnittelulla. 2017 Pohjois-Suomen paras
rakennusteko, 2018 Puuinfon Puupalkinto.

Tampereen Vuoreksen ”kuusikko”. Kuva: Arkworks Arkkitehdit.
Kuuden puukerrostalon kokonaisuus, yhteensä 14 373 kem², on
tähän mennessä isoin puukerrostalohanke Suomessa ja myös
Euroopan mi�akaavassa iso kokonaisuus.

MK

Palotekninen Insinööritoimisto
Markku Kauriala Oy
Automaa�sia sammutuslai�eita suunni�elevat toimistot

www.kauriala.ﬁ

PUUN POTENTIAALI LISÄKERROS- JA
KORJAUSRAKENTAMISESSA
Suomen rakennuksista lukumäärältään 68 % on rakennettu
ennen 1990-lukua. Nämä rakennukset on rakennettu aikanaan rakennusmääräyksillä, jotka nykystandardien mukaan
ovat energiatehokkuudeltaan kehnoja. Jotta voisimme saada energiankulutukseltaan mahdollisimman pienen ja kestävän rakennetun ympäristön, ei uudisrakentamisen sääntely
ja ohjaaminen energiatehokkaammaksi pelkästään riitä.
Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja myös vanhan rakennuskannan uudistamiselle ja korjaamiselle.

Puuta voi käyttää lisä- ja korjausrakentamisessa lähes kaikkeen. Puuta käyttämällä voidaan esimerkiksi parantaa julkisivujen eristystä ja antaa rakennukselle uusi kulutuspinta,
rakentaa tontille erillisiä rakennuksia, uusia parvekkeet ja
jopa rakentaa olemassa olevan rakennuksen päälle 1–2 lisäkerrosta. Suomen palomääräykset sallivat niin sanotulla
keittokirjamitoituksella 1–2 lisäkerrosta puurakenteisena
ja sitä korkeammat puiset korotukset toiminnallisen palomitoituksen avulla.

Varsinkin asuinkerrostalot ovat hyvä kehityskohde, sillä niitä on Suomessa yhteensä noin 62 000 kpl. Asuinkerrostaloja
on rakennettu varsinkin 1960–80 luvuilla paljon, ja nämä
kohteet ovat tulleet peruskorjausikään.

Lisäkerrosrakentamisessa puu on valikoitunut markkinajohteisesti kantavien rakenteiden rakennusmateriaaliksi
keveyden, hyvän työstettävyyden ja kustannustehokkuuden ansiosta. Puusta on rakennettu lisäkerroksia Suomessa
niin sahatavarasta kuin puuelementeistä. Yleisimpiä lisäkerrosrakentamisessa käytettyjä elementtejä ovat esivalmistetut kattoristikot sekä rankarunkoiset suurelementit.
Yhä useammin lisäkerrosten rakentamisessa hyödynnetään
puuelementtejä, sillä ne nopeuttavat rakennusprosessia ja
mahdollistavat elementtien muokkaamisen myös asennusvaiheessa. Ulkomailla lisäkerrosrakentamisessa on hyödynnetty myös puurunkoisia tilaelementtejä, joita ei toistaiseksi
ole käytetty suomalaisessa lisäkerrosrakentamisessa.
Suomessa on kuitenkin suuri
potentiaali hyödyntää lisäkerrosrakentamisessa puurakentamisen
kaikkia teollisia menetelmiä.

Asuinkerrostalojen korjaaminen ja niiden energiatehokkuuden parantaminen vaatii kuitenkin pääomaa. Vuonna 2019
Suomen rakennustuotannossa talonrakentamiseen käytetyistä varoista korjausrakentamiseen käytettiin 48 % eli
noin 13,8 mrd. euroa. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö voivat
kerätä korjauksia varten tarvittavaa pääomaa esimerkiksi
myymällä kiinteistön tontilta rakennusoikeutta tai lisärakentamisella. Lisärakentamisen keinoja ovat muun muassa kiinteistön tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen, uusien rakennusten rakentaminen vanhojen oheen, purkava ja
uudisrakentava lisärakentaminen, osittainen rakennuksen
purkaminen sekä korotusrakentaminen – toiselta nimeltään lisäkerrosrakentaminen. Lisäkerrosrakentaminen on
yleistynyt 2000-luvulla, ja Tampereella on korotettu viime
vuosikymmenten aikana lisäkerroksilla jo yhteensä 31 rakennusta.
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Dennis Somelar
tutkimusavustaja
Tampereen yliopisto

PUUKERROSTALON
KÄYTÖNAIKAISET KOKEMUKSET
YIT on rakentanut ensimmäisen
puukerrostalonsa Tampereen
Hervantaan. Myös asukkailta on jo
saatu käyttökokemuksia.

