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Vain puurakentaminen 
elvyttää

Suomen rakennusteollisuuden siir-
tyminen ulkomaiseen omistukseen 
on supistanut maamme rakenta-
misen suomalaisuusastetta. Raken-
taminen ei siksi enää nykyisin toimi 
talouden elvyttämisen järkevänä 
elementtinä, koska alan voitot va-
luvat ulkomaille, toteaa Juhani Jun-
nila Kanavassa (7/2013). Kirjoittaja 
ei ole kuitenkaan huomannut, että 
jäljellä on vielä yksi lähes puhtaasti 
suomalainen rakentamisen linnake. 
Se on puurakentaminen.

Olen seurannut journalistina suo-
malaista rakennusalaa 40 vuot-
ta. Kuluneiden vuosikymmenten 
aikana on rakennusteollisuuden 
omistuksen siirtyminen ulkomail-
le aiheuttanut sen, että puu raken-
nusmateriaalina on muuttunut vä-
hättelyn kohteeksi. Puun hylkimi-
nen johtuu rakennusteollisuuden 
omistussuhteista. Puumateriaalit 
ovat vielä toistaiseksi pääasiassa 
suomalaisia. Ulkomaisomisteinen 
teollisuus haluaa saada voittonsa 
myös materiaaleista, siis niistä jot-
ka se jo omistaa. Suomalaista puu-
ta se toistaiseksi omistaa hyvin vä-
hän.

Puurakentamisen vastustus on 
ollut voimallista. Perusteet puun 
vastustamiselle ovat olleet moni-
naisia. Yksikään perustelu ei ole 
osoittautunut pitäväksi. Maailmal-
la, muun muassa Yhdysvalloissa, 
puukerrostaloja on rakennettu ele-
menttitekniikalla vuosikymmeniä. 
Suomessa ne olivat pitkään kiellet-
tyjä paloturvallisuussyistä. Betoni-
teollisuuden lobbarit onnistuivat 
vakuuttamaan lainsäätäjät 50-lu-
vulla siitä, että puu sopii vain pol-
tettavaksi. Nyt puukerrostalo on jo 

todettu vähintään yhtä paloturval-
liseksi kuin muillakin materiaaleil-
la valmistettu rakennus. Vastustus 
jatkuu silti. Nyt vedotaan siihen, 
että elementtirakenteinen betoni-
talo on edullisempi ratkaisu. Kan-
nattavaa puuelementtirakenta-
mista Suomesta kuitenkin löytyy 
runsaasti pientalotuotannosta. Se 
ei vielä olekaan kokonaan ulkomai-
sessa omistuksessa. 

Uskallan ennustaa, että kun puu-
rakentaminen joka tapauksessa 
Suomessakin vauhdittuu ja puu-
kerrostalotuotanto oikeasti pääsee 
käyntiin, alan yritykset nopeasti 
ajautuvat ulkomaiseen omistuk-
seen. Jo nyt suurista rakennusliik-
keistä iso osa on suomalaistaus-
tastaan huolimatta ulkomaisten 
omistajien käsissä. Myös puura-
kentamiseen erikoistuvilla yrityk-
sillä tulee olemaan sama kehitys 
edessään. Perusteluina suomalai-
sen tuotannon myymiselle on kai-
killa aloilla ollut lisäpääoman hank-
kimisen tarve. Bisneskielellä tämä 
on usein ilmaistu tarpeella hankkia 
”vahvemmat hartiat”.

Puurakentamisessa alullaan ole-
va ulkomaiseen omistukseen siir-
tyminen pitää voida estää. Suo-
malaista pääomaa puurakentami-
seen kaivataan. Jos emme kykene 
estämään puurakentamisenkin 
ajautumista ulkomaisen pääoman 
tuottoinstrumentiksi, päädymme 
metsinemme pian pelkäksi raaka-
ainelähteeksi. Raaka-aineita tuot-
tamalla, ja ne takaisin valmiina ra-
kennuksina ostamalla emme tu-
le pitkään menestymään, etenkin 
kun puuraaka-aineemmekin alkaa 
olla vaarassa. 

