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Pieniä huolia

P uurakenteiden suunnittelijakoulutus on ympäristöministeriön 
puurakentamisen ohjelmassa etenemässä huolestuttavaan 
suuntaan. Tärkeimmästä asiasta eli opettajien täydennyskou-
lutuksesta ollaan luopumassa kokonaan. Sen sijaan ministeriö 

kaavailee puurakenteiden suunnittelijoiden erikoistumiskoulutuksen käyn-
nistämistä. 

Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että puurakenteiden suunnittelijaksi 
pätevöityäkseen tulisi ensin suorittaa rakennusinsinööriopinnot ja sen jäl-
keen hakeutua puurakenteiden suunnittelun erikoistumiskoulutukseen. Tä-
tä ei voi pitää puun yhdenvertaisena kohteluna suhteessa muihin raken-
nusmateriaaleihin, joiden suunnitteluun riittää normaali rakennusinsinööri-
koulutus. Puusta pitää voida suunnitella rakennuksia normaalilla koulutuk-
sella siinä, missä muistakin materiaaleista. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN PITÄÄ TUOTTAA myös puurakenteiden suunnitte-
luun sisällöltään ja laajuudeltaan riittävät opinnot niin, että niiden ja tarvit-
tavan työkokemuksen perusteella voi hakea suunnittelijapätevyyttä. Myös 
opetuksen sisällön tulee vastata vaativien rakenteiden suunnittelua. Tätä 
tuetaan parhaiten täydennyskouluttamalla opettajia ja tuottamalla heidän 
käyttöön oikeanlaista opetusmateriaalia. Puuinfon Vaapu-koulutus olisi tä-
hän hyvä työkalu. Se kuitenkin tarvitsee rahoituksen. Pitkällä aikavälillä 
puun asema opetuksessa pitää saada tasavertaiseksi muiden materiaa-
lien kanssa. 

Toivon, että ministeriö 
vielä harkitsee kaavailtua 
mallia. Toivon myös, että 
puurakentamisen edunval-
vojat ovat asiassa vaativia. 
Rinteen hallituksen ohjelma 
antaa erittäin hyvät eväät 
puun käytön kaksinkertais-

tamiseen rakentamisessa. Virkamiesvalmistelun tulee pystyä samaan. 

PUUN KÄYTÖN TILASTOT ovat viime aikoina hämmentäneet. Metsäteollisuu-
den tilaston mukaan sahatavaran kotimaan näennäiskulutus on laskenut 
2010-luvulla. Foreconin mukaan sahatavaran käyttö on ollut jopa hienoi-
sessa kasvussa. Pekka Pajakkala on luvannut selventää asiaa perinteises-
sä Puumarkkinapäivän katsauksessa Puupäivässä. Kannattaa tulla kuule-
maan. 

Puupäivässä myös julkistetaan uusi ePuu-palvelu puisten rakennus-
hankkeiden valmisteluun. Sen avulla voi selvittää 
palomääräyksiä ja hankkeeseen soveltuvia raken-
neratkaisuja. Lisäksi palvelussa voi vertailla toteu-
tettujen hankkeiden kustannuksia ja löytää puisia 
ratkaisuja tarjoavat yritykset. EPuu-palvelussa nä-
kyminen on Puuinfon jäsen- ja kumppaniyritysten 
etu. 

MIKKO VILJAKAINEN

toimitusjohtaja
Puuinfo

Toivon, että ministeriö 
vielä harkitsee 
kaavailtua mallia, ja 
edunvalvojat ovat 
asiassa vaativia.
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Edinburg

Oslo

Riika

Kööpenhamina

Tukholma

KASKINEN

TEHOKAS YHTEYS  
MERELLE

Kaskisten satama on erityisesti  
bulklasteihin, kuten metsä- ja  
kemianteollisuuden materiaali- 
virtoihin erikoistunut kasvava  
vienti- ja tuontisatama. 

OY KASKISTEN SATAMA – KASKÖ HAMN AB       
Kalasatamantie 30,  FI-64260 Kaskinen

WWW.PORTOFKASKINEN.FI

• Keskeinen, ruuhkaton  
sijainti, kustannus tehokas 
palvelu 

• Nopea yhteys avomerelle  
ja Itämeren laivaväylille

• Selkeä, dynaa minen 
infrastruktuuri

• Materiaalivirtojen nopea, 
hallittu läpimeno 

• Kasvupotentiaalia yrityksille 
sataman kyljessä

KASKSAT_ilm_Puumies7_dl1109_210x297+5mm_FI.indd   1 6.9.2019   13.37
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Iskulle iso toimitus Kazakstaniin

Kazakstanin pääkaupungissa 
Nur-Sultanissa opiskellaan jat-
kossa IT-alaa suomalaisten ka-
lusteiden keskellä, kun ISKU ka-
lustaa Astana IT University -yli-
opiston tilat. Suurtilaus käsittää 
22 rekka-autollista kalusteita, 
jotka tulevat noin 2000 IT-alan 
opiskelijan käyttöön. 

– Kyseessä on Iskun kaikki-
en aikojen suurin tilaus Kazaks-
tanista. Iskun Venäjän tytäryhtiöl-
lä on ollut toimisto Kazakstanis-
sa vuoden 2017 maailmannäyt-
telystä asti ja nyt määrätietoinen 
työ alkaa tuottaa tulosta, Iskun 

toimitusjohtaja Arto Tiitinen sa-
noo.

Kalusteiden lisäksi myös tilo-
jen sisustussuunnittelu on tehty 
Iskulla. Astanan It-yliopistolla on 
paljon luokkahuoneita ja perin-
teisiä auditorioita, mutta myös 
paljon avoimia tiloja esimerkiksi 
projektitöitä varten. Uutuuttaan 
hohtavassa yliopistorakennuk-
sessa on paljon monitoimitiloja, 
140 luokkahuonetta, urheilutilo-
ja, startup-yrityksiäkin palveleva 
yhteistyöskentelyn alue, kirjasto 
ja laboratorioita.

Uusi massiivipuutilaelementtitehdas 
aloittaa toimintansa Kauhajoella

PROMODULES OY käynnistää ker-
rostalojen massiivipuisten ti-
laelementtien valmistuksen al-
kuvuodesta 2020. Tuotantoti-
lat ovat 4000 neliömetriä ja ne 
sijoittuvat jo olemassa olevaan 
kiinteistöön. Parhaillaan käynnis-
sä ovat tilojen remontointityöt. In-
vestoinneista suurimmat tulevat 
olemaan siltanosturit. Tuotannon 
käynnistyessä yritys tulee työllis-
tämään noin 10 henkilöä, ja toi-
sen tuotantovuoden aikana ta-
voitteena on nostaa henkilöstön 
määrä 30:een. – Teollinen mas-
siivipuurakentaminen on mieles-
tämme järkevin vaihtoehto ker-
rostalotuotannossa. Teollisesti 
rakennettavien puukerrostalojen 
suosio kasvaa jatkuvasti, ja mas-
siivipuurakentamisessa on valta-
vasti etuja niin sanottuun ranka-
rakentamiseen verrattuna, tote-
aa ProModulesin toimitusjohtaja 
Olli Koistinen. 

Kauhajoki valikoitui tehtaan 
sijainniksi alueen vahvan teol-
lisen rakentamisen osaami-
sen vuoksi. Maakunnassa toimii 
myös kaksi tilaelementtien tuo-
tannolle tarpeellista CLT-levyteh-
dasta. Tilaelementtien materiaa-
lina voidaan käyttää myös LVL-le-
vyjä. 

CLT-levyjä valmistava CLT 
Plant Oy sijaitsee näköetäisyyden 

päässä ProModulesin tehtaasta, 
mikä tarjoaa molemminpuolista 
synergiaetua. Yrityksillä ei kuiten-
kaan ole kytköksiä omistuksien 
osalta toisiinsa. 

ProModulesin taustalta löytyy 
puukerrostalorakentamisen kon-
kareita, ja sen omistajiin kuuluu 
kaksi yritystä ja neljä yksityishen-
kilöä. Yrityksistä toinen on JVR 
Rakenne Oy, joka on massiivi-
puukerrostalorakentamisen pio-
neeri Suomessa. Puurakenta-
miseen vuodesta 2014 lähtien 
keskittynyt yritys on pystyttänyt 
tilaelementeistä yli 400 asuntoa 
Suomessa, muun muassa Puu-
kuokan kolme kerrostaloa Jy-
väskylässä. Hallitukseen kuulu-
vat Koistisen lisäksi Arttu Suuro-
nen, Kimmo Koski, Ari Mäkelä ja 
Tuomo Hyyppä. – Tämä on meil-
le luonnollinen askel tulevaisuut-
ta ajatellen. Tavoitteenamme on 
toimittaa tilaajille massiivipuu-
kerrostaloja avaimet käteen peri-
aatteella ilman alihankintaa. Kun 
koko toimitusketju on omissa kä-
sissämme, saamme valmistettua 
laadukkaita kerrostaloja kustan-
nustehokkaasti. Tehtaalla voi-
daan valmistaa moduuleita myös 
muille rakentajille, kertoo JVR 
Rakenne Oy:n toimitusjohtaja ja 
ProModules Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Arttu Suuronen.

▲ Vaasan ensimmäiseen korkeaan puukerrostaloon tulee 32 asuntoa.

Puukerrostalobuumi tavoitti Vaasan
Vaasan ensimmäinen korkea 
puukerrostalo nousee Melanie-
meen. LAKEAN rakennuttama 
kuusikerroksinen talo kootaan 
puumoduuleista, ja siihen tulee 
32 asuntoa. Viherlehto-kerros-
talo valmistuu arviolta syksyllä 
2020.

Viherlehto on jo kolmas puu-
kerrostalo, jossa Lakea käyttää 
kehittämäänsä Sydänpuu-raken-
tamistekniikkaa. Samaa tekniik-
kaa on aiemmin käytetty Seinä-
joella, ja sitä aiotaan hyödyntää 
myös Tampereelle suunnitteilla 
olevassa puukerrostalossa.

Tekniikassa puukerrostalon 
huonetilat rakennetaan omal-
la tehtaallaan CLT-elementeistä 
ja kylpyhuoneet tehdään betoni-
elementeistä omalla tehtaallaan. 
Kuiva- ja märkätilaelementit yh-
distetään vasta rakennustontilla 
siten, että kylpyhuoneet sijoittu-
vat talossa päällekkäin torniksi ja 
puurakenteiset tilaelementit koo-
taan niiden ympärille. Tekniikalle 
on haettu patenttia.

Viherlehdon on suunnitellut 
arkkitehti Marco Casagrande. 
Asuntojen koko vaihtelee 35 neli-
ön kaksioista 85 neliön neliöihin.
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PIHLA GROUP tuo markkinoille An-
tennilasin, joka parantaa mobiili-
verkon kuuluvuutta ja nostaa da-
tasiirron nopeutta sisätiloissa. 
Mikä tahansa Pihla- tai Tiivi-ik-
kunamalli ja lasin pinnoitetyyppi 
voidaan toimittaa Antennilasina. 

Ratkaisu perustuu patentoi-
tuun StealthCase-teknologiaan, 
jolle Pihla Groupilla on yksinoi-
keus ikkunavalmistuksessa. La-
sin pinnoitteeseen työstetään ka-
pea, lähes näkymätön antenni-
kuvio lähelle ikkunan reunaa. 

Antennikuvio päästää matka-
puhelinverkon signaalin läpi levit-
täen sen vaakatasossa kaikkiin 
suuntiin huoneistossa. Nykyisin 
markkinoilla olevat lasit läpäise-

Antennilasi tuo nopean 
mobiiliverkon kotiin

vät signaalia vain tulosuunnas-
saan ikkunan lähistölle. Näkyvä 
ero on, että Antennilasi sallii me-
tallisten sälekaihdinten käytön.

Antennilasin signaalikeila on 
leveä myös ulospäin, mikä tarjo-
aa käyttäjälle yhteyden sivusuun-
nissa sijaitseviin tukiasemiin, 
ikään kuin kulman taa. 

Koska tukiasemien suunnil-
la ei ole juurikaan merkitystä, 
ei Antennilasin hankintapäätök-
seen tarvita asiantuntija-apua tai 
mittauksia huoneistossa. Hyvän 
kuuluvuuden ja nopean datasiir-
ron koko asunnossa voi varmis-
taa valitsemalla yhden Antennila-
sin jokaiseen huoneeseen.

Lahden ammattikorkeakoulu ja 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
yhdistyvät vuodenvaihteessa, ja 
yhdistymisen myötä syntyy uusi 
LAB-AMMATTIKORKEAKOULU. 

LAB-ammattikorkeakoulun ta-
voitteena on uudistaa opiskelua, 
työelämää ja työnteon tapoja.  
LABissa kokeillaan uusia asioita 
ja tekemisen tapoja yhdessä yri-
tysten kanssa. Siksi LAB-ammat-

LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa 
vuodenvaihteessa

tikorkeakoulua kutsutaan myös 
työelämän innovaatiokorkeakou-
luksi.

LAB-ammattikorkeakoulu toi-
mii kolmella kampuksella. Fyy-
siset kampukset sijaitsevat Lah-
den Mukkulassa ja Lappeenran-
nan Skinnarilassa. Kolmas kam-
pus on verkkokampus, joka mah-
dollistaa opiskelun paikasta riip-
pumatta.
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Uutisia

Olympiastadion - Suomalaisen 
puuteollisuuden areena

Suomen Puukerrostalot Oy:n 
ensimmäinen kohde viittä vaille 
valmis

Puu esittäytyy lentomatkailijoille

Puun pienellä ilmastorasitteella 
on vihdoinkin käyttöä

CLT-talo pystyyn 
opiskelijavoimin 

Tilannekatsaus ikkunoiden ja 
ovien standardeista

Oiva Wood Solutions Oy – 
Tiivistä yhteistyötä Puumerkin 
kanssa

Puurakentamisen kehittyminen 
haastaa kiinnikkeet ja liittimet

Julkinen puurakentaminen ja 
kunnallinen päätöksenteko

Sähkökitaroita suomalaisesta 
puusta

Metsäpäivät järjestettiin 90. 
kerran uudistuneella konseptilla

PuuSuomi-palsta: Luke tutkii 
puumateriaalien vaikutuksia 
sisäilmaan ja tilojen käyttäjiin

Suomen Puuteollisuusinsinöörit – 
 kaksi uutta jäsentä

Tuhannen vuoden talo hirrestä 
-kilpailu

Matkalla puu- ja metsäalan 
ammattilaiseksi: Elisa Ylimäki

Timberwise Oy osti Parla Floorin 
liiketoiminnan

Puumiesten lauluja 47: Mestari 
Helismaa

Kirjat: Q3 kolmessa 
metsäyhtiössä

Henkilöuutisia

Maalauslaitteet ja linjat asiantuntemuksella
Ota yhteyttä:
Tomi Majamäki, 040 734 6599 Marko Kullaa, 040 702 5750 
Jarno Mäkeläinen, 050 517 1177  Arto Haliseva, 045 121 2227
Pekka Kirsilä, 040 056 5848  Petrik Eklund, 044 5022971

TARJOUKSENA BINKS– PUMPPUPAKETIT TÄYDELLISENÄ. 
 PYYDÄ TARJOUS!

Kuljettimet, varaosat ja huollot

Autamme räjähdyssuojausasiakirjojen laadinnassa
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Aikakauslehtien 
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Aikakauslehtien 
liiton jäsen

KOKO PUUALAN LEHTI – 
KANNOLTA MAAILMALLE

LIITY NYT JÄSENEKSI

Jäsenmaksu vuonna 2020: 48 € / vuosi, opiskelijat 24 €
Kysy lisää! puh. 040 163 3011 tai raili.korpi@puumies.fi

10/2019 ilmestyy 19.12.
• Teemasivut: JOULUNUMERO 

• Ilmoitusvaraukset 28.11. Aineistot 4.12.

1/2020 ilmestyy 30.1. 
• Teemasivut: PUUSEPÄNTEOLLISUUS 

      KOULUTUS 

• Ilmoitusvaraukset 9.1. Aineistot 15.1.

SEURAAVAT NUMEROMME:

Ilmoitusmyynti  Petri Puttonen
ja aineistot: puh. 040 163 3563, 014 215 653, 
          petri.puttonen@puumies.fi

• Puumiehet ry:n jäsenenä saat  
Puumies-lehden suoraan kotiosoitteeseen

• Voit osallistua koulutuksiin ja opintomatkoille

• Hyödyt alan ammattiverkostosta – saat suoria 
kontakteja ja tuoretta ammattitietoa

Puumiehet ovat myös Facebookissa!

facebook.com/ 
puumiehetry
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WISA-SPRUCE-VANERITUOTEPER-
HEESEEN tulee viisi uutta pak-
suutta palosuojatulle WISA-Sp-
ruceFR-vanerilleen. Rakenteel-
liseen käyttöön tarkoitettua WI-
SA-SpruceFR-vaneria saa nyt 
12-30 millimetrin paksuuksilla 
sekä suorareunaisena että pon-
tattuna. 

UPM:n kaksi vuotta sitten 
esittelemä WISA-SpruceFR-va-
neri täyttää puumateriaalien 
korkeimman B-s1, d0-paloluoki-
tuksen vaatimukset. WISA-Spru-
ceFR-kuusivanerilevy sopii kaik-
keen runkorakentamiseen. Lu-

juutensa ansiosta se on hyvä va-
linta erityisesti kantaviin raken-
teisiin, kuten seiniin ja lattioihin.
Valmistusvaiheessa WISA-Spru-
ceFR-vaneriin tehty palosuoja-
uskäsittely helpottaa niin suun-
nittelua kuin rakentamistakin. 
Suunnittelu yksinkertaistuu, 
kun kohteen palosuojausvaati-
mukset voidaan täyttää yhdellä 
rakenteellisella tuotteella. Tuot-
teella on rakennusmateriaalien 
M1-päästöluokitus ja rakenteel-
liseen käyttökohteeseen tarkoi-
tettuna se on asianmukaisesti 
CE-merkitty.

▲ Aalto Haitek Oy käynnistää 
massatuotannon Toholammin 
tehtaalla vielä tänä vuonna.

Valmistus, myynti, ja huolto samalta kotimaiselta toimittajalta:
Sakoni Oy, Nukarintie 8, 05450 Nukari, p, 040 544 9011/Matti Paaso

www.maalauskone.fi

•	Ruiskutus + harjamaalauskone sahatulle puutavaralle.
•	Koko Easy Coat -laitteisto rullapöytineen ainoastaan 6.900 €.
•	EC 200 ruiskumaalausautomaatilla höylätavaralle, huonekalu-

laatua todella edullisesti, hinta alkaen 21.900 €.
•	Vastaanottajalaite heti maalauskoneen jälkeen. Yksi käyttäjä 

pystyy maalaamaan yli 10 000  juoksumetriä vuorossaan.
•	Sijoitettu pääoma tulee takaisin alle vuodessa.

Maalauskonetuotantoa yli 35 vuotta, laitteita 
toiminnassa pitkälti toista tuhatta kappaletta.

Maalauskoneita mittatilaustyönä!

Helsinki selvitti peruskorjaamisen ja 
uudisrakentamisen kustannukset

Monissa suomalaisissa kaupun-
geissa tehostetaan maankäyttöä 
ja tiivistetään kaupunkirakennet-
ta. Helsingin kaupunki halusi sel-
vittää, mitkä ovat kahden eri toi-
mintatavan – peruskorjauksen 
ja korottamisen tai purkamisen 
ja uudisrakentamisen – raken-
tamiskustannukset ja päästöt. 
SWECO toteutti kahden asuinker-
rostalokiinteistön kustannussel-
vityksen ja hiilijalanjälkilasken-
nan. – Vanhojen lähiökerrostalo-
jen purkaminen pois uudisraken-
nusten tieltä on keskusteluissa 
usein esiin nouseva tapa tiivis-
tää maankäyttöä. Trendi on huo-
lestuttava, koska se ei ole välttä-
mättä kestävän kehityksen kan-
nalta järkevin tapa, toteaa Hel-
singin kaupungin asuntotuotan-
non rakennuttaja-arkkitehti Timo 
Karhu.

Kuuden Suomen suurimman 
kaupungin kaupunginjohtajien 
ilmastoverkosto on esittänyt, et-
tä entistä suurempi osa uusis-
ta asuinrakennuksista, julkisista 
rakennuksista sekä lisä- ja täy-
dennysrakentamisesta tehdään 
puusta. – Puutalo on hiilivarasto 
ja puu uusiutuva rakennusmate-
riaali, jonka tuottaminen aiheut-
taa vähemmän hiilidioksidipääs-
töjä kuin betoni, Karhu toteaa.   