Tampereen Hervannan Tohtorin valmistumisesta on kulunut
vajaa vuosi, ja ensimmäiset asukkaiden käyttökokemukset
ovat viime syksyn ja talven aikana olleet pääosin positiivisia.
Asukkailta saadun palautteen mukaan he kokevat puukerrostaloasumisen ekologiseksi vihreäksi teoksi, josta tulee
hyvä fiilis. Ulkoverhouksen ja parvekkeiden puun vaalea väri
antaa valoisuutta ja luo tunnelmaa. Viime kesän kuumilla keleillä puukerrostalon sisälämpötila koettiin miellyttäväksi ja
huoneistojen välinen ääneneristys sai positiivista palautetta. Parannusehdotuksena haluttaisiin, että puupintoja olisi
enemmän näkyvissä niin asunnoissa kuin yleisissäkin tiloissa. Tämän palautteen olemme hyödyntäneet rakenteilla olevassa Tampereen Niemenrannan Rantapuiston kohteessa,
jossa puupintoja on lisätty mm. asunnon sisälle puupaneloiduin tehosteseinin.

Niemenrannan Rantapuisto
Tampereen Rantapuisto on YIT:n ensimmäinen vapaarahoitteinen puumoduuleista tehtävä kerrostalokohde, joka
tehdään alusta loppuun omana työnä. Kohdetta lähdettiin
suunnittelemaan vuonna 2020, jota ennen teimme useampia testimoduuleja, joiden avulla haimme parhaat suunnittelu- ja toteutusratkaisut huomioiden myös talotekniikan
ja moduulirakentamisen tuomat haasteet. Rantapuistoon
tulee 23 asuntoa yksiöistä kolmioihin neljään kerrokseen,
jotka koostuvat 48 moduulista sekä moduulirakenteisesta
hissikuilusta. Julkisivuverhous tehdään puusta, ja parvekkeet ovat CLT-elementtiparvekkeita. Kohteeseen tuleva
maalämpö on lisännyt kohteen kysyntää ympäristöarvojen
ja käyttökustannusten myötä. Kohde valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuonna 2021.

Yli 650 toteutettua
kerrostaloasuntoa ympäri Suomen
Elementti Sampo Oy | Sauli Ylinen 0400 270 752
www.elementtisampo.fi

Matti Koskela, divisioonan johtaja
YIT Suomi Oy , asuminen, Etelä-Suomi

Puurakentaminen osa YIT:n strategiaa
Puurakentamisen sopii mainiosti YIT:n strategiaan ja meneillään olevan Green Growth -kehitysohjelman tavoitteisiin.
Yhtenä tavoitteena on lisätä puurakentamista ja puun käyttöä eri keinoin sekä luoda sille kysyntää niin kuluttaja- kuin
sijoittaja-asiakkaiden toimesta. Suurempien asuntosijoittajien ja -rahastojen tavoitteet ovat hyvin yhtenevät YIT:n
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja hekin haluavat
lisätä salkkuunsa kohteita, joissa mm. hiilidioksidipäästöt
ovat vähäisemmät. YIT:llä on pitkät perinteet ja puurakentamisen osaaminen. Oma puuelementtitehtaamme Hämeenlinnassa on valmistanut pientalotuotteita ja erilaisia puutuotteita jo 1980-luvun puolivälistä. Tällä hetkellä meillä on
tuotanto-ohjelmassa Tampereen Rantapuiston puumoduulihankkeen lisäksi noin kymmenen rivi- ja paritalokohdetta
Uudenmaan, Turun ja Tampereen alueille.

Puukerrostalosuunnittelun
vahva ammattilainen
Äyritie 8 C, 01510 Vantaa | 050 3257 666 | www.anttiheikkila.fi

PUURAKENNUKSEN
ILMASTOVAIKUTUSTEN LASKEMINEN
Rakennuksen hiilijalan- ja kädenjälki ovat tuttuja termejä
monille. Mutta mitä laskelmissa huomioidaan, erityisesti
puurakentamisessa? Tässä yksinkertaistus monimutkaiseen
mutta kiehtovaan ja ajankohtaiseen aiheeseen.