Metsähallituksessa valmistellaan 
valtion talousmetsien liiketoimin-

tojen yhtiöittämistä ja metsien 
hoidon kilpailuttamista. Perustelu-
na esitetään, että EU-säännöt edel-
lyttävät kilpailutusta. EU ei kuiten-
kaan vaadi yhtiöittämistä. Jos sii-
hen nyt kuitenkin mennään, jou-
dutaan metsien hoito sen jälkeen 
myös kilpailuttamaan. Se merkit-
see metsiemme, siis metsävaran-
tomme, yksityistämistä. 

Maapohja jäisi toki edelleen val-
tion omistukseen. Ulkomainen 
pääoma, ”vahvemmat hartiat” siis, 
pystyy helposti tällaisen kilpai-
lutuksen voittamaan, koska raha 
ratkaisee. Valtion talousmetsien 
yksityistämishanke on ensimmäi-
nen askel kohti puurakentamisen 
ja mekaanisen puunjalostuksen ul-
komaiseen omistukseen siirtymis-
tä. Se heikentäisi myös maan huol-
tovalmiutta kriisitilanteissa merkit-
tävästi.

Yleisemmin rakennusalan ongel-
mat Suomessa voidaan kiteyt-
tää muutamaan havaintoon. Ku-
ten Junnila toteaa, rakentamista 
ei enää voi käyttää järkevästi ta-
loudellisen elvytyksen moottori-
na. Rakentamisessa uusi rakennus 
ei myöskään enää ole aina inves-
tointi, rakennusliikkeille se jo mer-
kitsee pitkähköikäisen kulutusta-
varan valmistusta. Rakennuttajat 
eivät ole vielä havainneet, että ra-
kennusten elinkaari on tästä syystä 
laskettu varsin lyhyeksi. Suomalai-
set uusrakennukset kestävät ilman 
mittavaa peruskorjausta nykyisin 
vain puolet, tai jopa vain kolman-
neksen siitä mitä vastaavat raken-
nukset kestivät vuosikymmeniä sit-
ten, tai mihin yhä pyritään muualla 
Euroopassa.

Perustavimmanlaatuisen ongel-
man muodostaa kuitenkin suoma-
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laisille ohjelmoitu vimmainen halu, 
suoranainen pakko omistusasumi-
seen. Suomeen ei ole koskaan kas-
vanut toimivaa vuokra-asuntojär-
jestelmää keskieurooppalaiseen 
tapaan. Siksi asuntobisneksessä 
voitot valuvat pääsääntöisesti ul-
komaille Rakentamista rahoitta-
vat pankit ovat osin samoja ulko-
maisille omistajille myytyjä pank-
keja, jotka hoitavat myös asunto-
lainoitusta. Asuntorakentamisessa 
”isommat hartiat” jaksavat kantaa 
voitot maasta kevyesti, monen väy-
län kautta.

Itse me olemme tähän suostu-
neet. Pelkään nyt puurakentami-
sen puolesta. Ellemme havahdu, 
menetämme suomalaisen raken-
tamisen viimeisenkin itse omista-
mamme sektorin, ja saamme pian 
puurakentamiseen myös kehnon 
rakentamisen ja laadunvalvonnan 
seuraamukset home- ja kosteus-
ongelmineen. Tiukentuvat ener-
giansäästövaatimukset eivät pois-
ta huonon rakentamisen peruson-
gelmia. Rakentamisen hintaa ne 
kyllä nostavat. Turun Portsan kau-
punginosan vanhimmat puutalot 
ovat kestäneet asuttavina ilman 
ongelmia jo sata vuotta. Tulevatko 
uudet puurakennuksemme jatka-
maan tätä suomalaisen rakentami-
sen laatuperinnettä? Vai maksam-
meko jatkossa kiltisti kiitollisina 
siitä, mitä nyt satumme rahamme 
vastineeksi vahvempien hartioiden 
omistajilta saamaan?

harri Kumpulainen 
Toimittaja, Turku
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