Helsingin kaupungin asun-
totuotantopalvelut (Att) on jo ra-
kennuttanut joitakin puurunkoi-
sia asuinkerrostaloja, ja uusia 
hankkeita on suunnitteilla. 

– Samalla esiin on noussut 
ajatus peruskorjattavien asuin-
kerrostalojen puurakenteisesta 
korottamisesta purkamisen si-
jaan.

Att teetti selvityksen kahden 
Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n omistaman vuokrakerrosta-
lokohteen peruskorjaamisen ja 
korottamisen sekä vastaavasti 
purkamisen ja uudisrakentami-
nen kustannuksista. Sweco to-
teutti molempien vaihtoehtojen 
kustannusselvityksen osalaskel-
mat. – Peruskorjauksessa huo-
mioitiin, että perustuksia on vah-
vistettava ja sisätilat uudistetta-
va, taloon rakennetaan hissi, be-
tonijulkisivun kuorielementit kor-
vataan puurakenteilla, lämmön-
eristystä lisätään ja taloa korote-
taan kahdella puurakenteisella 
lisäkerroksella, Karhu luettelee.  
 – Rakennuskustannusten sel-
vitys osoitti, että säilyttävä pe-
ruskorjaus olisi ainakin kyseisis-
sä kohteissa uudisrakentamista 
jonkin verran edullisempi vaihto-
ehto.

Seuraavaksi haluttiin tietää, 
mitkä ovat kahden toimintamal-
lin CO2-päästöt. Swecon hiilija-
lanjälkilaskentaan kuului käytön-
aikaisen energiankulutuksen ja 
investointikustannusten arvioin-
ti sekä massoittelu. Laskelmien 
mukaan kahden asuinkerrosta-
lon peruskorjaus ja korottaminen 
tuottavat alhaisemman hiilijalan-
jäljen kuin uudisrakentaminen.

WISA-SpruceFR-vanereihin 
uusia paksuuksia 

▲ Tuotteella on rakennusmateriaalien M1-päästöluokitus.

Wave layered timber (WLT®) on 
toholampilaisen AALTO HAITEK 
OY:N rakennusteollisuudelle ke-
hittämä massiivinen puuele-
menttiratkaisu. Lisäaineeton 
WLT® on puukomponentti kai-
kentyyppiseen rakentamiseen, 
mukaan lukien suuret rakennuk-
set ja sillat. WLT® on kehitetty 
teollisen mittakaavan tuotantoon 
ja sitä voidaan valmistaa eri puu-
lajeista. – WLT®:n tuotannossa 
ei käytetä liimaa, lisäaineita tai 
kemikaaleja, kuten ei myöskään 
rakennusvaiheessa, sanoo Aalto 
Haitek Oy:n toimitusjohtaja Tiina 
Kapela.

WLT®:n aaltoprofiilin ja kui-
vaamiskäsittelyn yhdistelmä luo 
elementeille yhtenäisen, halkei-
lemattoman ja jäntevän raken-
teen. Komponentin aaltoprofiilin 
kireys mukautuu luonnostaan 

WLT ® - uusi 
ratkaisu 
puurakentamiseen

sään ja ilmaston aiheuttamiin 
kosteuden muutoksiin jousimai-
sen ominaisuutensa ansiosta.

WLT®-komponentit ovat kaa-
revia tai suoria, mikä mahdollis-
taa pyöreiden muotojen luomi-
sen. Aalto Haitek Oy käynnistää 
WLT®:n massatuotannon uudel-
la Toholammin tehtaalla vuoden 
2019 aikana.

Maailmantalouden kasvun heik-
keneminen ja kysynnän laantu-
minen vähentävät useiden met-
säteollisuustuotteiden tuotanto- 
ja vientimääriä. 

Ylitarjonta tärkeimmillä vien-
timarkkinoilla heijastuu Suomen 
sahatavaran keskimääräiseen 
vientihintaan, jonka ennakoi-
daan laskevan kahdeksan pro-
senttia vuonna 2019. Sahoilla to-
teutetaan talven aikana tuotan-
nonrajoituksia, joihin viennin on-
gelmien lisäksi vaikuttaa saha-
tavaran kysynnän pieneneminen 
kotimaassa. Sahatavaran tuotan-
to supistuu kaksi prosenttia, mut-
ta vientimäärä jää vuoden 2018 
tasolle.

Vuonna 2020 sahatavaran 
keskimääräisen vientihinnan las-
kun odotetaan jatkuvan, mutta 
kuluvaa vuotta loivempana. Sekä 
sahatavaran vienti- että tuotanto-
määrien odotetaan edelleen pie-
nenevän kuluvasta vuodesta.

Vanerin keskimääräisen vien-
tihinnan ennustetaan vahvistu-
van prosentin tänä vuonna. Sen 
sijaan tuotannon ja viennin en-
nakoidaan supistuvan, sillä tuo-
tantoa on sopeutettu kiristyneen 
markkinatilanteen mukaiseksi. 
Ensi vuodeksi ei odoteta suuria 
muutoksia vanerin vientiin tai 
tuotantoon.

Luken Metsäsektorin suhdannekatsaus

Vuonna 2019 sellun tuotan-
to kasvaa prosentin ja vienti kah-
deksan prosenttia viime vuodes-
ta. Ensi vuonna viennin kasvu on 
vähäisempää ja tuotantomäärä 
alenee hieman. Vuonna 2019 
paperin tuotanto- ja vientimäärät 
supistuvat seitsemän prosenttia 
kysynnän ja tuotantokapasiteetin 
vähentymisten myötä. Ensi vuon-
na tuotanto ja vienti vähenevät 
vielä enemmän paperikoneiden 
sulkemisten vuoksi. 

Kartongin vienti ja tuotanto 
vähenevät tänä vuonna pari pro-
senttia heikentyneen kysynnän 
seurauksena. Ensi vuodelle tuo-
tanto- ja vientimääriin ei odoteta 
merkittäviä muutoksia. 

Tukkipuiden keskimääräiset 
kantohinnat alenevat tänä vuon-
na 3–7 prosenttia. Kuitupuiden 
kantohinnat pysyy 0–2 prosentin 
kasvussa. Teollisuuspuun hak-
kuut vähenevät viisi prosenttia 
hieman yli 65 miljoonaan kuutio-
metriin.

– Ensi vuonna teollisuuspuun 
hakkuut vähenevät edelleen kol-
me prosenttia.  Sahateollisuuden 
tuotannon alenemisen jatkues-
sa tukkien kantohinnat laskevat 
kuluvasta vuodesta 2–3 prosent-
tia, arvioi tutkija Jussi Leppänen 
Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Koneyrittäjien liiton 50-vuotis-
juhlaliittokokous valitsi koneyrit-
täjä Markku Suomisen jatka-
maan liiton puheenjohtajana tu-
levan kaksivuotiskauden vuodet 
2020 ja 2021. Suominen on ol-
lut Koneyrittäjien puheenjohtaja 
vuodesta 2018 lähtien. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin koneyrit-
täjä Marko Vainionpää. 

Liiton hallitukseen 2020– 
2021 valittiin koneyrittäjät Jyr-
ki Härkönen ja Seppo Saarelai-

SIEVITALO ryhtyy laskemaan ra-
kentamiensa puurakenteisten 
omakotitalojen hiilijalanjäljen. 
Jatkossa omakotirakentajat voi-
vat omilla valinnoillaan vaikuttaa 
tulevan kotinsa hiilijalanjälkeen 
päättäessään esimerkiksi oma-
kotitalon lämmitysmuodosta ja 
materiaaliratkaisuista.

Sievitalo laskee hiilijalanjäljen 
jokaisesta myymästään omakoti-
talosta. Rakennuttaja saa laskel-
man automaattisesti samaan ta-
paan kuin energiatodistuksen. 
Yhdessä ne auttavat asiakasta 
optimoimaan rakentamisen ko-
konaisuutta.

STORA ENSO rakennuttaa yhdes-
sä työeläkeyhtiö Varman kanssa 
uuden pääkonttorin Helsingin 
keskustaan. Stora Enso vuokraa 
käyttöönsä osan tiloista.

Tulevan rakennuksen osoite 
on Katajanokanlaituri 4. Varma 
järjestää suunnittelusta arkki-
tehtuurikilpailun ja aikoo hakea 
rakennukselle Platinum-tason 
LEED-sertifikaattia, sillä raken-
nus toteutetaan mahdollisim-
man vastuullisesti. Rakenta-Sievitalo ryhtyy laskemaan hiilijalanjälkeä

Sievitalo osallistuu lisäksi ym-
päristöministeriön vähähiilisen 
rakentamisen pilotointiin, jossa 
haetaan kokemuksia hiilijalanjäl-
kilaskennan arvioinnin sujuvuu-
desta ja toimivuudesta.

Sievitalolle hiilijalanjäljen las-
kee Vesitaito Oy. Mittauksissa 
käytetään ympäristöministeri-
ön kehittämää arviointimenetel-
mää. Se kattaa rakennuksen ko-
ko elinkaaren rakennustuottei-
den valmistuksesta kuljetuksiin, 
työmaatoimintoihin, asumiseen 
sekä elinkaaren lopulla tapahtu-
vaan purkamiseen ja kierrätyk-
seen.

miseen käytetään Stora Enson 
puumateriaaleja.

Stora Enson nykyisessä, Al-
var Aallon vuonna 1962 suun-
nittelemassa pääkonttorissa 
Helsingissä työskentelee noin 
450 henkilöä. Rakennuksen 
pohjaratkaisut eivät mahdollis-
ta työtilojen muuntamista ny-
kyaikaisia toimistotarpeita vas-
taaviksi. Uuden rakennuksen 
arvioidaan valmistuvan vuonna 
2023.

Stora Enso aikoo siirtää 
pääkonttorinsa puurakennukseen

Koneyrittäjien liitosta Koneyrittäjät ry

nen. Liiton hallituksessa jatka-
vat vuonna 2020 liiton varapu-
heenjohtajana Mika Jormakka 
ja hallituksen jäseninä Tommi 
Lahti, Pasi Mikkonen  ja Teemu 
Tolppa. 

Liittokokous vahvisti Kone-
yrittäjät 2030 -strategian se-
kä hyväksyi sääntömuutoksen, 
jonka myötä Koneyrittäjien ni-
mi lyhenee. Koneyrittäjien liitto 
ry:stä tulee Koneyrittäjät ry, ja 
uusi nimi otetaan heti käyttöön.

U
PM
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H elsingin olympiastadionin perus-
korjaus on edennyt pitkälle. Sta-
dionin sisätilat valmistuvat vuoden 

loppuun mennessä ja kenttäalueet ensi ke-
sänä. Uusittu Olympiastadion on suomalai-
sen puuteollisuuden areena, sillä uutta puu-
verhoilua tulee stadionille noin 27 000 ne-
liömetriä: katokseen kivipuurimaa 15 000, 
ulkoseiniin 9 000 ja sisäverhoiluihin 3 000 
neliömetriä. Esimerkiksi puupinnoituk-
siin menee lähes 200 kilometriä lautaa ja 
yli 450 kilometriä rimaa. Remontin mitta-
suhteet ovat suomalaisittain ainutlaatuiset. 
Hankkeen kokonaislaajuus on kenttä- ja 
katsomoalueet mukaan lukien 90 000 ne-
liötä eli 90 hehtaaria. Stadionin työmaalla 
ahkeroi parhaimmillaan 750 henkilöä.  
    Puumies-lehden toimittajan vieraillessa 
stadionilla elokuussa, katsomon sisäkatto oli 
lähes valmis, joten jutussa keskitytään sii-
hen. Katsomon kantaviin ristikkorakentei-
siin käytettiin lähes kolme miljoonaa kiloa 
terästä. Teräskannattimiin ruuvattiin kiinni 
rimojen kannattimiksi lähes kahdeksan ki-
lometriä päällekkäin asetettua 25x100 mm 
kivipuulautaa. 

Lautoihin kiinnitettiin 33x33 mm kivi-
puurimat seitsemän millin raoilla.  Kiinni-
tys tapahtui torx-ruuveilla ampumalla vi-

nottain sivuilta, jotta ruuvien kannat eivät 
jääneet näkyviin ja jokainen on tarvittaessa 
irrotettavissa. Asennukseen kului rimoja lä-
hes 400 kilometriä ja ruuvejakin puolitoista 
miljoonaa kappaletta. Rakenteen moninai-
suuden vuoksi ei kattoa voitu toteuttaa ele-
menteistä. Sisäkatto on yksi merkittävim-
mistä suomalaisen puurakentamisen taidon 
tutustumiskohteista.

ARKKITEHTUURIA KOHTEEN  
HISTORIA JA MILJÖÖ HUOMIOIDEN

Helsingin olympiastadion on merkittävä 
rakennus suomalaisille. Sen puhdaslinjai-
nen 30-luvun funktionalistinen arkkiteh-
tuuri symboloi aikaa, jolloin nuori Suomi 
kävi läpi raskaimmat vaiheensa. Helsingin 
olympialaiset 1952 merkitsivät monelle uu-
den ajan alkua. Nuoremmille sukupolville 
stadionin merkitys liittyy kuitenkin voi-
makkaammin uudempiin tunnelmiin ja ta-
pahtumiin.

Olympiastadionin säilymisen elinvoi-
maisena takaa se, että se elää ja muuttuu 
ajassa. – Olympiastadionilla on selvästi näh-
tävissä eri aikakausien kerrostumat, mutta 
kokonaisuus on yhtenäinen. Tämä lähtö-

kohta on ohjannut uuden katoksen suunnit-
telua, kertoo sisäkaton suunnitteleman Ark-
kitehtitoimisto K2S Oy:n arkkitehti profes-
sori Kimmo Lintula. 

Kaupunkikuvassa uusi katos piiloutuu 
ympäröivältä kaupungilta, säilyttäen tornin 
kaupunkikuvallisena dominanttina. Katok-
sen arkkitehtuuri muodostaa modernin pa-
rin 30-luvun betoniselle katokselle. Uuden 
katoksen omaleimainen luonne näyttäytyy 
vasta stadionin katsomotilassa. Materiaa-
liltaan katos liittyy suoraan stadionin his-
toriaan. Puu on aina ollut materiaali, jolla 
betonista stadionia on laajennettu – välil-
lä tilapäisesti, ja pysyvämmin nykyasuunsa 
50-luvulla.

Katos on geometrialtaan jäntevästi kaa-
reutuva plastinen muoto, jonka hahmo 
muuttuu ajan ja liikkeen myötä stadionin 
maisemassa. 

– Sen olemus muuttuu virtaavasta muo-
dosta ohueksi viivaksi valon vaihteluiden 
mukana, Lintula selventää arkkitehtuurin 
taustoja.

Kimmo Lintulan mukaan näkyvän pin-
nan muoto saavutettiin huolellisesti suun-
nittelemalla verhous kiinnityksineen siten, 
että näkyvä lopputulos on puhdasta plastis-
ta puupintaa. Katoksen alapinta muodostuu 
sormijatketuista 33x33 mm mittaan höylä-
tyistä mäntyrimoista. Verhous kiinnitettiin 
itse paikalla, rimojen pituus mahdollisti nii-
den taivutuksen asennusvaiheessa kahteen 
suuntaan. 

Haasteena oli löytää ratkaisut puu- ja te-
räsrakentamisen toleranssien liittymäkoh-
tiin, mutta se onnistui. 

Suomalaisen 
PUUTEOLLISUUDEN 
areena

▲ Katsomosta näkee koko kivipuukaton kaikessa komeudessaan. Kuvan oikeassa laidassa ylhäällä on pinnoitteen asentaja työssään.

Suomalainen puutuoteteollisuus on esillä hienosti 
Olympiastadionin remontissa: uutta puuverhoilua tulee stadionille 
noin 27 000 neliömetriä ja katsomon istuinten pinnat syntyvät 
puukomposiitista. 

►►

puusepänteollisuuspäivä
4.2.2020 vierumäki Resort, vierumäki
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki

KilpAiluKYKY JA tuottAvuus suoMen puusepänteollisuuDessA

Lahden Seudun Puumiehet ry ja Puumiehet ry järjestävät  PuuSePänteoLLiSuuSPäivän 2020 Vierumäki Resort 
hotellissa Vierumäellä 4.2.2020. Kontaktipäivän aikana osallistut kuuteen työpajaan ja tapaat johtavia kone-, 
materiaali- ja ohjelmistotoimittajia sekä työpajoissa että ständeillä. 

Tilaisuuden teemana on kilpailukyky ja tuottavuus. Työpajoissa kuullaan teknologian viimeisimmät kehitysaskeleet. 
Tilaisuus on tarkoitettu puusepänteollisuusyritysten johdolle ja asiantuntijoille. 

Ohjelmassa on lisäksi Janne Liiaksen pitämä puusepänteollisuuden toimialakatsaus, Mikko Kylen pitämä luento: 
Miten yritys voi lisätä kilpailukykyään muotoilua hyödyntämällä? sekä tuote-esittelyjä.  Tilaisuuden jälkeen sinulla 
on mahdollisuus jäädä rentoon Happy Hour-tapahtumaan ja illallistilaisuuteen.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Mahdollisen majoituksen osallistujat maksavat itse. Tilaisuuden 
maksimiosallistujamäärä on noin 80 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

työPajat
•	 Awutek Oy
•	 ER-Pahvityö Oy
•	 Eurotec Oy

TuoTe-esiTTelyT:
•	 DL Software Oy
•	 Kivioja Engineering Oy / Finnbaum
•	 Mellano Oy / Hettich Marketing Finland
•	 Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy

•	 Innomac Oy
•	 Penope Oy
•	 Projecta Oy 

•	 Marron Wood Finland Oy
•	 Oy Novo Wood Ltd
•	 Oscar Software Oy
•	 Pinomatic Oy

ohjeLma
08.00 – 08.20  Bussi Lahden rautatieasemalta
08.00 –08.45  Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08.45–09.00 Avaus
09.00–09.45 Työpaja 1 
10.00–10.45 Työpaja 2
11.00–11.45 Työpaja 3
11.45 – 12.45  Lounas
12.45 – 13.30 Työpaja 4
13.30 –  puusepänteollisuuden  
  toimialakatsaus, Janne Liias, PTY

 – 14.15  Miten yritys voi lisätä kilpailukykyään 
  muotoilua hyödyntämällä? Mikko Kyle, Ladec
14.15 – 14.45 Kahvi
14.45 – 15.30 Työpaja 5
15.45 – 16.30 Työpaja 6
16.30 – 17.00 Päätös
17.00 –18.00  Happy Hour
18.30 –20.30 Illallinen
20.30–20.50 Bussi Lahden rautatieasemalle

iLmoittautumiSet
Ilmoittaudu	Puusepänteollisuuspäivään	osoitteessa	puumies.fi/tapahtumat	viimeistään	4.1.2020.	Myös	
illallistilaisuuteen pitää ilmoittautua 4.1.2020 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut peruuttamaan 
osallistumisesi, tee se viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautumisista, joita ei ole peruttu, eikä 
ilmoittautuja ole paikalla laskutetaan 60 €/hlö. Vierumäki Resort hotellissa on varattuna huonekiintiö sekä 
päivää edeltäväksi, että seuraavaksi yöksi. Varaukset  kiintiöstä on tehtävä viimeistään 4.1.2020 mennessä 
varaustunnuksella	GRP	17832	myyntipalvelusta	Puh.	010	5777	011	tai	yritysmyynti@vierumaki.fi	.		Huoneiden	
hinnat: 1 hh (106 €/vrk) ja 2 hh (115 €/vrk).

tervetuLoa!
lahden seudun puumiehet ry
puumiehet ry 

•	 Terätoimitus Lehtinen Oy 
•	 Vertex Systems Oy 

•	 Sarbon Woodwise Oy / Osmo Color
•	 Spraytec Oy
•	 Suomen Helakeskus Oy
•	 Oy Woodim Finland Ltd
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Kivipuurimat maalattiin tehtaal-
la kuultosävyllä. Katokseen on integroitu  
AV-tekniikka. Valaisimet, äänentoistolait-
teet ja turvatekniikka upotettiin puuver-
houksen yläpuolelle sekä katoksen etureu-
nan valonauhaan. Valaisimet ja äänentoisto 
huolletaan katoksen sisäpuolelta. 

