
RAKENTAMISEN UUDET TUULET – seminaari - NYKYAIKAINEN JA EKOLOGINEN PUURAKENTAMINEN 
Esitys perustuu yli 20 vuoden puutuotehankekokemuksiin alla olevan organisaation, Suomen 

metsäkeskuksen sekä Puumies – ja Rakennussanomat lehdissä julkaisemiini artikkeleihin. 
Oheismateriaaliksi liitin 2003 kirjoittamani artikkelin sekä viime syksynä julkaistusta TEM:n 

Puutuotetoimialakatsauksesta otteita. Kauan on aikaa kulunut havaituista ongelmista, ennen kuin 
uusia ratkaisuja on syntynyt ja rakennuslainsäädäntöä korjattu puulle tasavertaisempaan suuntaan. 



Vanha Turku – uusi Helsinki 

Turun Apteekkimuseon vanhimmat osat rakennettiin 1600 –luvulla ja hyvin ovat säilyneet tähän 
päivään asti. Helsingin Jätkäsaaren maisema on muuttumassa käynnissä olevan puukorttelin – Wood 

City - rakentamisen myötä. Erittäin haasteellisiin sääolosuhteisiin meren rannalle on nousemassa 2000 
–luvun puurakennusteknologian taidonnäyte. Puurakentamisella on edessään hieno tulevaisuus, 

koska muutaman vuoden kuluessa rakentamisessakin tullaan painottamaan hiilijalanjälkeen. 



KAIKKI HOMEKOULUT JA –TALOT ON RAKENNETTU 
RAKENNUSASETUKSEN MÄÄRÄYSTEN MUKAAN: 
”NOUDATTAEN HYVÄÄ RAKENTAMISTAPAA”  JA 
”TERVEYSHAITTOJA VÄLTTÄEN”. 
 
MYÖS TULEVAT. Panu Kaila, Kustavi 2012 

Nykyhetken polttava ja kallis ongelma – kosteusvauriot ja home 



 

Helsingin Sanomat 3.11.2010 

Sisäilmahaitat maksavat vuosittain enemmän kuin rakennusten lämmitys. 
Panu Kaila Kustavin Saaristorakentamisen messuilla 2012. 



 

Perinteisen rakennustekniikan pohjalta voidaan kehittää terveellinen 
matalaenergia- ja passiivitalo ilman koneilmastoa. Panu Kaila 2012. 

Heinola       2011 



Vapaa-ajan 
Rakennukset, 99 % 

TkT, arkkitehti Markku Karjalainen, TTY, 2014 

Suomen puurakentamisen piirteitä nykyään 



Puisten pientalojen prosenttiosuus Suomessa 2013 



CLT –elementtirakentaminen, teltassa rakentaminen, Metsä 
Woodin pilari-palkki –rakentaminen ja moduulirakentaminen 

sopivat suuriinkin kohteisiin 

Puisista moduuleista tai CLT –elementeistä rakentamisen suuri etu on nopeus. Esimerkiksi nyt 
rakenteilla oleva Kuhmon koulu nousisi nykyistäkin nopeammin, jos betoni kuivuisi nopeammin. 

Enää ei haluta rakenteita sulkea ja päällystää, ennen kuin betoni on taatusti kuivaa. 



 
           

Vuonna 2014 tiedossa olevia isoja puurakentamiskohteita. Nyt 
niitä on jo paljon enemmän. Imatra, Kouvola, ehkä Vehmaa… 



Puuelementeillä voidaan remontoida ja lisäeristää vanhoja 
kerrostaloja. Myös on mahdollista rakentaa niiden päälle 

puisia lisäkerroksia perustuksia vahvistamatta. 



CLT, Crosslam, Kuhmo 



CLT, Crosslam, Kuhmo 
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CLT, Crosslam, Kuhmo 



CLT, Crosslam, Kuhmo. 2.2.2017 
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CLT, Crosslam, Kuhmo. 2.2.2017 



CLT, Crosslam, Kuhmo. 2.2.2017 



Kuhmo, Tuupalan koulu, helmikuu 2017 



Kuhmo, Tuupalan koulu, helmikuu 2017 



Kuhmo, Tuupalan koulu, helmikuu 2017 



Pudasjärven hirsinen koulu  



Pudasjärven koulu 



Pudasjärven koulu 









Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointikriteerit tulevat Suomen 
rakentamismääräyksiin viimeistään 2017 (ERA17-linjaukset) 

Kaikkiaan tilanne näyttää hyvältä puurakentamiselle. Kaiken ei tietenkään pidä olla 
suurta, vaan pientalorakentamiseenkin voidaan soveltaa uusia puuteknologian tuotteita 

yhdessä perinteisten ja toimiviksi havaittujen ratkaisujen lisäksi. 
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