Rakennuksen hiilitase lasketaan sen koko elinkaaren aikaisista eloperäisistä ja fossiilisista kasvihuonekaasupäästöistä
sekä hiilidioksidin poistumista. Hiilidioksidin poistumilla tarkoitetaan luonnollista tai keinotekoista prosessia, jolla ilmakehän hiilidioksidia sitoutuu rakennusmateriaaleihin.
Puupohjaisiin rakennustuotteisiin sitoutunut eloperäinen
hiili huomioidaan laskelmissa vastaavana hiilidioksidin poistumana rakennuksen elinkaaren alussa, kun puun korjuu ei
pysyvästi heikennä ekosysteemin hiilinielua EU:n kestävien
ilmastokriteerien mukaisesti arvioituna. Puumateriaalin
alkuperää ja siten kestävyyttä ilmastovaikutusten näkökulmasta voidaan todentaa esimerkiksi PEFC- tai FSC-metsäsertifikaateilla.
Kun elinkaarensa loppupään saavuttaneen rakennuksen
purkumateriaalit ovat kestävät ilmastokriteerit täyttävää
puuta, hiilidioksidin poistumat ”kuitataan” laskennallisena
päästönä, jolloin hiilisisältö periytyy hiilidioksidin poistumana puutuotteen seuraavaan elinkaareen.
Puupohjaisten rakennustuotteiden sisältämän hiilen kasvihuonekaasupäästö lasketaan aina rakennus- ja purkumateriaalien loppukäsittelyvaiheessa tai -sijoituksessa riippumatta raaka-aineen alkuperästä – siis olipa puu sertifioitua tai
ei. Tämä tarkoittaa, että jos puutavaran alkuperä kestävien
ilmastokriteerien todentamiseksi ei ole selvillä, hiilidioksidin poistumaa ei voida laskea mukaan puurakennuksen
elinkaaren alkupäässä eikä sitä voida myöskään huomioida
hiilivarastona.

Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki kertoo rakennuksen positiivisista ilmastovaikutuksista. Sen arvioinnissa huomioidaan nettomääräisesti poistetut sekä vältetyt eloperäiset ja fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt, joiden hyödylliset ilmastovaikutukset
aiheutuvat ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen
asetusluonnoksessa määritetyn rakennuksen elinkaaren arviointirajauksen tai -jakson ulkopuolella, esimerkiksi materiaalien kierrätyksestä ja hyödyntämisestä energiana sekä
hiilivarastovaikutuksesta.
Puupohjaisten rakennusosien hiilivarastovaikutus lasketaan rakennuksen hiilikädenjälkeen, kun kestävät ilmastokriteerit täyttävästä puutavarasta valmistettujen kantavien
rakenteiden, ja siten koko rakennuksen, tavoitteellinen tekninen käyttöikä on vähintään 100 vuotta. Hiilijalanjäljen arvioinnissa rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lasketaan sen sijaan
vain ensimmäisten 50 vuoden ajalle.
Ari Ilomäki
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö

LASKUESIMERKKI
CLT-massiivipuurunkoisen 3 000 m2:n kerrostalon hiilidioksidin poistuma olisi raaka-aineiden
hankintavaiheessa noin -1,3 miljoonaa kg CO2e, kun talossa oletetaan olevan puuta 0,58 m3 / k-m2.
Hiilivarastovaikutuksen ansiosta puukerrostalo saisi huomattavan pienen hiilijalanjäljen rinnalle
-1,3 miljoonan kg CO2e:n hiilikädenjäljen, joka vastaisi lähes talon elinkaaren hiilijalanjälkeä.
Etenkin, jos talo olisi energiatehokkuudeltaan A-luokkaa.
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Ympäristöministeriö valmistelee
parhaillaan asetusta rakennusten
vähähiilisyydestä osana maankäyttöja rakennuslain uudistusta. Tavoitteena
on, että rakennuksen elinkaaren
aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin
mennessä. Lue lisää verkossa:
www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen.