Katoksen kantavan rungon muodostavat 
18 betonilla täytettyä teräspilaria, jotka on 
tuettu olemassa oleviin, vahvistettuihin be-
tonirakenteisiin. Pilarit kannattavat teräk-
sistä niskapalkkia, joihin vesikattoa kannat-
tavat sekundääriset ulokepalkit on kiinni-
tetty. 

Katoksen geometriaa tutkittiin sekä 
staattisissa että aeroelastisessa tuulitun-
nelikokeissa pienoismallin avulla.  Verho-
uksen palonkesto varmistettiin laborato-
rio-olosuhteissa polttokokeilla. – Uudessa 
katsomossa yleisö näkee vain rimoituksen 
muodon ja reunan. Seitsemän millimetrin 
avosaumalla toteutettu rakenne kaareutuu 
kahteen suuntaan ja on lisäksi kallistettu. 
Muoto, pinta ja ohuusvaikutelma ovat tär-
keät ja niillä saadaan aikaan yhtenäinen 

elävä tekstuuri kattoon. Tekijät ansaitsevat 
suuret kiitokset, Lintula sanoo tyytyväise-
nä. K2S arkkitehtitoimistosta suunnitte-
luun osallistuivat arkkitehdit Kimmo Lin-
tula, Niko Sirola ja Mikko Summanen 
sekä projektiarkkitehti Juha Sundqvist ja 
kohdearkkitehti Petri Ullakko.

KIVIPUU ON PARAS  
VAIHTOEHTO SISÄKATOLLE

Skanskan hankintapäällikkö Jukka Jär-
vinen vastasi Olympiastadionin rakentei-
den hankinnasta ja Skanska Talonrakennus 
Oy:n aluevastaava Petteri Nurmi katoksen 
asentamisesta. 

– Alkuvaiheessa kattomateriaaliksi kaa-
vailtiin sydänpuuta palonsuojamaalattuna, 
ja myös muut saatavilla olevat vaihtoehdot 
tutkittiin. Elementointia harkittiin, mutta 
kukaan ei pystynyt piirtämään kohteen vaa-
timia elementtejä rakenteen ominaispiirtei-
den takia. Näin ollen kohteessa päädyttiin 
rakentamiseen rima kerrallaan, Järvinen 
kertoo.

Eri materiaalivaihtoehtoihin tutustut-
tiin perusteellisesti. Erityisen tärkeää oli, 
että palosuoja- ja turvallisuusedellytykset 
pystyttäisiin täyttämään yli 36 000 istuma-
paikan katsomolle. – Puuinfon Puupäivän 
yhteydessä tutustuimme Aureskosken Jalos-
tetehdas Oy:n kivipuuhun ja tulimme sii-
hen tulokseen, että se on sopivin materi-
aali katoksi. Se täytti palovaatimukset niin 
hyvin, ettei rakennetta tarvinnut varustaa 
automaattisella sammutusjärjestelmällä eli 
sprinklauksella. Palosuojamaalatulla taval-
lisellakin puulla olisi päästy samaan palo-

luokkaan, mutta kivipuun etu on se, ettei 
sitä tarvitse määräajoin käsitellä uudelleen, 
Järvinen sanoo.

Kun materiaali oli löytynyt ja siihen oli 
rakentajan kanssa tutustuttu, rakennuttaja 
ja loppukäyttäjä vielä hyväksyivät sen. He 
varmistivat, ettei odottamattomia yllätyk-
siä tule. – Teimme kivipuulle vielä palotes-
tit standardien mukaisesti sekä testasimme 
VTT:n palokokeella seitsemän millin raoilla 
toteutetun rimarakenteen, Järvinen kertoo.

Rakenne täytti palosuojavaatimukset. Ki-
vipuurimat olisi voitu jättää kokonaan pin-
takäsittelemättä, jolloin ne olisivat melko 
nopeasti muuttuneet kelomaisen harmaik-
si. Arkkitehti kuitenkin halusi rimoihin sta-
dionin kokonaisilmeeseen sopivan kuulto-
värikäsittelyn. Rimarakenne ei kanna kuin 
itsensä. Katoksen kantavana rakenteena on 
stadionin seinien kantaviin pilareihin ja sei-
niin tukeutuvat teräsristikot. Asennus teh-
tiin rima kerrallaan, jokainen rima taivutet-
tuna muutaman millin kahteen suuntaan.

Kaikkiaan kattopintaa asennettiin puoli-
toista hehtaaria yksitellen ja järjestyksessä – 

ei useasta paikasta samanaikaisesti. – Rimo-
jen lisäksi kattoon tarvittiin 1,5 miljoonaa 
erikoisruuvia. Rimat kiinnitettiin ruodelau-
toihin. Ruoteet tehtiin kahdesta päällekkäin 
kiinnitetystä 25x100 mm kivipuulaudasta, 
ja ne taas kiinnitettiin itseporautuvilla ruu-
veilla kantavien teräsristikkojen alapintaan, 
Nurmi kertoo.

Pääosin talviolosuhteissa suoritetusta 
urakasta vastasivat suomalainen urakoitsi-
ja, työnjohtajana toimi ammattipuuseppä 
ja kirvesmiehet tulivat Virosta. Kivipuuri-
ma kesti hyvin ampumalla suoritetun ruu-
vikiinnityksen. Alussa tuli pari murtumaa, 
koska ruuvit ammuttiin liian läheltä riman 
päätä. Koko urakan ajan pystyssä oli koko 
katsomon kattavat telineet.

STADIONILLE LISÄÄ  
PUUNJALOSTUKSEN TUOTTEITA 

Tämä artikkeli keskittyi katsomon katok-
sen toteutukseen, mutta mainittakoon, 
että Olympiastadionin julkisivun puuver-
houksen asentaminen oli elokuussa valmis-

tumassa. Julkisivu mukailee alkuperäistä, 
mutta sitä on korotettu kaksi metriä, jotta 
uudet katsomokatokset eivät näy stadionia 
ulkopuolelta katsottaessa. Verhouslaudat 
toimitti jyväskyläläinen Siparila Oy. Lisäksi 
puuverhousta on sisätiloihin käytetty noin 
3000 neliömetriä.

Stadionille kehitettiin myös uudenlai-
set palonkestävät puukomposiitti-istuimet. 
Uuden istuimen toteuttajaksi valittiin salo-
lainen perheyritys Piiroinen. Istuimen run-
ko on erikoispinnoitettua terästä ja rimat 
puukomposiittia. Istuin ja sen osat valmis-
tetaan Suomessa. Stadionille tulee istuimia 
kaikkiaan 36 200.

Kun stadionin portit piakkoin jälleen 
avataan yleisölle, kannattaa siellä vierailla 
muutenkin kuin erilaisissa urheilu- tai kult-
tuuritapahtumissa. Suomalaiset voivat olla 
ylpeitä osaamisestaan jo aiemminkin maa-
ilman kauneimmaksi kutsutulla stadionilla. 
Remontin jälkeen areena on entistä upeam-
pi kansallinen monumentti. ■

MIKKO PELTOVIRTA

▲▲ Takakaarteen katos on hyväesimerkki siitä, miten arkkitehtonisella 
muotoilulla saadaan puurakenne näyttämään elävältä. Kuvasta selviää myös, 
kuinka harvoilla pilareilla kantavuus on saavutettu verrattuna aikaisempaan.

▲ Kivipuukannattimet ja mahtava teräspalkisto pitävät katoksen ylhäällä. 
Korkeimmillaan niin sanottu ryömintätila rimoituksen ja kattopinnoitteen 
välissä on 4,5 metriä.

▲▲ Sisäkaton pinta näyttää hyvin elävältä – silmä ei väsy sen 
katsomiseen.

▲ Palotestattu kivipuurakenne ei tarvitse uudelleen käsittelyä, 
kuten esimerkiksi palosuojamaalattu vastaava.

▲▲ Tekijöitä kuvassa: hankintapäällikkö Jukka Järvinen, katoksesta 
vastaava urakkavalvoja Petteri Nurmi sekä WTH World Trade House Oy:n 
työnjohtaja Urmas Lindman.

▲Tekniikkaa pääsee huoltamaan kattoon integroitujen alaslaskettavien 
portaiden kautta.

▲ Olympiastadionin havainnekuvassa esitetään stadionin upeat näkymät 
iltavalaistuksessa remontin valmistuttua.

Elementointia 
harkittiin, mutta 
rakenteen 
ominaispiirteiden 
vuoksi päädyimme 
rakentamaan rima 
kerrallaan.

JUKKA JÄRVINEN
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Suomessa nopeasti, kahdessa vuoro-
kaudessa, pystytetty nelikerroksinen 
puukerrostalo valmistuu lähiviik-

koina Hämeenlinnan Visamäkeen. Talo 
on Suomen Puukerrostalot Oy:n referens-
sikohde, ja uudenlainen avaus Suomen puu-
kerrostalomarkkinoille.

Nelikerroksisessa talossa on 31 yksiötä, 
joissa kaikissa on 26 neliötä. Osassa asuntoja 
on perinteinen parveke, osassa ranskalainen 
parveke – muuten asunnot ovat identtisiä. 
Parvekkeet eivät kuitenkaan ole tässä talossa 
se juttu, vaan se, että tilaelementit on tehty 
rankarakentamistekniikalla Lindbäcks Bygg 
Ab:n tehtaalla Ruotsissa.

 – Raakatavara menee sisään tehtaan toi-
sesta päästä ja toisesta päästä tulee ulos val-
miita asuntoja, Suomen Puukerrostalojen 
markkinointijohtaja Henni Heinonen ha-
vainnollistaa.

Heinonen vertaa asuntojen valmista-
mista autonvalmistukseen. Asunto kulkee 
tehtaassa linjastolla, jossa se rakentuu val-
miiksi pala kerrallaan, nopeasti ja asiak-
kaan toiveiden mukaiseksi. – Esimerkik-
si yhden kylpyhuonelaatan asennus kestää 
erillisellä kylpyhuonetehtaalla kolme se-
kuntia, Heinonen kertoo.

Tehtaalta lähtevät elementit ovat lähes 
asumisvalmiita. Kun Hämeenlinnan ker-
rostalokohteen valmiusaste oli ennen ele-
menttien kuljettamista tontille 10 prosent-
tia, elementtien pystyttämisen jälkeen val-
miusaste oli jo 80 prosenttia. – Periaattees-
sa asuntoihin voisi muuttaa asennuspäivän 
iltana, sillä yhden asunnon viimeistelyyn, 
lähinnä sähkötöihin, menee noin 2,5 tun-
tia. Toki taloon tehdään vielä käytävät, his-
sikuilut ja muut yleiset tilat ennen kuin talo 
on kokonaisuudessaan asumisvalmis, Hei-
nonen sanoo.

Rakennusprojekti on nopea. Talon tilaa-
ja OP Palvelukiinteistöt erikoissijoitusra-
hasto sai vaikuttaa talon ja asuntojen yksi-
tyiskohtiin vielä vuosi sitten marraskuussa. 
Noin kolme kuukautta sitten, elokuussa, 
elementit menivät tuotantoon ja ne olivat 
alle viikossa valmiit. Yhdeksän rekkaa toi 
elementit kahdessa erässä Ruotsista Hä-

meenlinnaan.– Pystyttäminen onnistuu 
ympäri vuoden, kunhan ei sada vettä tai 
lunta.

SUOMEN PUUKERROSTALOT OY on Teppo Lau-
rilan vuonna 2017 perustama yritys. Tam-
mikuussa yritys työllisti vain Laurilan, nyt 
työntekijöitä on jo lähes kymmenen, ja rek-
rytointia tehdään kuukausittain. Kasvuai-
keista kertoo myös se, että yrityksen liike-
vaihto oli viime vuonna kolme miljoonaa 
euroa ja ensi vuoden tavoite on 30 miljoo-
naa euroa.

Suomen Puukerrostalot tähtää Suomen 
suurimmaksi puukerrostalorakentajaksi yh-
den Euroopan suurimmista teollisen puu-
kerrostalovalmistaja Lindbäcksin jalanjäljil-
lä. Lindbäcksin ja Puukerrostalojen yhteis-
työ on ainutlaatuinen: Suomen Puukerros-
talot tuo Lindbäcksin tuotanto- ja raken-
nusjärjestelmän Suomeen yksinoikeudella. 

Lindbäcks omistaa Puukerrostaloista 
pienen osan, ja on sitoutunut toimittamaan 
Puukerrostaloille sen tarvitseman määrän 
asuntomoduuleja – kunnes yrityksellä on 
oma tuotantolaitos Suomessa.

Jos vireillä oleva suunnitelma ete-
nee käytäntöön, Hämeenlinnaan val-
mistuu 2020-luvulla tuotantolaitos, jos-
sa valmistetaan vuosittain puukerrosta-
loasuntoja enemmän kuin muut valmis-
tajat tekevät niitä tällä hetkellä yhteensä.  
– Tavoitteena on valmistaa aluksi 400 asun-
toa vuosittain. Lindbäcksin Ruotsin tehtais-
sa valmistuu vuosittain 2 000 uutta puuker-
rostaloasuntoa, Heinonen kertoo.

Tuotantolaitoksen kokonaiskustannus-
arvio on noin 20 miljoonaa euroa.

MITEN ENERGIA- JA RAKENTAMISALALLA työs-
kennellyt Laurila onnistui neuvottelemaan 
sopimuksen, jota jokunen muukin oli jo 
havitellut? Mies ei ole koskaan vieroksunut 
työn tekemistä, vaan on pohjustanut tämän-
hetkistä tilannetta tekemällä useaa työtä sa-
manaikaisesti. Jonain sateisena päivänä ri-
vitalon työmaalla Laurila huomasi pohti-
vansa, että eikö tätä muka muuten saada 
tehtyä. 

Keskeisintä oli arvomaailmojen kohtaa-
minen neuvottelupöydässä. Toimitusjohta-
ja Laurila ja markkinointijohtaja Heinonen 
ovat paitsi työpari myös pariskunta siviilissä. 
Heillä on kaksi lasta. Lindbäcks puolestaan 
tunnetaan perheyrityksenä. – Vastuullinen 
rakentaminen, kestävä kehitys ja vihreät ar-
vot ovat molempien yritysten arvopohjan 
perusta, Laurila kertoo.

Hämeenlinnan kohde on Suomen Puu-
kerrostaloille vasta alkua. Yhtiö on solminut 
sopimuksen julkisen alan työelämävakuut-
tajan KEVAn kanssa tuhannen kerrostalo-
asunnon valmistamisesta viiden vuoden si-
sällä. Projekti käynnistyy ensi vuonna Tam-
pereella. Isokuusen alueelle valmistuu neljä 
kerrostaloa, joihin tulee 100 asuntoa.

Suomen Puukerrostalojen visiona on el-
vyttää puurakentamisen perinnettä. – Me 

haluamme tehdä kohtuuhintaisia, ekologi-
sia, moderneja, turvallisia ja älykkäitä asun-
toja suomalaisille. Teollisesti  rakennettuna 
talot ovat kustannustehokkaita, joten saam-
me hillittyä käsistä karannutta puutalojen 
kustannuskehitystä, Laurila pohtii.

Heinonen ja Laurila ovat liikkeellä otol-
liseen aikaan. – Kaikki puurakentaminen 
on mielestämme plussaa, mutta olosuhteet 
ovat Suomessa nyt suotuisat. Puurakenta-
mista ohjataan hallitusohjelmasta alkaen. 
Meillä on vahva palo tekemiseen ja halu 
muuttaa markkinaa. Uskomme suomalai-
seen puuhun, Heinonen ja Laurila sano-
vat. ■

PIIA HIETAMÄKI

SUOMEN PUUKERROSTALOJEN 
ensimmäinen kohde viittä vaille valmis

Suomen Puukerrostalot 
Oy toi Suomeen uuden 
puukerrostalojen 
rakentamistekniikan. 
Tilaelementit tehdään 
rankarakentamistekniikalla.

FAKTA

SUOMEN PUUKERROSTALOT  OY

• Rakentaa teollisesti tuotettuja, yksilöllisiä puukerrostaloja Suomeen
•  Tuo Lindbäcks Bygg Ab:n tuotanto- ja rakennusjärjestelmän Suomeen 

yksinoikeudella
•  Toimii puukerrostalotyömailla pääurakoitsijana, saa Lindbäcksin Ruotsin tehtailta 

tarvitsemansa määrän rankarakentamismenetelmällä tehtyjä asuntomoduuleja
• Referenssikohde, 4-kerroksinen puukerrostalo, valmistuu lähiviikkoina 

Hämeenlinnan Visamäkeen
•  On sopinut julkisen alan työelämävakuuttajan KEVAn kanssa 1 000 

puukerrostaloasunnon rakentamisesta viiden vuoden sisällä
•  Perustettu 2017
•  Perustaja ja pääomistaja (noin 70 %) on Teppo Laurila
•  Yhtiön omistaa lisäksi neljä yksityisomistajaa sekä pienellä osuudella  

Lindbäcks Bygg Ab
•  Työllistää noin kymmenkunta henkilöä, rekrytoi jatkuvasti tällä hetkellä
•  Suunnittelee oman tuotantolaitoksen rakentamista Hämeenlinnaan

▲► Suomen Puukerrostalot Oy:n ensimmäinen kohde on rakennettu 
Lindbäcks Bygg Ab:n jalanjäljissä rankarakentamistekniikalla 
tilaelementeistä. Perustus on betonista. Moduulit taipuvat moneen, 
eivätkä sulje pois mitään pohjaratkaisuja. Nelikerroksisen talon 
elementit valmistuivat alle viikossa.

▲ Suomen Puukerrostalot Oy on perheyritys. Perustaja-pääomistajan Teppo Laurilan puoliso Henni 
Heinonen on yrityksen markkinointijohtaja. Kylpyhuonemoduulitkin tehdään tehtaalla valmiiksi. 
Yhden laatan kiinnitykseen menee noin kolme sekuntia aikaa. Lindbäcksin tytäryhtiö valmistaa 
kylpyhuoneet kierrätysmateriaaleista. Valmistusvaiheessa ei käytetä pisaraakaan vettä.

▲ Kerrostalo sijaitsee Visamäessä 
Hämeenlinnassa lähellä tonttia, johon Suomen 
Puukerrostalot kaavailee rakentavansa oman 
tuotantolaitoksen. 

► Suomen Puukerrostalot Oy 
on pääurakoitsija työmaillaan. 

Moduulit yhtiölle toimittaa 
Lindbäcks Bygg Ab. Koko 

rakennusurakka kestää noin 
puolisen vuotta.
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►►

H elsinki-Vantaan länsisiiven avaus 
osuu hyvään ajankohtaan, sillä Fin-
nairin onnistuneen Aasian-strate-

gian ansiosta vaihtomatkustajien määrä jat-
kaa kasvuaan lentokentällä.

PUU esittäytyy   
     lentomatkailijoille
Helsinki-Vantaan lentokentän 
mittava, yli miljardi euroa 
maksava ja kahdeksan vuotta 
kestävä investointiohjelma 
tähtää lentokentän 
kilpailuaseman vahvistamiseen 
ja Suomen saavutettavuuden 
varmistamiseen.

Piskuisesta Helsinki-Vantaasta on keh-
keytynyt lentoasema, joka painii raskaan 
sarjan lentokenttien kanssa. Maamme pää-
kentällä on Pohjolan parhaimmat yhteydet, 
ja koko Euroopan-mittakaavassa kenttä on 
viidennellä sijalla.

Mutta kilpailu matkustajista jatkuu ko-
vana, joten jos mielii selviytyä kisassa, on 
erottauduttava kilpailijoista.

MAAMME NÄYTEIKKUNA

Helmikuussa Helsinki-Vantaalla avattiin 
uusi laajennusosa, Aukio, joka arkkiteh-
tuuriltaan, muotoilultaan ja tunnelmaltaan 
on suomalaisen osaamisen taidonnäyte.  
– Aukiota voi hyvällä syyllä kutsua maamme 
näyteikkunaksi, sillä miljoonat kansainväli-

set matkustajat saavat lentoasemalla ensi 
kosketuksensa Suomeen, kertoo Helsinki-
Vantaan lentoasemanjohtaja Joni Sundelin 
Finaviasta. 

Aukion keskeinen osa on tapahtuma-au-
kio, jossa matkustaja on keskellä Suomen 
luontoa. Hän saa vahvan kokemuksen luon-
non rauhoittavasta ja virkistävästä vaikutuk-
sesta ja neljästä vuodenajasta aisteja hyväile-
vän tilakokemuksen kautta. Tapahtuma-au-
kion ovat suunnitelleet Arkkitehdit David-
son Tarkela ja Rune & Berg Design.

Metsäisen aukion kantava elementti 
on 75 metriä pitkä ja kaksi metriä korkea 
led-näyttö, jolle on kuvattu 360-maisemia 
muun muassa Kolilta, Olokselta, Luostol-
ta, Yövedeltä Saimaalta ja Mikkelin Kale-
vankankaan luonnonsuojelualueelta. Mat-

kustaja kokee näyttävät revontulet, värik-
kään ruskan, solisevan puron ja humisevan 
tuulen. – Esitystekninen kokonaisuus on 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, kertoo 
Finavian digikehityksestä vastaava johtaja 
Heikki Koski. Aukiota varten suunnitellut 
kalusteet ovat puisia, lattia on tammiparket-
tia, ja seinissä sekä katossa on koivupaneelia.

METSÄTEEMAINEN LÄNSISIIPI

Kesällä avautui metsäteemainen länsisiipi, 
jonka myötä tuli matkustajien käyttöön 
lisää 13 000 neliötä, viisi lentokonesil-
taa, kaksi uutta ravintolaa, premium-tason 
lounge sekä uusi lastenhoitohuone.

Avaran ja valoisan länsisiiven suunnitte-
lussa on hyödynnetty luontoteemaa. – Sei-

näpintoja on verhoiltu yhdeksän metriä 
korkeilla puureliefeillä, jotka on valmistettu 
suomalaisesta massiivikoivusta. Kolmiulot-
teiset pinnat välittävät väreilevien lehvästö-
jen ja vanhojen pärekattojen tunnelmaa, ku-
vailee pääsuunnittelija Tuomas Silvennoi-
nen PES-Arkkitehdeistä.

Myös puumaiset mobiililaitteiden lataus-
pisteet ja suuret, läpikuultavasta vanerista 
valmistetut valaisimet muistuttavat Suo-
men luonnosta.

Päävastuun länsisiiven kalustesuunnitte-
lusta on kantanut Kai Lindvall PES-Ark-
kitehdeistä, mutta matkailijoita hellitään 
myös muun muassa Ilmari Tapiovaaran, 
Kaarle Holmbergin, J. Morrisonin, Nao 
Tamuran ja Alvar Aallon kynästä syntyneil-
lä kalusteilla.

NÄYTTÄVÄ SISÄÄNTULO

Vuonna 2021 valmistuva terminaali 2:n 
uusi sisäänkäynti on arkkitehtonisesti vai-
kuttava ja suomalaisuutta ilmentävä koko-
naisuus, jossa puurakenne on luonteva osa.

Terminaalilaajennuksen katon toimittaa 
suomalainen LapWall Oy. Teräsrakenteisen 
rungon päälle asennetaan 12 500 neliömet-
riä kattoelementtejä, jotka valmistetaan yh-
tiön Pälkäneen tehtaalla. – Täysin valmiiden 
elementtien tarkkaan ajoitettu toimitus se-
kä asennus saman työvuoron aikana sopi-
vat erityisesti tähän kohteeseen. Logistisesti 
erittäin haastavalla työmaalla on vain rajalli-
sesti tilaa, ja lentoasema palvelee matkustajia 
ympäri vuorokauden, kuvailee projektista 
LapWallissa vastaava myyntipäällikkö Petri 
Silvonen. – Elementit valmistetaan lämpi-

▲ Havainnekuva terminaali 2 uudesta sisäänkäynnistä. 
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► Aukion seinillä on 
interaktiivisia infotauluja, 

joista matkailijat voivat 
ammentaa tietoa Suomen 

luontokohteista.

▲ Puumuotoilua modernilla otteella 
tapahtuma-aukion istuskelukalusteissa.

▲ Teknisellä koivuviilulla pinnoitetut 
seinäpanelit luovat mielenkiintoisen 
vaikutelman uusiin tiloihin.

▲ CWP:n teknisellä koivuviilulla pinnoitetut 
alakatot on tehnyt Puucomp Oy.

▲ Metsäistä teemaa on haettu myös 
säleliimatusta massiivikoivusta valmistetuissa 
kännyköiden latauspuissa.

▲ Raision Puusepät Oy on valmistanut 
PES-Arkkitehdit Oy:n suunnittelmat 
massiivikoivupintaiset seinäverhoukset.

▲ PES-Arkkitehdit Oy/Kai Lindvallin 
suunnittelemien sulavalinjaisten istuinpenkkien 
puuosat ovat massiivikoivua.
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Puun käytön 
ympäristöhyödyistä 
on käyty vilkasta 
keskustelua erityisesti 
metsä ja puutuotealan 
sisällä 90-luvun 
alkupuolelta asti. Vaikka 
ymmärrystä asialle on 
löytynyt poliitikoilta, 
viestin vieminen 
alan ulkopuolelle on 
takkuillut. 

►►

missä sisätiloissa, ja ne kuljetetaan työmaalle 
huolellisesti suojattuina. Kuivaketju on täy-
dellinen, kunnes elementti on osa valmista 
kattoa ja kestää säätä.

Silvonen huomauttaa, että puuelemen-
tit täyttävät vedenpitävyyteen, lämmöneris-
tykseen ja paloturvallisuuteen liittyvät mää-
räykset. Ne voidaan asentaa puu-, teräs- ja 
betonirakenteisiin. – Valmiiksi asennettu 
puuelementti edustaa ennen kaikkea katto-
ratkaisua, jolla saavutetaan projektissa vaa-

dittu nopeus, korkea laatu ja luotettavuus, 
hän painottaa.

KAPASITEETTIA LISÄÄ

Finavian investointiohjelma lisää valmistu-
essaan terminaalin pinta-alaa 103 000 neli-
öllä, ja laajarunkokoneiden siltapaikkoja tu-
lee lisää 8 kappaletta. Matkatavarankäsitte-
lyn kapasiteetti kasvaa 50 prosenttia samoin 
kuin passintarkastuksen kapasiteetti. Inves-

▲▲Tupakkahuoneesta löytyy kierrätysmateriaalista Cliff/Touch Pointin 
valmistuttama pöytä ja penkki.

▲ Rennommin voi hermosavuja vedellä Emun teakista ja 
pulverimaalatusta alumiinista valmistamassa keinutuolissa Nikarin 
öljytystä koivusta valmistaman sohvapöydän ääressä.

▲▲ Tapahtuma-aukiota kiertää 75 metriä pitkä ja kaksi metriä korkea 
led-näyttö, jolle on kuvattu 360-maisemia mm. Kolilta ja Olokselta.

▲ Kai Lindvallin suunnittelemat seinäkkeet ovat säleliimattua koivua. 
Kaarle Holmbergin suunnittelemien ja Lepo Oy:n valmistamien nojatuolien 
runko ja käsinojat ovat massiivikoivua, istuin nahkaverhoiltu.

tointiohjelman työllisyysvaikutus rakennus-
aikana on yli 16 000 työvuotta.

Vaihtoliikenteen kehittämiseen tähtää-
vä hanke valmistuu tämän vuoden loppuun 
mennessä: heinäkuussa avattiin rajatarkas-
tuksen uudet tilat ja marras-joulukuussa 
puolestaan länsisiiven kakkosvaihe matka-
tavaratehtaan laajennusosineen. ■

KIMMO JANAS

Puun pienellä ilmastorasitteella  
on vihdoinkin käyttöä

Laadukkaat ja luotettavat
Kevol-johdeöljyt bio- ja
mineraalipohjaisina.
Tilaukset ja tiedustelut
Martti Pentikäinen p. 050 386 6104
martti.pentikainen@fortum.com

•	 Purun-	ja	pölynpoistolaitteistot	teollisuuteen
•	 Keskussiivouslaitteistot
•	 Materiaalinsiirtoputkistot	pölyn-	ja	purunpoistoon
•	 Suodatinmateriaalit	kaikkiin	puuteollisuuden	suodattimiin
•	 Suunnittelu,	asennus	ja	huolto
•	 Puhaltimet,	syklonit,	suodattimet	ja	varaosat

Kysy	lisää,	044-9771810,	olli.rintala@olperic.fi	

www.olperic.fi

BeA Autotec Naulaimet 

hannu.heinonen@kiinnike-heinonen.fi 040 900 1457 

Ison latauskapasiteetin omaavat  
moduulinaulaimet teollisuuden käyttöön 
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Puurakentamisen 
kiinnikkeet - kaikki

comcom

Puun keskeiset ympäristö-
hyödyt; uusiutuvuus, vä-
hähiilisyys ja kierrätettä-

vyys eivät ole suoraan vertai-
lukelpoisia muihin rakennus-
materiaaleihin, vaan ympäris-
töhyötyjen vertailu edellyttää 
yhtenäistä vertailukehikkoa. 
Lähtökohtana pitää olla mate-
riaalin sijaan tuotteen käyttö-
tarkoitus, lisäksi tarvitaan yh-
tenäiset laskentasäännöt ja so-
pimus siitä, mitä ympäristö-
vaikutuksia mitataan ja miten 
niistä viestitään.

HIILEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
LASKENTA ON VIHDOIN TULOSSA  
OSAKSI RAKENTAMISTA

Hiilen ja ympäristövaikutus-
ten laskenta on vihdoin tulossa 
osaksi rakentamista.

 Rakennustietosäätiö pe-
rusti jo vuonna 2004 RT-ym-

päristöseloste -järjestelmän. Se 
oli tarkoitettu yhdenmukais-
tamaan rakennustuotteiden 
ympäristövaikutusten esitysta-
paa ja edistämään rakentamis-
ta, joka perustuu elinkaario-
minaisuuksiltaan kestäviin ja 
ekologisesti toimiviin ratkai-
suihin. RT-ympäristöseloste oli 
hieman aikaansa edellä ja sen 
säännöillä julkaistiin alle 20 se-
lostetta, niistä viisi oli puutuot-
teille. Syy tähän oli paljon kat-
tavampi yhteiseurooppalainen 
kehitystyö kestävän rakentami-
sen teemalla. 

Ensimmäinen yhteiseuroop-
palainen ympäristöselosteen 
standardi EN 15804 julkaistiin 
vuonna 2011. Standardi kertoo 
rakennustuotteiden valmistus-
vaiheen lisäksi siitä, miten ra-
kennustuotteiden käytönaikai-
set ja tuotteiden käytöstä pois-
ton ympäristövaikutukset pi-
tää laskea.  Yhteinen standardi 
mahdollistaa myös ympäristö-
vaikutuksista kertomisen yh-
dellä selosteella lähes kaikissa 
Euroopan maissa.

Uuden standardin mukai-
sia rakennustuotteiden ympä-
ristöselosteita on julkaistu Sak-
sassa yli tuhat ja Ranskassa tu-
hansia. Kun yksittäisessä raken-
nuksessa ehkä alle 100 kompo-
nentilla on tosiasiallista vaiku-
tusta ympäristöön, Euroopassa 
ympäristöselosteita alkaa olla 
riittävästi rakennusten ympä-
ristövaikutusten arviointiin.  

Suomessa Rakennustieto-
säätiö perusti uuden palvelun 
keväällä 2016 nimellä RTS-
ympäristöseloste (https://epd.
rts.fi). Liikkeelle lähtö on ollut 

hidasta, mutta kysyntä ympä-
ristötiedolle on selvästi vilkas-
tumaan päin. 

Tällä hetkellä RTS-järjestel-
mässä on julkaistu jo yli 40 se-
lostetta. Niistä puutuotteille on 
seitsemän, mutta selvästi enem-
män tarvitaan.

Ympäristöministeriö on 
laatinut tänä vuonna uu-
den ohjeistuksen rakennus-
ten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmäksi (http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952- 361-
029-3). Ministeriön tavoite 
on, että rakennusten elinkaa-
ren vähähiilisyys tulee osaksi ra-
kennusmääräyksiä 2020-luvun 
puoliväliin mennessä. Vaikka 
vähähiilisyys onkin vain osa 
ympäristöselosteen sisältöä, 
ministeriön ehdottama lasken-
tamenetelmä on yhtenevä RTS-
ympäristöselosteen kanssa. Jos 
tuotteella ei ole omaa ympäris-
töselostetta, sen ilmastorasit-
teena käytetään selvästi keski-
määräistä huonompaa oletus-
arvoa. Tämän säännöstön käyt-
töönotto varmasti motivoi ra-
kennustuotevalmistajia toden-
tamaan tuotteiden ja niiden 
käytön ympäristövaikutukset.

Toinen keskeinen tekijä ym-
päristötiedon merkityksen kas-
vamisessa on markkinoiden ky-
syntä.  Kyse ei ole vain viherhi-
pin asiakassegmentin miellyt-
tämisestä. Esimerkiksi vihreän 
rakentamisen sertifioinnissa on 
etua, jos rakentamisessa käyt-
tää tuotteita, joille on laadittu 
ympäristöseloste. Esimerkik-
si Joutsenmerkki ilmoitti vast-
ikään, että hiilijalanjälkilasken-
nasta voi jatkossa saada pisteitä.

Puutuotteiden kannalta on 
mielenkiintoista, että hirsira-
kennusta vastaan voi jo huu-
tokaupata hiilikompensaatioi-
ta Puro.earth-kauppapaikalla 
(https://puro.earth). Ilmake-
hästä pitkäaikaisesti poistetun 
hiilidioksiditonnin hinta oli 
marraskuussa 2019 23 euroa.  
Ei ole mitään eritystä syytä sil-
le, miksi vastaavat järjestelmät 
eivät voisi kattaa puutuotteiden 
käyttöä laajemminkin.

PUUTUOTTEIDEN 
YMPÄRISTÖSELOSTE ON 
YRITTÄJÄLLE MYYNTIVALTTI

RTS-järjestelmässä on julkaistu 
ympäristöselosteet Suomen sa-
hayrittäjien LÄHIPUU® tuot-
tajille, Puutuoteteollisuus ry:n 
sahatavaralle, Hirsitaloteol-
lisuus ry:n lamellihirsiraken-
teelle sekä neljälle UPM:n va-
nerituotteelle. 
Lisäksi on valmisteilla ympä-
ristöselosteita ainakin erilaisille 
sahatavaran jatkojalosteille. 
Tässä artikkelissa esitellään kol-
mea ensimmäistä. 

Ympäristöselosteen vaiku-
tukset ilmoitetaan yhtä sahata-
varakuutiota kohden. Sahata-
varan myyjän kannalta on kä-
tevämpi kääntää luvut sahata-
varametriä, tai myytyä metri-
määrää kohden. 

LÄHIPUUn tuottaja, Larja-
man Puutavaraliike, teki hiili-
jalanjäljestä näppärän sovelluk-
sen verkkosivuilleen (https://
larjamansaha.fi/lahipuu/). Siel-
lä voi ostaja voi nähdä suoraan 
hankkimansa sahatavaran il-
mastovaikutukset.
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Opettaja Ismo Permikangas Poh-
joisen Keski-Suomen ammatti-
opistosta (Poke) luotsaa 21 opis-

kelijan joukkoa kauniissa syyspäivässä talo-
työmaalla Laukaan Lahnajärvellä. Iso nos-
turi nostaa Hoiskon CLT-elementtejä pai-
kalleen, ja opiskelijat auttavat rakennusura-
koitsijaa kiinnittämään tukirautoja seiniin.

Poke on kouluttanut Laukaan toimipis-
teessä rakennusalan perustutkinnon opis-
kelijoita jo kuutisen vuotta. Koulutus Lau-

CLT-talo pystyyn opiskelijavoimin
Laukaassa pystytettiin CLT-
omakotitalo Pohjoisen Keski-
Suomen ammattiopiston 
rakennusalan opiskelijoiden 
voimin parissa päivässä.

kaassa kannattaa, sillä Laukaa on Keski-
Suomen yksi harvoista kasvavista kunnista, 
joten sekä opiskelijoita että työmarkkinoi-
ta löytyy hyvin. Rakennusalan opiskelijoita 
Laukaassa on yhteensä 40. 

Rakennusalan perustutkinnon opiske-
lijat rakentavat Laukaassa opiskeluaikana 
yleensä jonkun talon. Tällä kertaa kohtee-
na on 106 neliömetrin omakotitalo sekä 16 
neliömetrin sauna CLT:stä. 

– Tämä on ensimmäinen kerta meillä ja 
minun tiedon mukaan koko Suomessa, kun 
rakennusalan perustutkinnon opiskelijat ra-
kentavat opiskelutyönä talon CLT:stä, Per-
mikangas arvioi. 

Massiivipuuoppi käydään opiskelijoiden 
kanssa rakennusprojektin jälkeen. – Minun 
kokemukseni mukaan teoria tarttuu opis-
kelijoiden päähän paremmin, kun ovat käy-
tännössä päässeet tekemään ensin, Permi-
kangas pohtii. 

▲ Rakennetaan Puusta -hanke tiedotti talon pystytyksestä, ja näytöstä kävi paikan päällä 
katsomassa lähes 60 katsojaa.

Samuel Marjanen on toisen vuosikurs-
sin opiskelija, joka on taloa pystyttämässä. 
Marjaselle massiivipuusta rakentaminen on 
uutta. – Paria taloa olen ollut mukana ra-
kentamassa, mutta en massiivipuusta, hän 
sanoo. Kokemus ei ole hassumpi ja hän us-
kookin, että CLT-elementeistä rakentami-
nen on nykypäivää. 

Marjanen opiskelee kaksoistutkintoa, eli 
vajaan kahden vuoden päästä hänellä on ra-
kennusalan perustutkinnon lisäksi toden-
näköisesti myös yo-tutkinto. Kaksoistut-
kinnon opiskelua helpottaa Poken Laukaan 
tilojen sijoittuminen Laukaan lukion yh-
teyteen ja tiivis yhteistyö Laukaan lukion 
kanssa. Opintoja Marjanen ei aio jättää tä-
hän, vaan tavoitteena on rakennusinsinöö-
rin opinnot ammattikorkeakoulussa. ■

HANNA LUOMA

▲▲ Hoiskon toimittamista mittatarkoista 
elementeistä pystytettiin 106 m2 talo ja 16 m2 sauna 
kahdessa päivässä.

▲ Samuel Marjanen asentaa tukirautaa elementin 
paikalleen nostamista varten.
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LÄHIPUU® JA 
PUUTUOTETEOLLISUUS RY:N 
SAHATAVARA

Suomen sahayrittäjät ry julkaisi 
loppuvuodesta 2018 ensim-
mäisenä Suomessa puutuotteen 
ympäristöselosteen. Luonnon-
varakeskus (Luke) keräsi tietoja 
13 eri puolilla Suomea sijaitse-
valta LÄHIPUU® sahalta. Li-
säksi arvioitiin metsien hoidon 
sekä puun korjuun ja kuljetuk-
sen ympäristövaikutukset.  

Yhtä sahatavarakuutiota 
kohden laskettuihin tuloksiin 
vaikuttavat koneiden käytön li-
säksi se, kuinka paljon metsästä 
korjatusta puusta on saatu ulos 
sahatavaraa ja onko sivutuot-
teita (sahanpuru, kuori) voitu 
hyödyntää tai onko niistä syn-
tynyt jätettä. Jätemateriaalin si-
toutuneet ympäristövaikutuk-
set rasittavat aina päätuottet-
ta. Näiden selvittäminen vaati 
merkittävän työpanoksen tut-
kijoilta ja ehkä vielä enemmän 
kärsivällisyyttä sahoilta, joilta 
tietoja kerättiin.

Siinä missä LÄHIPUU 
edustaa paikallisia tuottajia, 
Puutuoteteollisuus ry on laa-
tinut ympäristöselosteen, joka 
edustaa keskisuurten ja suurten 
sahojen tuotantoa.

Erilaisten sahaus- ja kui-
vaustapojen ympäristövaiku-
tusten eroja on koottu kuvi-
oon.  Vaikka ympäristöselos-
teessa pyritään mahdollisim-
man suureen vertailtavuuteen, 
se ei aina toteudu. LÄHIPUU 
ympäristöselosteessa on eritel-
ty kolme eri tavaralajia: siirret-
tävällä sahalla ulkokuivattu sa-
hatavara sekä kiinteällä sahalla 
ulkokuivattu ja konekuivattu 
sahatavara.  

Erityisesti kiinteän sahan 
konekuivatun sahatavaran ym-
päristövaikutukset ovat mui-
ta suurempia. Tähän vaikuttaa 
kaksi asiaa. Ensinnäkin osa sa-
hoista on erikoistunut erikois-
puun sahaamiseen, ja sahatuk-
kia voidaan tuoda hieman kau-
empaakin. Suurin tekijä on kui-
tenkin LÄHIPUU® -tuottajille 
tyypillinen erikoislaatujen kui-
vatus. Kiinteiden sahojen kone-
kuivatuksessa yhden yksittäisen 
sahan kuivatustekniikka nostaa 
keskimääräisiä ympäristövaiku-
tuksia melkein kolmanneksen.  