YMPÄRISTÖTEHOKKUUS
SYNT YY FIKSUISTA VALINNOISTA
Siksi valitsimme BoKlok-kotien rakennusmateriaaliksi puun – sillä kun on niin pieni
hiilijalanjälki ja se on luonnonvaranakin
uusiutuva. BoKlok-kotien laadusta vastaa
Skanska, säilytysratkaisuista IKEA. Näin
syntyy erityisen viihtyisiä puukoteja,
jotka sopivat meille kaikille.

boklok.fi

PUURAKENTAMINEN LISÄÄNTYY
NYT JA TULEVAISUUDESSA
Suomen tavoite on lisätä puurakentamista. Yksi uuden hallitusohjelman
tavoitteista on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa
hallituskauden aikana. Tampere on mukana tämän tavoitteen
saavuttamisessa.

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan vuonna 2020
Tampereelle kaavailtiin jo toista vuotta peräkkäin eniten
puurakentamista Suomessa. Tampereella puurakentaminen on osa erilaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden
avulla Tampere aikoo kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä. Tämä kokonaisuus, Hiilineutraali
Tampere 2030 -tiekartta, listaa konkreettisia toimenpiteitä
aikatauluineen, vastuutahoineen ja päästö- ja kustannusarvioineen.
Tiekartassa puurakentamisen edistämisen keskeisiä keinoja
ovat muun muassa puurakentamisen mahdollisuuksien huomioinen asemakaavoitusohjelmassa ja tontinluovutuksessa.
Tampereen puurakentaminen on perinteisesti keskittynyt
asuinkerrostaloihin. Jatkossa sitä halutaan edistää myös
palvelukiinteistöjen, kuten päiväkotien ja koulujen, rakentamisessa sekä infrarakentamisessa.

Edut rakennusmateriaalina
Puun edut rakennusmateriaalina ovat muun muassa sen
keveys ja lujuus. Tampereella pidetään tärkeänä myös sitä,
että puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, jonka jalostaminen vaatii vain vähän energiaa. Puun käyttöä lisäämällä
voimme sekä vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä
että sitoa hiiltä pitkäksi aikaa, koska puurakenteet toimivat
hiilivarastoina. Laajemmin Pirkanmaalla puu on tärkeä paikallistalouden raaka-aine, jonka jalostaminen tuo maakuntaan työtä ja yritystoimintaa.
Rakennusten ja yhdyskuntien infrastruktuurin elinkaari on
pitkä. Siksi niiden suunnittelussa on tärkeää arvioida tulevaisuuden haasteita ja megatrendejä ja sitä, miten nyt tapahtuva rakentaminen sekä materiaalien ja energian käyttö

Löydä puualan parhaat ammattilaiset kaikkialta Suomesta!
www.puutuoteportaali.fi

Harri Sivu
050 351 3485
harri.sivu@sivucon.fi

sivucon.f i
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#CLT-moduuliliiketoiminta
#puu
#betoni
#lasi
#hankelaskelmat
#prosessi
#asiantuntija

www.hartman.fi

Uurastajankatu 3, 33710 Tampere
puh. (03) 447 5111

niihin vaikuttavat. Esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksen
professori Markku Wilenius ennustaa hiilidioksidipäästöjen
vähentämisen ja materiaalien järkevämmän käytön vaatimusten aiheuttavan suuria muutoksia rakentamiseen, kaupunkisuunnitteluun ja energian käyttöön.
Mahdollisten ja todennäköisten skenaarioiden lisäksi meidän on mietittävä, millaista tulevaisuutta toivomme ja haluamme tavoitella. Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen päätöksillämme ja teoillamme. Jos tavoittelemme ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää rakentamista, mitä
meidän pitää sen saavuttamiseksi tehdä? Keinoja ja toimijoita on useita, minkä vuoksi tärkeintä on yhteistyö, oli kyseessä sitten puurakentamisen tai laajemmin kestävän rakentamisen edistäminen.

Laura Inha
ohjelmapäällikkö, Kestävä Tampere 2030 -ohjelma
Tampereen kaupunki
040 801 6035, laura.inha@tampere.fi

Puurakentamisessa mukana

www.orivesi.ﬁ

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke
Eveliina Oinas
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
050 527 7775
eveliina.oinas@metsakeskus.fi
Markku Karjalainen
Associate professor, TkT, arkkitehti
Tampereen yliopisto
040 5832 127
markku.karjalainen@tuni.fi

www.metsakeskus.fi

www.pirkanmaa.fi

• www.jssuomi.fi

Dennis Somelar
tutkimusapulainen
Tampereen yliopisto
044 970 7663
dennis.somelar@tuni.fi