Eroja tuotteiden välillä syn-
nyttävät myös erilaiset rajauk-
set ja laskentatavat, joita ympä-
ristöselosteiden laatijat käyttä-
vät. Huolimatta pitkälle sovi-

tuista yhteisistä laskentasään-
nöistä, vaikutusten laskija voi 
vielä tehdä ratkaisuja, jotka vai-
kuttavat lopputulokseen mer-
kittävästi.

HIRSITALOTEOLLISUUDEN 
LAMELLIHIRSIRAKENNE 

Yhtenäisen laskentatavan ja ra-
portointikehikon etuna on, että 
ympäristöselosteiden tietoja voi 
kumuloida. Luken laskema la-
mellihirsiseinärakenteen ympä-
ristöseloste perustuu sahatava-
ran osalta suoraan Puutuotete-
ollisuuden laatimaan selostee-
seen. Siihen on vain lisätty in-
ventaari lamellihirsien valmis-
tuksesta, kuljetuksesta raken-
nuspaikalle ja hirsitalon pysty-
tyksestä. 

Aikaisemmin mainittu hii-
lensidonnan kompensaatio-
kauppa perustuu juuri ympä-
ristöselosteessa laskettuun hii-
lijalanjälkeen. Kuvion mukai-
sesti lähtökohtana on, että la-
mellihirsiseinä kuutio poistaa 
nettona ilmakehästä 542 ki-
loa kasvihuonekaasuja. Hirsi-
taloteollisuus ei tosin teettänyt 
ympäristöselostetta tätä varten. 
Alkuperäisenä tavoitteena oli 
todentaa tuotteen hiilijalanjäl-
ki keskieurooppalaisten asiak-
kaiden vaatimusten mukaises-
ti. Englanniksi julkaistu ympä-
ristöseloste on julkaistu RTS:n 
kautta yhteiseurooppalaisessa 
Eco Platform -järjestelmässä ja 
käännetty jo useille eri kielille.   

MITEN PUUTUOTTEEN 
YMPÄRISTÖSELOSTEEN SAA?

Ympäristöselostetta varten tar-
vitaan tutkimus (inventaari) 
koko tuotantoketjun resurssien 
ja raaka-aineen käytöstä, sekä 
näitä vastaavasta tuotannosta. 
Lisäksi selvitetään mahdolli-
set suorat päästöt ympäristöön, 

Lamellihirsiseinärakenteen ilmastorasite. Luvut tehtaan portilla, eli ilman 
kuljetusta ja rakentamista. 

LÄHIPUU ja Puutuoteteollisuus ry:n jäsenyritysten sahatavaran 
ympäristövaikutukset. Vaikutukset jokaisessa ympäristöluokassa on 
skaalattu vaikutukseltaan suurimpaan tavaralajiin.  

LÄHIPUU SIIRRETTÄVÄ SAHA

LÄHIPUU KIINTEÄ SAHA JA ULKOKUIVATTU

LÄHIPUU KIINTEÄ SAHA JA KONEKUIVATTU

PUUTUOTETEOLLISUUS RY

jätteiden määrä ja niiden lop-
pusijoitus. Elinkaaritutkijan 
tehtävä on kääntää materiaalin 
ja laitteiden käytöstä ja kulje-
tuksista syntyvät päästöt hiilija-
lanjäljeksi ja muiksi ympäristö-
vaikutuksiksi. Lisäksi hän laatii 
luottamuksellisen raportin sekä 
tilaajalle, että laskelmat tarkas-
tavalle ulkopuoliselle varmen-
tajalle. Julkinen ympäristöse-
loste ei ole varsinaisesti mää-
rämuotoinen, mutta standardi 
määrittelee tarkasti, mitkä asiat 
siinä on esitettävä.

Ympäristöseloste voidaan 
tehdä joko yrityksen omalle 
tuotteelle tai tuoteryhmälle, jos 
tuotteet ovat riittävän saman-
kaltaisia. Luke tekee asiakkaan 

Hiilen ja 
ympäristövaiku- 
tusten laskenta 
on vihdoin 
tulossa osaksi 
rakentamista.

TARMO RÄTY

”

kanssa sopimuksen, joka kat-
taa valmiin julkaisukelpoisen 
ympäristöselosteen. Tämän li-
säksi tilaajan kustannettavaksi 
jää varsinainen julkaisu, joko 
pelkästään kotimaisessa RTS-
järjestelmässä (alkaen 1600 € 
+ ALV) tai sen lisäksi yhteis-
eurooppalaisessa Eco Plat-
form -järjestelmässä (lisähintaa  
800 € + ALV). Ympäristöselos-
te on voimassa korkeintaan vii-
si vuotta.

TARMO RÄTY

Kirjoittaja toimii erikoistut-
kijana Luonnonvarakeskuksessa.
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Eurooppalaisten direktiivien ja ase-
tusten piiriin kuuluville tuotteiden 
markkinoille asettamista koskevat 

vaatimukset määritellään Euroopan komis-
sion antamissa standardisointitoimeksian-
noissa eli mandaateissa. 

Rakennustuotteiden osalta mandaatti 
annetaan Euroopan standardisointikomite-
alle CEN:ille ja pääasiallinen niitä koskeva 
asetus on rakennustuoteasetus. Sen perim-
mäisenä tavoitteena on varmistaa, että EU:n 
markkinoilla olevat tuotteet ovat ihmisille ja 
kotieläimille turvallisia ja terveellisiä.  

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden 
suunnittelua koskevia eurooppalaisia stan-
dardeja. Mandaatin alla laadittavat harmo-
nisoidut tuotestandardit määrittävät tuo-
teryhmäkohtaisesti tuotteiden selvitettävät 
ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvon-
nan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoi-
tettavat tiedot.

MYÖS IKKUNAT JA OVET kuuluvat rakennus-
tuoteasetuksen piiriin, joten niiden har-
monisoidut tuotestandardit määrittelevät 
millaisia tuotteita eurooppalaiselle markki-
noille voi CE-merkittynä asettaa. Harmoni-
soidun tuotestandardin laadinta ja voimaan-
tulo on pitkä prosessi ja vie useita vuosia. 
Näitä tuotteita koskeva standardi laaditaan 
teknisessä komiteassa TC 33 ja se hyväk-
sytään CEN:in jäsenmaiden äänestyksessä. 
Sen jälkeen se on valmis ja CEN:in julkai-
sema, jolloin standardi on meillä saatavissa 
Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verk-
kokaupassa. 

Mutta standardin piiriin kuuluvien tuot-
teiden CE-merkintä ja hyväksyntä markki-
noilla on mahdollista vasta sitten, kun ko-
missio on julkaissut ko. standardin EU:n vi-
rallisessa lehdessä (OJ:ssä). Tämä taas vaatii 
lähinnä sen, että standardi on tiukasti anne-
tun mandaatin mukainen. Komissiolla on 
intressissään pitää standardit tiukasti asetuk-
sen mukaisena, koska komissio voi viime kä-
dessä joutua oikeudessa vastaamaan standar-
din mukaan valmistettujen tuotteiden aihe-
uttamista vahingoista.

Ikkunoille ja sisäänkäyntioville laadittu 
harmonisoitu tuotestandardi EN 14351-1 
on ollut käytössä jo pitkän aikaa. Sen tueksi 
on laadittu kansallinen soveltamisstandardi 
SFS 7031, jossa selitetään tarkemmin kan-
salliset vaatimukset. Myös ovien palo-omi-
naisuuksia koskeva standardi EN 16034 on 
käytössä ja tuotteet on pakko CE-merkitä. 
Poikkeuksellisesti komissio on hyväksynyt 
menettelyn, jossa esimerkiksi palo-ominai-
suuksia sisältävän ulko-oven CE-merkintä 

Ovi-Hollola Oy
Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA

Puh. 03-872840, myynti@ovihollola.fi
www.ovihollola.fi

CNC-työstöt, käsijohteet, hienosahatut listat ja muut puusepäntuotteet

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILU- 
JA LAMINAATTIPINTOJA

ja markkinoille saattaminen vaatii nuo edel-
lä mainitut kaksi harmonisoitua tuotestan-
dardia. Rakennusalan yhteisellä HEN-Hel-
pdesk -nettisivulla on malli suoritustasoil-
moituksen laadintaan kahden harmonisoi-
dun tuotestandardin alaisille tuotteille. 

Myös sisäovia koskeva harmonisoitu tuo-
testandardi EN 14351-2 on valmis, teolli-
suuden ja CEN:n jäsenmaiden hyväksymä, 
ja saatavilla SFS:n verkkokaupasta. Sitä ei 
kuitenkaan ole julkaistu EU:n Virallisessa 
lehdessä, joten sen perusteella tehtyjä tuot-
teita ei voi asettaa markkinoille CE-merkit-
tynä. Syynä julkaisemattomuuteen on EU:n 
komission sisäiset ongelmat ja pohdinta ko-
ko rakennustuoteasetuksen sisällöstä. Suo-
men markkinoille sen piiriin kuuluvia tuot-
teita voidaan myydä vain, jos niillä on voi-
massa oleva tuotehyväksyntä tai sitä vastaa-

Tilannekatsaus ikkunoiden ja 
ovien standardeista
Standardisoinnin piirissä 
kuohuu. Syynä on EU:n 
komission toiminnan 
puuroutuminen, joka 
viime vuosina on johtanut 
standardien hitaaseen 
käyttöönottoon. Tämä 
aiheuttaa turhautumista 
erityisesti teollisuuden piirissä.

va todistus. Vientiin näillä todistuksilla ei 
pääse.

ASETUS RAKENNUSTUOTTEIDEN TUOTEHYVÄK-
SYNNÄSTÄ ei enää ole voimassa ikkunoi-
den eikä ovien osalta, joten uusia tuotehy-
väksyntöjä ei enää myönnetä. Sen korvaa-
jaksi on luotu väliaikaiseksi tarkoitettu jär-
jestelmä, jossa Eurofins ja Inspecta voivat 
myöntää tyyppihyväksyntää vastaavan to-

▲ Ikkunat ja ovet kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin. Tässä kiinnitetään ikkunan tiivistettä Karelia Ikkunoilla.

H
A

N
N

A
 LU

O
M

A

distuksen. Tämä myönnetään jatkossa vii-
deksi vuodeksi. Tämä todistus on osa raken-
nuspaikkakohtaista selvitystä. Tuotevalmis-
tajien kannattaa olla heihin yhteydessä, jos 
tuotehyväksyntää ei ole.

Tuotehyväksyntäasetuksen puuttuminen 
on aiheuttanut runsaasti harmia, koska vä-
liaikaista todistusta ei tunneta markkinoilla 
eikä sillä ole oikeudellista perustetta. Tämä 
on aiheuttanut harmia ja asettanut teolli-

CE-merkintä 
ja hyväksyntä 
markkinoilla on 
mahdollista vasta 
sitten, kun komissio 
on julkaissut ko. 
standardin EU:n 
virallisessa lehdessä 
OJ:ssä.

AILA JANATUINEN

”

suutemme hankalaan tilanteeseen. Sen rat-
kaisukeinoja olemme juuri nyt etsimässä. ■

AILA JANATUINEN

Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana 
Puutuoteteollisuus ry:ssä.



PUUMIES  9 • 201920 PUUMIES  9 • 2019 21

Koskisen Oy etsi pitkään taloteollisuu-
den toiminnoille sopivaa jatkajaa, 
koska se haluaa keskittyä ydinliike-

toimiensa kehittämiseen. – Mimir Invest il-
moitti halukkuudestaan panostaa enemmän 
puutoimialaan heti Puumerkin oston jäl-
keen, joten tämä on luonnollinen jatkumo, 
kertoo Puumerkin konsernijohtaja Jarmo 
Puputti. Kauppaan kuuluvat taloteollisuu-
den tuotantoyksikkö Vierumäellä, ristikko-
tuotanto Järvelässä sekä väli- ja yläpohjaele-
menttituotanto Mäntsälässä. 

Puumerkillä on niin vakiintunut nimi ja 
asema rakentamisen puumateriaalien am-
mattilaiskaupassa, ettei talorakentamista 

koettu järkeväksi tuoda sen alle, vaan sitä 
varten perustettiin oma yritys. Puputti mai-
nitsee yritysten toimintojen erilaisuuden ol-
leen merkittävin syy siihen, että Oiva Wood 
Solutions perustettiin – Tukkuliiketoimin-
nassa pitää hallita logistiikka ja toimiminen 
sekä asiakas- että kumppanirajapinnoissa, 
kun taas taloteollisuudessa korostuvat asia-
kasprojektien hallinta ja tuotanto, Puput-
ti sanoo. 

Liiketoimintakaupassa siirtyi 66 opera-
tiivista henkilöä, joten uudelle yritykselle 
oli nopeasti rakennettava hallinnolliset puit-
teet. – Oli luonnollista, että Oiva Wood So-
lutions tukeutui Puumerkkiin taloushallin-
non, tietohallinnon sekä henkilöstöhallin-
non osalta, Puputti sanoo.

– Integroituminen uusiin hallinnolli-
siin järjestelmiin ja käytäntöihin on sujunut 
hämmästyttävän helposti, Oiva Wood Solu-
tionsin projektimyyntipäällikkö Vesa Saa-
relainen kehuu. Molemmilla yrityksillä on 
hänen mukaansa ollut vahva tahto saada asi-
at toimimaan nopeasti ja helposti. Samalla 
molempien yritysten henkilöstö on pystynyt 
oppimaan toistensa toiminnasta paljon, mi-
kä on kehittänyt toimintaa ja lisännyt mo-
lemminpuolista arvotusta. Puputin mukaan 

yritysten kulttuurien samanlaisuus on myös 
helpottanut integroitumista.

HALLINNOLLISIA TOIMINTOJA yhdistettäessä 
Puumerkki päätti myös siirtää Lahden toi-
mipisteensä Vierumäelle Oiva Wood Solu-
tionsin tiloihin. Syyskuun lopussa tapahtu-
neella siirrolla ei haettu Puputin mukaan 
vain säästöjä, vaan siinä haluttiin lisätä yh-
dessä tekemisen meininkiä sisaryritysten vä-
lillä. Lahden toimistolta siirtyi seitsemän ja 
lakkautetusta Mikkelin toimipisteestä kaksi 
henkilöä. – Toimintoihimme tällä ei ollut 
asiakkaan kannalta merkitystä, sillä myyn-
tihenkilöstömme on edelleen suurimman 
osan ajastaan asiakaspinnassa, Puumerkin 
viestintäkoordinaattori Kirsi Kekomäki 
sanoo.

Sisaryritysten toimiminen saman katon 
alla antaa myös Puumerkin henkilökunnalle 
mahdollisuuden syventää osaamistaan teol-
lisesta puurakentamisesta. – Samalla pys-
tymme jatkossa kasvattamaan tuotevalikoi-
maamme esimerkiksi erilaisilla komponen-
teilla, joita Oiva Woodin Solutionsin teh-
taalla voidaan valmistaa, Puputti paljastaa. 
Saarelaisen mukaan Puumerkin myyntiver-
koston kautta on jo tullut kyselyitä juuri 

puolivalmiiden elementtien toimittamises-
ta, ja uusia tuotteita kehitellään koko ajan.

Vaikka Puumerkki ja Oiva Wood Solu-
tions tekevätkin tiivistä yhteistyötä, jatkuu 
Puumerkin toiminta muidenkin rakenta-
jien, jälleenmyyjien ja teollisuuden kans-
sa normaalisti niin ostojen kuin myynnin 
osalta. 

Saarelainen kertoo, että yrityskaupalla oli 
positiivinen vaikutus elementtien valmis-
tuksessa tarvittavien raaka-aineiden osalta. 
– Puumerkin myötä meillä on nyt erittäin 
hyvä raaka-ainekanta takanamme, hän ker-
too tyytyväisenä. Puumerkille yhteistyö on 
Puputin mukaan tilaisuus edelleen kehit-
tää yrityksen toimintatapoja teollisen puu-
rakentamisen ulkoistettuna hankintaorga-
nisaationa.

REILUT PUOLI VUOTTA Puumerkin konserni-
johtajana ollut Puputti on havainnut alalla 
muutoksen tuulia, joiden vuoksi logistiik-
kaa on saatava entistä tehokkaammaksi.  
– Suhdanteiden vaihtelun vuoksi materiaa-
lihuolto ei voi jatkossa tukeutua korkeisiin 
varastoihin vaan tehokkaaseen logistiikkaan 
ja järkevään hankintaan, hän toteaa. Toinen 
suuri muutos hänen mukaansa on kysyn-
nän sirpaloituminen yhä pienempiin eriin 
ja pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin, ja 
samalla toimitusaikojen pitäisi lyhentyä.

– Muutokset haastavat koko toimialaa 
toimimaan ketterämmin käyttämällä hy-
väkseen saatavilla olevaa dataa, Puputti sa-
noo. Yhteistyö Oiva Wood Solutionsin 
kanssa on Puumerkille oiva tilaisuus opti-
moida toimitusketjua asiakkaiden parhaak-
si, koska se joutuu katsomaan tilannetta se-
kä tukkuliikkeen että taloteollisuuden toi-
mijan vinkkelistä.

Yrityskauppa ei vaikuttanut Vierumäen 
talotehtaan toimintaan, vaan 7800 neliö-
metrin tuotantotiloissa valmistetaan edel-
leen elementtejä kokonaisvaltaisiin toimi-
tuksiin, joissa Oiva Wood Solutions toimii 
yhdessä rakennusliikkeiden kanssa. – Oma-
kotitalojen valmistuksesta luovuttiin jo en-
nen yrityskauppaa, ja samalla linjalla jat-
ketaan, Saarelainen painottaa. Kattoristik-
kojen valmistus jatkuu Järvelässä Koskisen 
tiloissa, mutta väli- ja yläpohjaelementtien 

valmistus siirretään Mäntsälästä Vierumäel-
le tämän vuoden aikana.

Uuden omistajan myötä Oiva Wood So-
lutionsin tuotantoa on ryhdytty kehittä-
mään, ja tulevaisuuden suunnitelmia kartoi-
tetaan parhaillaan. Talotehtaan hyvä logisti-
nen sijainti antaa mahdollisuuden miettiä 
esimerkiksi laajentamista. Puputin mukaan 
yritys miettii myös erilaisten komponent-
tien valmistamista, joita Puumerkki sitten 
myisi oman jakeluverkkonsa kautta. – Kai-
ken takana on pyrkimys toimintamme te-
hostamiseen ja sitä kautta tuottavuuden pa-
rantamiseen, hän toteaa.

Saarelaisen mukaan tilat sopivat tämän 
hetkiseen tuotantomäärään. – Fokus on saa-
da hyödynnettyä olemassa oleva tilat ja ko-
neet maksimaalisesti. Vasta sen jälkeen voi-
daan miettiä, mitä kannattaa investoida, 
hän kertoo. Puputti kertoo, että investoin-
tisuunnitelmia on jo laadittu, ja yrityksellä 
on myös valmiuksia niiden läpiviemiseen. 
Niitä ryhdytään toteuttamaan markkinati-
lanteen ja liiketoimintanäkymien pohjalta.

Puputti painottaa Puumerkin ja Oiva 
Wood Solutionsin panostavan vastuullisuu-
teen omassa toiminnassaan, eikä pelkästään 
puun alkuperän suhteen. – Kaiken toimin-
tamme pitää tukea kestävää kehitystä ja vas-
tuullisuutta pitää lisätä työturvallisuudesta 
lähtien, hän toteaa.

MANSIKKALAN KOULU Imatralla on Oiva Wood 
Solutionsin historian suurin kohde, ja sen 
pitäisi valmistua vuoden vaihteen tienoilla. 
Valmistuessaan siitä tulee Suomen suurin 
puukoulu, jossa oppimistiloja on 1350 op-
pilaalle päiväkodista lukioon asti. Elemen-
tit on valmistettu Vierumäellä ja työmaara-
kentamisesta vastaa YIT. – Yhteistyö YIT:n 
kanssa on sujunut erittäin hyvin. Heillä on 
vahva osaaminen rakentamisesta ja meillä 
puolestaan puurakentamisesta, johon he 
ovat suhtautuneet positiivisesti Saarelainen 
kehuu ja jatkaa, että kiinnostusta uusiin pro-
jekteihin löytyy molemmilta puolilta.

Näin iso rakennusprojekti on Saarelaisen 
mukaan opettanut paljon rakentamisesta ja 
projektin läpiviemisestä. – Elementtien ja 
kattoristikoiden valmistus on vain osa koko-
naisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi logis-

tiikan ja suunnittelun ohjaus, sekä element-
tien asentaminen ja työmaakäytännöt. Ko-
ko ketju pitää olla hallinnassa, hän kertoo. 

Vaikka erilaisia rakennustapoja esimer-
kiksi puukerrostalojen rakentamiseen on 
kehitetty, uskoo Saarelainen perinteisen ele-
menttirakentamisen kuitenkin pysyvän rin-
nalla. – Projektijohtoisilla rakennusfirmoil-
la tilanne on toki erilainen, mutta monet 
rakennusliikkeet tekevät tuloksen omalla 
työmaarakentamisellaan, ja vastaavat myös 
rakentamisesta kokonaisuutena, hän sanoo.

Nopeuden on jo pitkään tiedetty ole-
van puun valttina kerrostalorakentamises-
sa, mutta myös logistiikan kautta voidaan 
saada etuja. Rakennus-Salama rakensi kaksi 
puukerrostaloa Turkuun, ja Saarelainen ker-
too projektin jälkeen rakentajan havainneen 
merkittäviä etuja lähinnä komponenttien ja 
tarveaineiden logistiikassa. – Tilat ovat no-
peammin valmiit, mikä vähentää tarvikkei-
den määrää ja niiden siirtelyä työmaalla, se-
kä aikataulutusta. Saimme myös kehityseh-
dotuksia, jolla pyrimme edelleen helpotta-
maan rakentamista, hän sanoo. 

Uudisrakentaminen on hiljentynyt tänä 
vuonna odotetusti, mutta Puputti ja Saa-
relainen ovat optimistia puurakentamisen 
suhteen. – Puurakentamisen trendi on edel-
leen nouseva, ja muutenkin puun hyödyn-
täminen rakentamisen eri muodoissa tulee 
jatkossa kasvamaan, Puputti sanoo.

Lisäkerrosrakentaminen on Saarelaisen 
mukaan ollut viimeiset pari vuotta ollut 
hieman taka-alalla, paljolti uudisrakentami-
sen suuren volyymin vuoksi. – Tänä syksy-
nä kiinnostus on jälleen lisääntynyt, ja han-
keselvityksiä on käynnissä useampia, hän 
kertoo. Muutenkin korjausrakentaminen 
on tällä hetkellä nousussa, ja muun muassa 
Finlandia-palkinto myönnettiin korjausra-
kentamiskohteelle. 

Saarelainen uskoo puurakentamisen kas-
vattavan osuuttaan, kun rakentaminen ko-
konaisuudessaan vähenee. – Tämä on ollut 
trendi viimeisen reilun 10 vuoden aikana, ja 
uskon sen johtuvan siitä, että hiljaisempina 
aikoina rakennusliikkeillä on enemmän ai-
kaa harkita puurakentamisen vaihtoehtoja, 
hän sanoo. ■

PETRI PUTTONEN

Tiivistä yhteistyötä Puumerkin kanssa

OIVA WOOD SOLUTIONS OY TEHOSTAA TALOTEOLLISUUTTAAN VIERUMÄELLÄ

Kansainvälinen sijoitusyhtiö 
Mimir Invest AB osti Koskisen 
Oy:n taloteollisuuden 
liiketoiminnan heinäkuun alussa, 
ja perusti sitä varten Oiva 
Wood Solutions Oy:n, josta 
tuli marraskuussa 2017 ostetun 
Puumerkki Oy:n sisaryritys. 

▲ Oiva Wood Solutions rakentaa 
puurakenteisia elementtejä, joiden valmistus 
alkaa ikkunan sisältävän osaelementin 
rakentamisella.

▲ Seinäelementti kasataan valmiiksi tehtaalla 
molemmin puolin.

▲ Valmis seinäelementti odottamassa 
siirtoa työmaalle.

◄ Oiva Wood Solutions 
Oy:n sisaryritys 
Puumerkki Oy siirsi 
Lahden toimistonsa 
Vierumäelle 
syyskuussa. Puumerkin 
toimitusjohtaja Jarmo 
Puputti (oik.) ja Oiva 
Wood Solutionsin 
projektimyyntipäällikkö 
Vesa Saarelainen 
kertoivat yhteiselon 
alkaneen erinomaisesti.

▼ Oiva Wood 
Solutions on alkanut 
valmistamaan myös 
erilaisia komponentteja 
sekä puolivalmiita 
elementtejä 
rakennusteollisuuteen.
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Muun muassa tästä aiheesta keskus-
teltiin Ähtärin Mesikämmenessä 
järjestetyssä tapahtumassa, joka 

kokosi noin 50 osallistujaa. Puurakentami-
sen kiinnikkeet ja liittimet -tapahtumassa 
kuultiin niin rakennuskonsultin, insinöö-
rin kuin kiinnikkeiden valmistajien puheen-
vuoroja. Tapahtuman järjestivät Metsäkes-
kuksen Puukerrostalorakentaminen kasvuun 
Pirkanmaalla, Rakennetaan Puusta ja Teol-
linen puurakentaminen Etelä-Pohjanmaalla 
-hankkeet.

Noin 20 vuotta rakennuskonsulttina toi-
minut Toni Kekki on keskittynyt puura-
kentamiseen rakennesuunnitteluun vuodes-
ta 2010 lähtien. Hän on ollut mukana muun 
muassa Puukuokka 2:n ja 3:n, DAS Kelon 
ja Espoon Tapiolaan nousevan 13.kerroksi-
sen Tuuliniityn suunnittelussa. Hänellä on 
kokemusta niin betoni- kuin teräsrakenta-
misesta, mutta puun käyttö varsinkin ker-

rostalorakentamisessa alkoi kiinnostaa, kun 
hän huomasi sen käyttämättömän potenti-
aalin. – Kannustan muitakin rohkeasti mu-
kaan, sillä puukerrostalojen rakentaminen ei 
ole rakettitiedettä, hän sanoi. 

Esityksessään hän näytti moduuliraken-
tamisen peruskiinnitysmallit, joilla raken-
nuksesta saadaan jäykkä ja jännitteet ohjat-
tua oikein perustukseen. Akustiikan kannal-
ta liitokset ovat kriittisiä paikkoja. Esimer-
kiksi liitoksissa käytettävät ääneneristimet 
voivat olla hyödyttömiä, jos eristintyyppi 
on väärä tai liitos kiristetään liian kireälle.

Puurakentamisen teollistamisen puoles-
ta on kuultu monta puheenvuoroa, ja myös 
Kekki liputti sen puolesta. – Vain niin ra-
kentamisesta saadaan kustannustehok-
kaampaa, hän totesi. 

Espoon Tapiolaan kokoava 13-kerrok-
sinen Tuuliniitty rakennetaan moduuleis-
ta, koska tontti on niin pieni, ettei siihen 
pysty perinteisellä menetelmällä kerrosta-
loa rakentamaan. Kekin mukaan yli 20-ker-
roksisen puukerrostalon rakentaminen oli-
si Suomeen jo mahdollista, mutta kahdek-
san kerrosta riittää lähes kaikissa tapauksis-
sa, vaikka muutama poikkeus toki mukaan 
mahtuukin.

ROTHOBLAASIN Suomen teknisestä myyn-
nistä vastaava Pauli Paintola esitteli yrityk-
sen kiinnikkeistä muutamia uutuuksia. Eri-
laiset kulmalevyt ovat tyypillisimpiä puura-
kentamisessa, mutta Paintola esitteli myös 
yrityksen Spider Connector -liitinjärjestel-
män, joka palkittiin lokakuussa Structural 
Timber -gaalassa parhaan tuoteinnovaation 

palkinnolla. – Liittimen ansiosta voidaan 
rakentaa CLT-tasolaattoja, joiden jänneväli 
on yli viisi metriä ilman palkkeja, hän kertoi. 
Järjestelmä toimii vahvisteena CLT-tasolaa-
tan tuen ja kuormituksensiirron alueella ra-
diaalivarsien ja täysin kierteitettyjen ruuvien 
avulla. Lisäksi Spider Connector -liitin siir-
tää tuen pystysuuntaiset kuormat katolta 
pohjakerrokseen rasittamatta CLT-välipoh-
jaelementtejä.

Järjestelmä koostuu ylälevystä, keskikap-
paleesta ja pohjalevystä.  Ylälevy vastaanot-
taa pystysuuntaisen kuorman ylemmältä tu-
elta. Keskikappale siirtää yllä olevien tukien 
kuormitukset ja vierekkäiset lattiakuormat. 
Pohjalevyn tehtävä on siirtää kuormat alas-
päin seuraavan kerroksen pilarille. Spider 
Connector -liittimen rakennekorkeus 65 
mm, minkä ansiosta se voidaan integroida 
lattiarakenteisiin, jolloin se on myös palo-
suojattu Eurokoodi 05 vaatimusten mukai-
sesti. Liittimen halkaisija on 800 mm.

Spider Connector -liitintä on testat-
tu myös värähtelykäyttäytymisen näkökul-
masta Innsbruckin yliopistossa, ja Painto-
lan mukaan liittimen tuotanto käynnistyy 
vuonna 2020 alkuvuodesta. – Laskennalli-
sesti liittimien avulla voidaan rakentaa mak-
simissaan 23 kerroksinen CLT-rakennus il-
man vaakapalkkeja, hän sanoi.

KONEPURISTIN OY on maahantuonut ja toi-
mittanut puurakentamisen kiinnikkeitä jo 
yli 40 vuotta, ja toimitusjohtaja Antero Ku-
jala esitteli muutamia heidän tuotteitaan. 
Sherpan kiinnikkeet ovat olleet yrityksen 
valikoimassa noin vuoden, ja niitä on Suo-

messa käytetty esimerkiksi moduuliraken-
teisissa puukerrostaloissa, kuten Puukuokka 
2:ssa ja 3:ssa. – Kiinnikkeen ehdoton valtti 
on sen näkymättömyys kiinnityksen jäl-
keen, jolloin se on myös suojassa mahdolli-
selta tulipalolta, Kujala sanoi. Liitin koostuu 
kahdesta osasta, jotka lukkiutuvat toisiinsa 
pituussuunnassa. Asennus vaatii tarkkuutta, 
koska liittimessä ei ole säätövaraa osien asen-
nuksen jälkeen. Sherpan kiinnikkeitä on 
saatavissa montaa eri kokoa.

Simpsonin tuotteista Kujala nosti esiin 
piilokengät, jotka nimensä mukaisesti jää-
vät piiloon, mutta vaativat hieman puun-
työstöä työmaalla ennen asentamista. Euro-
tecin tuotteista hän nosti esiin ruuvit, joista 
pisimmät ovat 500 mm. Sihgan tuotteista 
tutustuttiin tarkemmin IdeFix-kiinnikkee-
seen.

IdeFix on hylsy, joka kiinnitetään ruu-
veilla kolmiulotteisesti puun sisään. Hyl-

Puumiesten joulukalenteri avataan 1.12. Seuraa meitä:
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syä varten pitää työstää halkaisijaltaan joko  
30 mm, 40 mm tai 50 mm reikä sitä varten. 
Hylsyn sisällä on kierre, johon puun läpi tu-
leva pultti kiristetään. – Hylsyn kiinnittämi-
nen kolmiulotteisesti ruuveilla estää liitok-
sen kiertymisen Kujala kertoi. 

Hylsy on piilossa ja se ei tarvitse paljoa 
tilaa. IdeFixiä voidaan käyttää esimerkiksi 
moduulirakentamisessa, jolloin se voidaan 
esiasentaa tehtaalla. Tarpeen vaatiessa niitä 
voi käyttää useampia yhdessä liitoskohdassa. 

Puuinfo Oy:n tekninen asiantuntija Tero 
Lahtela toivoi, että liitokset tehtäisiin yhä 
enemmän tehtaalla, ja rakennustyömaal-
le jäisi ainoastaan niiden kiinnittäminen. 
– Myös esiruuvaus tehtaalla on tärkeää. Se 
nopeuttaa työtä ja varmistaa se, että ruu-
vaus tulee tehtyä oikeassa kulmassa. Puun 
sisässä olevat liitokset ovat parhaita niin es-
teettisesti kuin paloturvallisuuden puolesta, 
hän kertoi. 

Lahtela painotti myös sitä, että liittymän 
muodonmuutoksien kanssa ei ole ongelmia, 
kunhan CLT:n ei anneta kastua missään vai-
heessa. 

Lahtelan mukaan puurakentamisen teol-
listamisessa ollaan vielä alkutekijöissä, ja esi-
merkiksi tilaelementtien valmistaminen on 
vain yksi osa prosessia. – Jos rakentamises-
ta halutaan saada kustannustehokkaampaa, 
pitää yhden toimijan pystyä toimittamaan 
koko puukerrostalo alusta loppuun, hän 
päätti. ■

  PETRI PUTTONEN

Puurakentamisen kehittyminen 
haastaa kiinnikkeet ja liittimet

◄ Ähtärin Mesikämmeneen oli tullut paikalle 
noin 50 puurakentamisen ammattilaista.

▲ Toni Kekki liputti puurakentamisen 
teollistamisen puolesta.

Erityisesti 
massiivipuurakentamisen 
onnistumisen edellytyksenä 
ovat hyvät kiinnikkeet, joilla 
rakenteet saadaan jäykiksi 
unohtamatta hyvää äänieristystä 
ja paloturvallisuutta. Yhä 
korkeammat rakennukset 
tuovat haasteensa 
kiinnikevalmistajille.

▲ Spider Connector -liittimen 
toimintaperiaate.

► Sperpan liitin jää piiloon CLT-levyjen 
väliin ja sen asennus vaatii tarkkuutta.

▲ Rothoblaasin Pauli Paintola esitteli muun 
muassa Titan V-kulmalevyjä.

    Antero Kujala kertoi Konepuristin Oy:n 
tiivistävän yhteistyötään Sherpan kanssa.
►
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Julkinen rakentaminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuk-
sista, joista kunnissa päätetään. Puurakentaminen on viime 
aikoina yleistynyt julkisessa rakentamisessa erityisesti koulu- 

ja päiväkotihankkeissa. 
Kuntien päätöksentekijät pitävät puuta ekologisena, esteetti-

senä ja terveellisenä materiaalina. Julkisen infrastruktuurin, mu-
kaan lukien koulu- ja päiväkotirakennusten, osalta julkista kes-
kustelua herättäneet sisäilmakysymykset nostavat puurakennuk-
sen ja erityisesti sen sisäilman yhdeksi merkittäväksi arvostuksen 
kohteeksi. Otantatutkimukseen valittiin 20 kuntaa tai kaupun-
kia, joissa oli viimeisen viiden vuoden aikana päätetty uuden 
koulun tai päiväkodin rakentamisesta tai rakennushanke oli tut-
kimuksen aikaan keskeneräisenä. Kyselyyn vastasi yhteensä 33 
kuntien edustajaa 16 eri kunnasta.

Yleinen asenneilmapiiri puurakentamis-
ta kohtaan on varsin myönteinen ja kyse-
lyyn vastanneista kuntapäättäjistä suurin osa 
toivoo puurakentamisen yleistyvän Suomes-
sa. Puun käytön lisäämisellä koettiin olevan 
niin kotimaan taloutta kuin ulkomaan vien-
tiäkin edistäviä vaikutuksia. Vaikka valtaosa 
vastaajista koki puurakentamisen pilottira-
kentamiseksi, luottivat he vahvasti suoma-
laisen puurakentamisen laatuun. Tuloksissa 
erityisen mielenkiintoista oli se, että vastaa-
jat ilmaisivat haluavansa sisällyttää puura-
kentamisen vaihtoehdon tarkastelun jatkos-
sa osaksi kuntien suurten julkisten raken-
nushankkeiden kilpailutusprosessia.

PUU MIELLETÄÄN ympäristöystävälliseksi ja 
terveelliseksi rakennusmateriaaliksi, jonka 
uskotaan tarjoavan ratkaisun esimerkiksi 
julkista rakennuskantaa vaivaaviin sisäil-
maongelmiin. Valtaosa vastaajista suhtautui 
myönteisesti sekä puurakentamiseen että 
puun käytön lisäämiseen julkisessa rakenta-
misessa. Kunnissa arvostetaan myös puura-
kentamisen positiivista imagoa sekä sen ter-
veysvaikutuksia ja sisäilmaa edistäviä omi-
naisuuksia. 

Suurin edellisen koulu- tai päiväkoti-
rakennuksen päärakennusmateriaalin va-
lintaan vaikuttanut tekijä oli ollut nimen-
omaan puuraaka-aineen myönteiset sisäil-
mavaikutukset. Merkityksellisiä tekijöitä 
puurakennushankkeen toteutumisessa oli-
vat toisaalta myös puurakentamisen eteen 

tehdyt kunnallisesti merkittävät panostuk-
set sekä vahva kunnallinen tahtotila raken-
taa puusta. Vastauksista oli lisäksi tulkitta-
vissa kuntien tahtotila edistää elinvoimapo-
litiikkaa ja tukea paikallista teollisuutta sekä 
vahva arvostus kotimaisen puuraaka-aineen 
ominaisuuksia kohtaan.

JULKISTEN RAKENNUSHANKKEIDEN viitekehyk-
sessä puu rakennusmateriaalina mielletään 
kalliiksi. Suurimpana todennäköisesti kiel-
teiseen puurakennuspäätökseen johtavana 
(tai yhdistettävänä) tekijänä esille nousivat 
korkeaksi mielletyt kustannukset ja muut 
talouden tunnusluvut. Erityisen ongelmal-
lista puurakentamisen yleistymisen kan-
nalta voivat olla esiintyvät käsitykset puusta 
valmistetun rakennuksen ylläpidon kor-
keista kustannuksista, varsinkin jos kun-
tien säästötoimet kohdistuvat rakennuskan-
nan ylläpitobudjettiin. Puurakentamiseen ja 
puuhun rakennusmateriaaliina liittyy ylei-
sesti myös merkittäviä ennakkoluuloja ja 
asennekapeikkoja ihmisten keskuudessa. 

Erityistä huolta joidenkin ihmisten kes-
kuudessa aiheuttavat muiden muassa puu-
rakennuksen paloturvallisuus ja puuhun ra-
kennusmateriaalina liitettävät homeongel-
mat. Tutkimus osoittikin tarpeen kokonaan 
ulkopuolisen tahon tuottamalle objektiivi-
selle asiantuntijatiedolle, jonka keinoin voi-
daan vaikuttaa ihmisten keskuudessa esiin-
tyviin, mahdollisesti myös virheellisiin kä-
sityksiin ja ennakkoluuloihin puurakenta-
misesta.

PUURAKENTAMISEN KASVUN EDELLYTYKSENÄ 
ovat erityisesti puukerrostalo- ja julkisten 
puurakennushankkeiden lisääntyminen. 
Julkisen sektorin asema rakentamisen mark-
kinoilla on keskeinen, sillä mitä enemmän 
kunnissa rakennetaan toimitiloja, päiväko-
teja ja kouluja puusta, sitä enemmän se luo 
kysyntää myös yksityisillä markkinoilla. 

Tutkijalle muodostuneen käsityksen mu-
kaan kunnissa on puurakentamiselle myön-
teinen ilmapiiri ja osittain voimakaskin tah-
totila rakentaa puusta. Toiminnassa on kui-
tenkin otettava askel eteenpäin ja siirryttävä 
toiminnassa voimakkaammin hankkeiden 
myötä konkretiaan. 

Puurakentamisen yleistymisen edellytyk-
senä on jatkossakin oikean, faktoihin pe-
rustuvan tiedon tuottaminen ja jakaminen 
päätöksentekijöille. Asiantuntijoiden hyö-
dyntäminen hankkeen suunnittelu- ja to-

Julkinen 
puurakentaminen 
ja kunnallinen 
päätöksenteko
Tutkimus: Kuntapäättäjät toivovat 
puurakentamisen lisääntyvän, mutta 
objektiiviselle asiantuntijatiedolle on tarve.
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Liittymällä Puumiehet ry:n jäseneksi 
nyt, osallistut halkaisukirveen arvon-
taan, saat loppuvuoden jäsenyyden 
ja Puumies-lehdet ilmaiseksi sekä 
laskutamme sinua vasta ensi vuonna.

"Kuulun Puumiehiin, 
koska yrittäjänä on tär-
keää pysyä mukana 
alan kehityksessä.  
Yritykseni syntyi intohi-
mosta ja rakkaudesta 
suomalaisiin puihin ja 
metsiin."

MONA ISOTUPA, 
TURKU
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teutusvaiheissa sekä kunnan luottamushen-
kilöiden perehtyminen puurakentamiseen 
koettiin puurakennushankkeiden toteutu-
mista edistävinä tekijöinä. Asiantuntijoi-
den käyttöön liittyen ilmeni toisaalta myös 
päinvastaisia käsityksiä, sillä ulkopuolisen 
asiantuntijan vahva vaikutus päätöksente-
koprosessiin ei aina ollut puurakentamiselle 
myönteinen.

KUNNISSA KAIVATAAN lisää tietoa puurakenta-
misesta. Toteutuneiden puurakennushank-
keiden kautta saadut tiedot puurakenta-
misen kustannuksista, teknisestä toteutuk-
sesta sekä rakennusprosessista yleisesti koet-
tiin erityisen tervetulleiksi. Lisäksi vastaajat 
mielsivät puurakentamisen kansallisen osaa-
misen puutteelliseksi. 

Puurakentamiselle myönteisen kulttuu-
rin juurruttamisen edellytyksinä ovat näin 
ollen kansallisten toimijoiden kouluttau-
tuminen ja keskinäinen yhteistyö sekä ko-
kemusten avoin jakaminen eri toimijoille. 
Niin menestystarinoista, epäonnistumisista 
kuin jokapäiväisistä käyttäjäkokemuksista-
kin tulee kyetä käymään avointa keskuste-
lua. Toteutuneiden puurakennushankkei-
den osalta luonteva tiedon tuottaja ja esitte-
lijä voisi olla puurakennushankkeen toteut-
taneen kunnan virkamieshenkilöstö tai ken-
ties rakennuttajan edustaja. 

Suurten julkisten rakennushankkeiden 
osalta puurakentaminen on Suomessa vie-
lä alkuvaiheessa ja suotuisan toimintakult-
tuurin rakentaminen vielä kehitysasteella. 
Puurakentamisen kansallisen edistämisen 
keskeisenä pohdintana on pehmeiden vih-
reiden arvojen ja kovien taloudellisten ar-
vojen yhteensovittaminen keskenään tasa-
painoon. Puurakentamisen kannalta haas-
teellista on lisäksi myös se, ettei virheille ole 
varaa ja toisaalta tehdyt virheet eivät saa vii-
västyttää rakennushankkeen valmistumista, 
saati aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 

Tutkimuksen aikana tutkijalle muodos-
tuneen käsityksen mukaan toimivimman ja 
kaikkien osapuolten kannalta parhaan mah-
dollisen lopputuloksen puurakentamisessa 
takaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
aloitettu laaja-alainen insinöörien, suunnit-
telijoiden, kuntien sekä käyttäjien välinen 
yhteistyö. 

Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, kuinka 
metsä- ja puutuoteteollisuus kykenevät val-
taamaan jalansijaa vanhoilliseksi muodostu-
neessa rakennusteollisuudessa. ■ 

TOMMI PALOKANGAS

Tommi Palokankaan pro gradu -tutkimus Jul-
kisen puurakentamisen edistäminen kunnal-
lisessa päätöksenteossa on saatavissa Helsingin 
yliopiston avoimessa digitaalisessa Helda-ar-
kistossa.

◄ Selvityksen mukaan suurimpana 
todennäköisesti kielteiseen 
puurakennuspäätökseen johtavana tai 
yhdistettävänä tekijänä ovat korkeaksi 
mielletyt kustannukset ja muut talouden 
tunnusluvut. Tutkimus osoitti tarpeen kokonaan 
ulkopuolisen tahon tuottamalle objektiiviselle 
asiantuntijatiedolle, jotta ennakkoluulot ja 
virheelliset käsitykset saadaan kumottua.



PUUMIES  9 • 201926 PUUMIES  9 • 2019 27

Oma yritys oli itsestään selvä valinta 
Saku Vuorelle heti siitä lähtien, 
kun Lahden lukiosta ylioppilaaksi 

kirjoittanut nuorimies lunasti itselleen opis-
kelupaikan Ikaalisen käsi- ja taideteollisesta 
oppilaitoksesta. Vaihtoehtoja ei oikeastaan 
ollut: jos haluaa työllistää itsensä Suomessa 
kitaroita tekemällä, se pitää tehdä yrittäjänä.

Mutta ei Vuorelle huonosti käynyt. 
Vuorensaku Guitars on nyt 11-vuotias 

yritys, ja entisen leipomon kellarista Jyväs-
kylästä lähtee maailmalle vuosittain 15–20 
sähkökitaraa ja -bassoa. Se on maksimimää-
rä, minkä Vuori pystyy yksin valmistamaan. 

Maailman suurimman kitaravalmistajan 
Fenderin tavoin Vuori haluaa tehdä jokaisen 
kitaran alusta loppuun itse. – Se, että raken-
taja tekee soittimen alusta loppuun itse, on 
korkein ja arvostetuin taso alalla. Se on myös 
se taso, jolla suomalaisen yrittäjän kannattaa 
kilpailla. Kiinalaista halpatuotantoa vastaan 
ei kannata kilpailla, Vuori miettii.

Alan kilpailu on kovaa, mutta Vuori on 
osoittanut, että suomalainen soitinrakentaja 
pystyy vastaamaan kilpailuun. Keskeisin oi-
vallus on ollut oman T. Family -kitaramal-
liston luominen, sillä moni taitavakin soi-
tinvalmistaja on jäänyt isompien jalkoihin, 
koska tekee kopioita valmiista malleista.

THE T. FAMILY syntyi neljä vuotta sitten. Vuo-
ren Sakun malliksi sen erottaa rungon 
”vauhtimainen” muoto sekä epäsymmetri-
syys. Jo 50-luvulta peräisin olevan Fender-
kitaratehtaan perinteen mukaisesti soitti-
men kaula ja runko rakennetaan erikseen 
ja liitetään yhteen ruuviliitoksella. Vuori on 
nyt valmistanut yli 70 samanmuotoista "per-
heenjäsentä", eikä tingi rungon muodosta. 
– Ihan niin kuin autoissa tai huonekaluissa, 
myös kitarassa muotoilu on tärkeintä. En 

suostu muuttamaan rungon muotoa, mutta 
muut yksityiskohdat, kuten mikrofonit, vä-
rin ja kaulan muodon asiakas voi valita va-
paasti. Kaula onkin tärkeää tehdä soittajalle 
sopivaksi, onhan se muusikon viides raaja, 
Vuori sanoo.

Lankusta pintakäsittelyyn asti itse kaik-
ki kitarat valmistava Vuori tekee rungon ja 
kaulan erikseen, ja kiinnittää ne ruuvein toi-
siinsa. Bändeissä soittavalle ja musiikkipii-
reissä liikkuvalle yrittäjälle on luontevaa teh-
dä myös kitaroiden mikrofonit itse. – Siksi 
on tärkeää, että tiedän, millaiseen musiik-
kiin kitara tulee.

Vuori nauttii siitä ajatuksesta, että hän 
tietää, kenelle työn alla oleva soitin tulee. Ti-
lanne saattaa lähitulevaisuudessa kuitenkin 
muuttua, sillä Vuorella on nyt jakelija Iso-
Britaniassa, Belgiassa ja Tanskassa. Heidän  
kauttaan soittimet saattavat päätyä myös 
”kasvottomille” omistajille. – Tämä ei ole 
mitään egon pullistelua, vaan kylmä fakta, 
että Suomen markkinoilla ei riitä potentiaa-
lia loputtomiin. Asiakkaita on haettava kau-
empaa. Vielä hieman yli puolet soittimista 
menee suomalaisille asiakkaille, mutta suh-
de on muuttumassa, Vuori kertoo.

Vuori on ajatellut heti yrityksensä ensi-
askelista asti, että omalle hiekkalaatikolle ei 
saa jäädä. Kitaroita ei tulla hakemaan entisen 
leipomon kellarista, vaan Vuoren on tehtävä 
itsensä ja mallistonsa tunnetuksi lähtemällä 
asiakkaiden luokse. Musiikkimies markki-
noi itseään rohkeasti musiikkipiireissä ja käy 
alan messuilla. – Olen käynyt vuosittain Eu-
roopan suurimmilla kitaramessuilla muun 
muassa Ruotsissa ja Saksassa. Nyt reissut al-
kavat tuottaa hedelmää. Vein tämän vuoden 
messuille kitaran asiakkaalle, joka tilasi sen 
samoilta messuilta vuosi sitten.

Supliikki ja kielitaitoinen mies on aktii-
vinen myös sosiaalisessa mediassa. Kun yri-
tys täytti 10 vuotta, Vuori rakensi kitaran 
facebook-seuraajiensa mielipiteiden pohjal-
ta. Kitara asettuu komeasti Vuoren syliin – ja 
soi kauniisti. – Kaikki kitarat ovat menneet 
asiakkaille, mutta tämän pidän itselläni, hän 
lupaa vihreälle kaunottarelleen.

VUOREN VERSTAALLA ei ole CNC-koneita tai 
kopiojyrsimiä, vaan soittimet syntyvät yk-
sitellen käsijyrsintä ja muita pienkoneita 
käyttäen. Vanhoista autoista ja huoneka-
luista, rustiikista ja rapistuneista maalipin-
noista viehättynyt soitinrakentaja viimeiste-
lee kitarat useammin nitrosellulakalla, jonka 
pinta halkeilee uusvanhaan tyyliin. Pinta-
kerros on ohut, sillä puu saa elää ja näkyä 
lakan alta.

Lakan alta näkyvä puu ei ole mitä tahansa 
puuta, vaan usein suomalaista puuta. Vuori 

ostaa puutavaran lahtelaiselta Hakalan puu-
liikkeeltä ja valikoi töihinsä muun muassa 
mäntyä, leppää ja vaahteraa. Myös kelomän-
ty kelpaa Vuoren soittimiin. Sitä hän hank-
kii karstulalaiselta talotehtaalta, Huliswoo-
dilta.

Joskus materiaali on se juttu, minkä ym-
pärille koko soittimen rakentaminen perus-
tuu. Vuori on tehnyt kitaran muun muassa 
hankasalmelaisen riihen tallilankuista. Tällä 
hetkellä tekeillä on jotain vielä erikoisem-
paa: bassokitaran runko on Ylivieskan pa-
laneen kirkon hirttä. Kitara tulee asiakkaal-
le, jonka vanhemmat on vihitty kyseisessä 
kirkossa.

Näin henkilökohtainen palvelu on yk-
si Vuoren markkinointivalteista. Erilaisia 
tarinoita on kasassa jo kymmeniä, ja lisää 
syntyy tasaisella tahdilla. Jos mieheltä tilaa 
kitaran tänään, milloin sen saa itselleen?  
– Noin vuoden päästä. Haluan ajatella niin, 
että tilaaja pääsee kanssani vuoden pituisel-
le yhteiselle matkalle. Hän saa olla prosessin 
eri vaiheissa mukana ja nähdä, miten hänen 
soittimensa valmistuu, Vuori miettii.

KAIKKI VUOREN ASIAKKAAT eivät ole ammatti-
muusikoita, mutta ammattimuusikot ovat 
mittaamattoman suuria markkinointikana-
via yrittäjälle. Viidakkorumpu on pärissyt 
voimakkaasti, kun Vuoren valmistaman ki-
taran on ripustanut kaulaansa esimerkiksi 
ZZ TOPin kitaristi Billy Gibbons, Von 
Hertzen Brothersin Mikko ja Kie, The 

Hooters -yhtyeen keulahahmo Eric Bazi-
lian, bluesministeri Esa Kuloniemi sekä 
roots-kitaristi Gona Lehtinen.

Vuorensaku Guitars on noteerattu koti-
maisen Soundi-lehden lisäksi hiljattain Iso-
Britanian yhdessä suurimmassa alan lehdes-
sä The Guitar Magazinessa. Lehti tekee katta-
via arvosteluja kitaroista. Lokakuun nume-
rossa mukana oli Vuoren T. Family "Birke". 
Kitara sai maireat arvostelut ja yhdeksän 
pistettä kymmenestä. Aika näyttää, poikii-
ko arvostelu jyväskyläläiselle töitä.

Jos Vuori saisi jotain muuttaa, hän muok-
kaisi käsityönä tehtyjen tuotteiden verotus-
politiikkaa. Hänen mielestään on kohtuu-
tonta, että käsin tehdyistä, yksittäiskappa-
leena valmistetuista soittimista pitää mak-
saa 24 prosentin arvonlisävero, kun muun-
laisten taide-esineiden verotuskanta on vain 
10 prosenttia, ja esimerkiksi Sveitsissä ylei-
nen verotuskanta on kahdeksan prosenttia. 
– Muun muassa näistä syistä Suomessa val-
mistettu kitara maksaa alkaen 3 000–5 000 
euroa.

Vuori haaveilee, että saa tulevaisuudessa 
apurahan, jonka turvin voisi valmistaa esit-
telykaluston esimerkiksi messuille. Ja niistä 
puheen ollen, miehellä on vielä kokematta 
maailman suurimmat kitaramessut Ameri-
kassa. Sekin on haavelistalla, ja Saku Vuoren 
päämäärätietoisuuden aistien, jonain vuon-
na se on toteutettu haave. ■

PIIA HIETAMÄKI

Sähkökitaroita 
SUOMALAISESTA puusta
Saku Vuori valmistaa 15–20 
sähkökitaraa tai -bassoa 
vuosittain omalla verstaalla 
Jyväskylässä. Menestyksen 
avaimia ovat oma mallisto, 
läheinen asiakaspalvelu, 
kielitaito ja rohkeus poistua 
omalta hiekkalaatikolta. 

▲ Saku Vuori valmistaa jokaisen kitaran alusta loppuun itse. Hänen lisäkseen yrityksen 100-neliöisessä verstaassa Jyväskylässä työskentelee toinen 
yrittäjä, joka keskittyy soitinten huoltoon. Yrityksessä huolletaan kaikkia muita paitsi jousisoittimia. 

▲ Saku Vuori on kielitaitoinen ja supliikki puuartesaani, joka tuntee musiikkipiirit ja vie omaa osaamistaan rohkeasti maailmalle. Hänen sanoin omalle 
hiekkalaatikolle ei voi jäädä, vaan asiakkaat pitää käydä etsimässä oman verstaan ulkopuolelta. Kitarat Vuori valmistaa aina suomalaisesta puusta. 
Kuvassa (alh. oik.) näkyvän kitaran runkopuu on peräisin palaneesta Ylivieskan kirkosta.



PUUMIES  9 • 201928 PUUMIES  9 • 2019 29

M etsäpäivien avajaisten tähtipu-
huja oli Maailman ilmatieteen 
järjestön WMO:n pääsihteeri 

Petteri Taalas. Hän tykitti ilmastonmuu-
tosfaktaa ja tilastoja sellaisella intensitee-
tillä, että kenellekään ei jäänyt epäselväksi, 
mitä ilmastonmuutos merkitsee nyt ja tu-
levaisuudessa tälle telluksellemme. 

Taalaksen mukaan hiilidioksidipitoi-
suuksien lisääntymisestä 90 prosenttia liit-
tyy fossiilienergian käyttöön ja noin 10 
prosenttia metsien hävittämiseen. Metsä-
kato on huolestuttavaa trooppisilla leveys-
asteilla ja globaalisti tärkein metsäkysymys 
on hänen mukaansa trooppisen metsäka-
don pysäyttäminen esimerkiksi Brasilias-
sa ja Indonesiassa. – Villakoiran ydin on 
fossiilienergian tuottama hiili. Jos siihen ei 
puututa, ilmaston lämpenemisen aiheutta-
mia ongelmia ei pystytä ratkaisemaan.

HIILINIELUT eivät pelkästään torju ilmaston-
muutosta. Taalas totesi, että metsien hii-
linielujen kasvattamisella voidaan saada 

aikaan myönteistä kehitystä mutta ei rat-
kaista ongelmia. Suurin potentiaali hiili-
nielujen lisäämiseen on hänen mukaansa 
entisissä kommunistimaissa, joissa metsän-
hoitokulttuuri on ollut erilainen kuin esi-
merkiksi Suomessa ja Ruotsissa. 

– Suomessa voidaan viivästyttää fossii-
lisista luopumista satsaamalla hiilinieluun, 
mutta onko se kokonaisuudessaan yhteis-
kunnallisesti järkevää? Se on poliittinen ky-
symys, Taalas sanoi.

Taalas sanoo seuranneensa kiinnostu-
neena Suomen ilmastokeskustelua, jota 
hän pitää kansainvälisesti hyvin poikkea-
vana metsäsektoriin kohdistuvine ylikier-
roksineen. Hän painottaa paitsi fossiilisista 
energialähteistä luopumista, myös sopeu-
tumista ilmastonmuutokseen.

Suomen Metsäyhdistyksen puheenjoh-
taja Eeva Hellström kehotti yleisöä visi-
oimaan tulevaisuuden kuvia, jotka eivät 
kumpua pelkoon pohjautuvasta liikeh-
dinnästä vaan uusista mahdollisuuksis-
ta. – Meidän on myös kerrottava entistä 
monipuolisemmin, mitä kaikkea metsäm-
me monipuolisesti ja kestävästi käytetty-
nä voivat tulevaisuudessa mahdollistaa ja 
miten sillä voidaan tukea globaalien kestä-
vyyshaasteiden ratkaisemista.

METSIEN MONIPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ puhut-
tiin Luonnonvarakeskuksen seminaarissa, 
metsäareenassa, joka järjestettiin toistami-
seen, nyt Metsäpäivien yhteydessä pääsa-
lissa.  Seminaarissa kuultiin ajankohtaisia 
esityksiä muun muassa metsäsektorin suh-
dannenäkymistä, Suomen metsä- ja puu-
tuoteteollisuuden menestystekijöistä, digi-

talisaation mahdollisuuksista, sivuvirtojen 
hyödyntämisestä, ilmastoviisaasta metsäta-
loudesta ja metsien hoidosta turvemailla. 
Esitykset ovat luettavissa Luken sivuilla.

Kierrätettävyys, uusiutuvuus, kestävä 
tuotanto sekä fossiilisten polttoaineiden 
korvaaminen ovat seikkoja, jotka nouse-
vat esiin maailman megatrendeissä, ja jois-
sa metsäteollisuuden tuotteet ovat avain-
asemassa. – Seuraavan kymmenen vuoden 
aikana kuitupohjaisten tuotteiden kysyn-
tä kasvaa, erikoistutkija Matleena Kniivi-
lä arvioi.

Suomessa globaaleihin haasteisiin on 
vastattu siirtymällä paperin tuotannosta 
kartongin ja sellun tuotantoon sekä panos-
tamalla uusien tuotteiden kehitystyöhön. 
– Toisaalta Suomessa metsäteollisuuden 
T&K-investoinnit ovat koko tehdasteolli-
suutta alhaisemmat, eivätkä ole kasvaneet 
runsaaseen kymmeneen vuoteen, Kniivilä 
pohti.

Metsäteollisuuden arvonlisäys onkin 
tällä hetkellä samalla tasolla kuin noin vii-
sikymmentä vuotta sitten. – Puubiomas-
san kokonaisvaltainen hyödyntäminen uu-
sissa tuotteissa lisää metsäsektorin resurssi-
tehokkuutta ja tuo lisäarvoa, erikoistutkija 
Tuula Jyske totesi. Selluloosan, hemisel-
luloosan, ligniinin ja uuteaineiden käyttöä 
uusissa tuotteissa tutkitaan ja niissä on run-
saasti potentiaalia. 

Esimerkkeinä uusien tuotteiden tutki-
muksista Jyske mainitsi kolme projektia: 
InnoTrean, WoodHypen ja Susbindersin. 
– Esimerkiksi Susbinders- yhteisprojektis-
sa eri toimijoiden kanssa kehitellään puun 
kuoren tanniineista puuliimoja. 

METSÄALAN YHTEISEN METSIEN SUOMI -viestin-
täkampanjan yhtenä tavoitteena on kertoa 
metsäsektorin tulevaisuudesta ja mahdol-
lisuuksista. Tänä vuonna käynnistyvän ja 
ensi keväänä julkisesti laajasti näkyvä kam-
panja haluaa monipuolistaa metsiin liitty-
vää keskustelua ja lisätä metsäsektorin ar-
vostusta. Kampanjan slogan Metsä – se on 
kaikessa mukana kuvaa hyvin suomalaisten 
erityistä suhdetta metsään. – Mediakam-
panjan tarkoituksena on päivittää suoma-
laisten mielikuva siitä, mitä moderni met-
sän hyödyntäminen on, hankkeen viestin-
täpäällikkö Hannes Mäntyranta totesi.

Keväällä kampanjalle avataan verkkosi-
vut ja viestinnän tueksi julkaistaan tietopa-
ketti metsien käyttöön liittyvistä usein ky-
sytyistä kysymyksistä ja niiden vastauksis-
ta. Kampanjaa tukee maakunnissa kiertävä 
Metsien Suomi Roadshow, jolla innoste-
taan maakunnissa metsäalan keskeiset toi-
mijat kertomaan metsien kestävän käytön 
mahdollisuuksista ja sen tuottamista rat-
kaisuista omissa verkostoissaan. 

Monivuotiseksi suunnitellun hankkeen 
päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö. 
Hanketta rahoittavat myös Metsäteolli-
suus ry, Metsähallitus, maa- ja metsätalous-
ministeriö, Suomen metsäkeskus, Puunja-
lostusinsinöörit ry ja Metsämiesten säätiö. 
Hankkeessa ovat mukana myös MTK, Pa-
periliitto ja Teollisuusliitto. Hanketta vetää 
Suomen Metsäyhdistys.

METSÄPÄIVILLÄ JAETTIIN myös Suomen Met-
säyhdistyksen ansiomerkkejä. 

Yhteensä kaksitoista huomionosoitusta 
jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista 
Mikkonen. Ansiomerkkien saajissa oli met-
säalan pitkäaikaisia vaikuttajia, mutta myös 
uusia uria luovaa toimintaa. – Palkittavien 
joukko on hyvin monipuolinen, mikä omal-
la tavallaan kertoo siitä, miten tärkeä metsä 
meille on, ministeri Krista Mikkonen totesi.

Hopeiset ansiomerkit saivat toimitus-
johtaja, päätoimittaja Erkki Eilavaara, 

tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen, vie-
raileva tutkija Riitta Hänninen, nuoriso-
työnohjaaja Antti Pehkonen, rakennus-
neuvos Teppo Lehtinen ja projektipäällik-
kö Kari Perttilä. 

Lehtisen ja Perttilän ansiomerkkien pe-
rusteluissa luki seuraavaa: "Teppo Lehtisen 
panos puurakentamisen edistämisessä on ol-
lut jo pitkään hyvin keskeinen. Hän on pit-
käjänteisesti edistänyt rakentamisen säänte-
lyä ja jo vuosina 2010–2012 hän valmisteli 
puu- ja hirsirakentamisen normien purkua 
niin, että puurakentaminen tuli mahdolli-
seksi muun muassa kerrostaloissa. Lehtinen 
on onnistunut tasapainoilemaan rakentami-
sen eri etujärjestöjen ristipaineissa niin, et-
tä asiat eivät ole juuttuneet eturistiriitoihin. 
Hän ei kuitenkaan ole tuonut omaa rooliaan 
esille vaan on antanut kunnian kulloisellekin 
poliittiselle päättäjälle."

"Kari Perttilä on pitkäaikainen ja ansio-
kas Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyk-
sen sihteeri. Hän on osallistunut useaan met-
sä- ja puualan koulutuksen työryhmään, ja 
hän on ollut keskeinen tekijä, kun saha- ja 
levyteollisuus ovat valmistelleet oppikirjoja. 
Perttilä on myös tehokas tapahtumanjärjes-
täjä ja hänen käsialaansa ovat muun muas-
sa Sahateollisuuspäivät, Sahateollisuus ry:n 
Wood From Finland -päivät sekä Suomen 
Sahateollisuusmiesten 90-vuotisjuhlat vuon-
na 2018."

Kari Perttilä oli yllättynyt ja otettu ho-
peisesta ansiomerkistään. – Arvostan tä-
tä huomionosoitusta, ja mielestäni tämä 
on arvostuksen osoitus myös molemmille 
taustayhteisölleni Suomen Sahateollisuus-
miesten Yhdistykselle ja Sahateollisuus 
ry:lle, Perttilä totesi. Hän halusi myös kiit-
tää perhettään, varsinkin puolisoaan, jol-
la on ollut suuri merkitys monissa projek-
teissa.  

Kultaiset ansiomerkit saivat johtava 
asiantuntija Martti Aarne, senior advisor 
Liisa Mäkijärvi ja metsätalousinsinööri, 
metsäneuvos Håkan Nystrand. 

Ansioplaketit saivat toimittaja Pasi 
Jaakkosen ja Ilta-Sanomien juttusarja Ot-
to Jaakkosen kuusi, Suomi on metsäläi-
nen -televisiosarja, tutkimusmatka suoma-
laiseen metsäläisyyteen ennen, nyt ja tule-
vaisuudessa sekä Metsänhoitoyhdistys Ete-
lä-Savon järjestämä Metsä rokkaa -tapah-
tuma. 

Pasi Jaakkosen ja Ilta-Sanomien juttu-
sarja Otto Jaakkosen kuusi -ansioplaketin 
perustelu: "Juttusarja hakee vertaistaan suo-
malaisen sanomalehdistön historiassa. Siinä 
seurataan kirjoittajan isoisoisän Otto Salo-
monpoika Jaakkosen 1900-luvun alussa os-
tamalta tilalta viime maaliskuussa kaade-
tun 123-vuotiaan kuusen tietä ensin sahal-
le ja lopulta eteläkorealaisen talon sisäkat-
toon. Kuusen tietä seurataan puolen vuoden 
ajan 16 lehtijutussa. Sarjassa käydään katta-
vasti läpi metsätaloutemme perusteita, puu-
kauppaa ja puunkorjuuta, sahan toimintaa 
ja sahatavaran laivausta, metsien merkitys-
tä kansantaloudelle ja hiilensidonnalle sekä 
jopa metsäpuiden lisääntymistä. Jutut osoit-
tavat poikkeuksellista perehtymistä Suomen 
metsiin ja metsätalouteen." ■

HANNA LUOMA

Metsäpäivät järjestettiin 90. 
kerran uudistuneella konseptilla
Metsäpäivien pääteemat 
ilmastonmuutos, tutkimus, 
työhyvinvointi ja puun uudet 
mahdollisuudet esittäytyivät 
kolmen rinnakkaisen 
seminaarikokonaisuuden 
aiheina Helsingin Clarion-
hotellissa.

▲ Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen onnitteli 
Teppo Lehtistä. Kari Perttilä (oik.) ja Jarmo Hämäläinen 
(toinen vas.) olivat jo saaneet ansiomerkkinsä. 

▲ Metsien Suomi -hankkeen Kaarina Aro (oik.) sai kampanjan Roadshow-
tilaisuudessa kampanjan logon hauskasti kasvoihin. Muita ryhmäläisiä Matti 
Pesosta, Henna Nummelaa ja Juha Niemelää naurattaa. 

▲ Suomen Metsäyhdistyksen kaikki ansiomerkkien ja -plaketin saajat yhdessä 
kuvassa.

▲ Petteri Taalas totesi, että fossiilisten 
polttoaineiden vähentäminen on tärkein tapa 
ilmastonmuutoksen torjunnassa.
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Metsä – se on 
kaikessa mukana.

METSÄALAN YHTEINEN 

VIESTINTÄKAMPANJA”
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Puuteollisuusinsinöörien hallitukseen 
valittiin seuraavaksi kolmivuotiskau-
deksi (2020–2022) uutena jäsenenä 

Kimmo Ahonen Koskiselta ja jatkokaudelle 
Timo Mäkinen. Hallituksessa jatkavat pu-
heenjohtaja Tero Hannonen, varapuheen-
johtaja Titta Vanhatalo, Kristiina Kel-
lokoski, Janne Liias, Arto Salo, Kimmo 
Suomalainen ja sihteeri Heikki Heiska-
nen. 

Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
Jäsenmaksu vuonna 2020 on vuosijäseniltä 

▲ Kaido Kukk (vas.) puhui UPM:n 
biokomposiiteista. Vierellä puheenjohtaja  
Tero Hannonen.

Suomen Puuteollisuusinsinöörien 
vaalikokous pidettiin 31.10. 
Helsingin Suomalaisella klubilla.

20 euroa ja kannattajajäseniltä 200 euroa. 
Vakinaisilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin kuusi var-
sinaista jäsentä ja yksi opiskelijajäsen: Joni 
Tukiainen UPM Plywoodilta, Katja Silven-
noinen Metsä Woodilta, Victoria Eklund 
Metsä Fibreltä, Tuomas Manninen UPM 
Plywoodilta, Jenni Pusila Pfeifer groupil-
ta, Kirsi-Maria Toivonen Metsä Fibreltä ja 
AMK opiskelija Joni Lavi LAMK:sta.

Yhdistyksen ulkomaan opintomatka jär-
jestetään 3–7.6.2020 Viroon Pärnuun, Ote-
päähän ja Tarttoon. Mukaan mahtuu bussi-
lastillinen. 

Kokouksen jälkeen kuultiin kaksi esi-
telmää. Toimitusjohtaja Matti Mikkola 
Puutuoteteollisuus ry:stä esitelmöi aihees-
ta ”Kuinka puutuoteteollisuuden osaajatar-
peeseen vastataan?” ja Vice President Kaido 

Kuusi uutta jäsentä

K ilpailu käynnistyi toukokuussa ja 
päättyi syyskuussa. Siihen saivat 
osallistua kaikki suomalaisissa ark-

kitehti- ja rakennusarkkitehtuurikoulutusta 
tarjoavissa oppilaitoksissa opiskelevat. Kil-
pailun tarkoituksena oli kannustaa opiske-
lijoita ideoimaan, miten hirsitalon elinkaari 
voi olla mahdollisimman pitkä, jopa tuhat 
vuotta.

Kolme parasta ehdotusta palkittiin Tuu-
sulassa marraskuussa pidetyssä Hirsitalote-
ollisuus ry:n Syysseminaarissa. Lisäksi järjes-
täjät lunastivat kaksi kilpailutyötä. Jaettujen 
palkintojen yhteissumma oli 3 500 euroa.

Kolme parasta ehdotusta olivat:
1. Vihne, Joona Heikkilä, Aalto-yliopisto
2. Moduuli ABC, Anna Arpiainen ja Pia 
Mäklin, Aalto-yliopisto
3. Kelo, Joni Halme, Tampereen teknilli-
nen yliopisto

Lunastettavat työt:
Talo vaan, Jaakko Viertiö ja Pietari Sulo-
nen, Aalto-yliopisto

Ja tuhanteen, Lauri Kärpänoja ja Oskari 
Lumikari, Aalto-yliopisto

Opiskelijoiden mielestä Tuhannen vuo-
den talo -kilpailun teema oli kiinnostava. 
Se kannusti osallistujia perehtymään hirsi-
rakentamiseen. Kilpailun tavoitteena ollut 
mahdollisimman pitkä elinkaari kannusti 
miettimään erityisesti rakennuksen muun-
neltavuutta, purettavuutta ja siirrettävyyttä. 
Palkittujen ja lunastettujen töiden tekijöi-
den kommentteja löydät tästä.

Tuomaristoon kuuluivat: Markku Kar-
jalainen, rakennusopin professori, Tam-
pereen yliopisto (TAU); professori Janne 

Pihlajaniemi, Oulun yliopisto, arkkiteh-
tuurin yksikkö; Mikko Löf, tekninen joh-
taja, Kontiotuote Oy ja Seppo Romppai-
nen, toimitusjohtaja, Hirsitaloteollisuus ry. 
Tuomariston sihteerinä toimi projektitutki-
ja Matti Lakkala, Oulun yliopisto, Moder-
ni Hirsikaupunki -hanke.

Tuomaristo piti Tuhannen vuoden talo 
-kilpailuun esitettyjen ideoiden yleistasoa 
hyvänä, erityisesti palkitut työt olivat kor-
keatasoisia. Parhaana palkittu kilpailuehdo-
tus Vihne oli hirsirakenteinen kerrostalo-
ratkaisu. Toiseksi sijoittunut Moduuli ABC 
sekä kolmanneksi tullut Kelo puolestaan 
edustavat teollisesti tehokkaasti toteutetta-
vaa rakennejärjestelmäratkaisua.

– Kilpailun tavoitteena oli löytää to-
teuttamiskelpoisia ideoita hirsirakennusten 
elinkaaren pidentämiseen ja kierrättämi-
seen. Näin voidaan yhä paremmin hyödyn-
tää hirsirakenteen kykyä sitoa tehokkaasti 
hiilidioksidia, toteaa Hirsitaloteollisuus ry:n 
toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Hirsitaloteollisuus ry aikoo Romppaisen 
mukaan jatkaa tehtyjen ideoiden työstämis-
tä. Yhdistys on osallistunut sitä varten ym-
päristöministeriön järjestämään kiertotalo-
utta koskevaan ideahakuun.

– Ministeriölle jätetyn hankehakemuk-
sen tarkoituksena on työstää esitettyjen eh-
dotusten pohjalta hirsirakenteiden kierrä-
tettävyyttä ja pitkäikäisyyttä lisääviä raken-
ne-, elementointi- sekä digitaalisia doku-
mentointijärjestelmiä, hän kertoo. ■

Lähde: Hirsitaloteollisuus ry

Kukk UPM Biocompositesta esitelmöi ai-
heesta "UPM Biocomposites – Beyond fos-
sils”. ■

HEIKKI HEISKANEN

Tuhannen vuoden talo hirrestä -kilpailu
Hirsitaloteollisuus ry:n ja 
Oulun yliopiston Moderni 
hirsikaupunki -hankkeen 
järjestämä Tuhannen vuoden 
talo hirrestä -ideakilpailu tuotti 
16 opiskelijoiden tekemää 
ehdotusta.
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▲ Tuhannen vuoden talo -ideakilpailun 
palkinnot jaettiin Hirsitaloteollisuus ry:n 
Syysseminaarissa Tuusulassa perjantaina 
8. marraskuuta. Kuvassa vasemmalta 
Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtaja Marko 
Saarelainen, Joona Heikkilä, Anna Arpiainen, 
Pia Mäklin, Lauri Kärpänoja ja professori Janne 
Pihlajaniemi Oulun yliopistosta. Takarivissä 
vasemmalta Joni Halme ja Oskari Lumikari.

PUUSUOMI-INFO

• AJANKOHTAISTA: Ympäristöministeriön ”Miksi Suomi pitää rakentaa puusta” –
maakuntakiertue on kiertänyt ja kiertää vielä loppuvuoden aikana eri puolilla 
Suomea. Ilmastoviisasta rakentamista koskevat tilaisuudet järjestetään yhdessä 
maakuntaliittojen ja PuuSuomi-verkoston toimijoiden kanssa. Vielä voit osallistua 
tapahtumiin Joensuussa 25.11, Oulussa 12.12. ja Rovaniemellä 13.12.  
Lisätietoja: https://www.ym.fi/puurakentaminen

• PuuSuomi-verkoston tavoite on lisätä alan toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
• Verkostossa mukana puualan ja puurakentamisen hankkeita sekä muita alan 

toimijoita.
• Lisätietoa verkostosta ja liittyminen mukaan tiedotuslistalle: inkariina.sipilainen@

ely-keskus.fi.

PUUSUOMI-PALSTA  •  PUUSUOMI-PALSTA  •  PUUSUOMI-PALSTA  •  PUUSUOMI-PALSTA  •  PUUSUOMI-PALSTA

Fysiologisten ja psykologisten vaikutus-
ten arvioidaan kasvattavan merkitys-
tään sisustusmateriaalien valinnassa, 

koska eurooppalaiset viettävät elinajastaan 
keskimäärin 90 prosenttia sisätiloissa. Mo-
lemmat hankkeet tuottavat julkisia tulok-
sia ja ne toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 
aikana.

Wood for good -hankkeessa tutkitaan 
toimistotilan sisustusmateriaalien vaiku-
tuksia ihmisten hyvinvointiin fysiologisilla 
ja psykologisilla mittauksilla. 

Kokemus ympäristöstä muuttuu kehos-
sa autonomisen hermoston toiminnaksi, jo-
ka on mitattavissa. Myös puusta sisäilmaan 
haihtuvilla yhdisteillä voi olla terveysvaiku-
tuksia, joita emme vielä tunne riittävästi. 
Puun käytön hyvinvointivaikutusten talou-
dellista merkitystä konkretisoidaan hank-
keessa kannattavuuslaskelmilla. 

Wood for good -hankkeen toteuttavat 
yhteistyössä Luonnonvarakeskus ja Tampe-
reen yliopisto.

Sisäilman kosteusolosuhteiden vaiku-
tus puumateriaalien emissioihin (HUMI-
WOOD) -hankkeessa analysoidaan puisista 
sisustusmateriaaleista haihtuvien orgaanis-
ten yhdisteiden (VOC) vuodenaikaisvaih-
telua. 

Standardin mukaisesti vakiokosteusti-
lassa toteutettavien VOC-emissiomitta-
usten arvioidaan tuottavan tuloksia, jotka 
eivät vastaa sisäilman suhteellisen kosteu-
den vuodenaikaisvaihtelun huomioon ot-
tavia mittaustuloksia. Tutkimuksessa selvi-
ää myös, millaisia puumateriaaleja voidaan 
suositella allergia- tai yliherkkyyskohteiden 
(kodit, toimistot) tai sisäilman laadun kan-
nalta kriittisten sairaalatilojen sisustukseen. 

Kirjallisuusanalyysin lisäksi hankkeessa 
toteutetaan emissiomittauskoe, jossa puu-
materiaaleja altistetaan rakennusten sisäil-
man kosteusvaihtelua jäljitteleviin olosuh-
teisiin ja puun emissiovaste mitataan eri 
kosteustiloissa. HUMIWOOD-hankkeen 

Luonnonvarakeskus tutkii 
puumateriaalien vaikutuksia 
sisäilmaan ja tilojen käyttäjiin
Luonnonvarakeskus (Luke) 
on käynnistänyt kaksi 
ympäristöministeriön Kasvua 
ja kehitystä puusta -ohjelman 
rahoittamaa tutkimushanketta, 
joissa tuotetaan tietoa puisten 
sisustusmateriaalien, sisäilman 
ja ihmisten hyvinvoinnin 
vuorovaikutuksista. 

toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Itä-Suo-
men yliopisto.

Luke valmistelee myös ns. Public-Priva-
te-Partnership (PPP) -hanketta puisten si-
sustusmateriaalien ja ihmisen vuorovaiku-
tuksista. Tavoitteena on tuottaa tietoa puu-
materiaalien käyttöön ja ostopäätöksiin vai-
kuttavista tekijöistä ja materiaalien vaiku-
tuksista sisäympäristöön.

Hankkeessa luodaan tutkimus- ja tuote-
kehitysalusta, johon asiakkaat saavat tuot-
tamiaan tai käyttämään materiaaleja tutkit-
tavaksi kontrolloiduissa ympäristöolosuh-
teissa. PPP-rahoituksessa yritykset tai muut 
edunsaajat maksavat puolet hankkeen kus-
tannuksista ja Luke toisen puolen. Näin 
osallistujayritykset pääsevät vaikuttamaan 
suoraan paitsi hankkeen budjettiin myös 
tutkittaviin materiaaleihin ja tutkimusme-
netelmiin. Lisäetuna yritykset verkottuvat 
kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden 
kanssa ja saavat käsiinsä alan uusimman tut-
kimustiedon. Asiakasyritykset voivat hyö-
dyntää tuotettua tietoa ja ymmärrystä välit-
tömästi omissa tuotemarkkinointi ja -kehi-
tysprosesseissaan. 

PPP-hankkeeseen pääsee mukaan otta-
malla yhteyttä Riina Muilu-Mäkelään. ■

RIINA MUILU-MÄKELÄ

HENRIK HERAJÄRVI

Lisätiedot kirjoittajilta:
Wood for good -hanke: Riina Muilu-Mäkelä 
(riina.muilu-makela@luke.fi)
HUMIWOOD-hanke: Henrik Heräjärvi 
(henrik.herajarvi@luke.fi)

▲ Saunassa puu altistuu voimakkaille kosteus- 
ja lämpötilavaihteluille, jotka pumppaavat 
puusta ulos VOC-yhdisteitä. Ovatko saunasta 
vuosien käytön jälkeen pois purettavat paneelit 
miniemissiopuuta?
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T imberwise on keskittynyt vuodesta 
1999 saakka korkeatasoisen yksisälei-
sen parketin valmistuksen ja laadun 

kehittämiseen. Nyt yritys laajentaa toimin-
taansa, kun se osti mikkeliläisen Parla Floo-
rin, joka valmistaa sekä yksi- että kolmesä-
leistä parkettia. Näin yritys pystyy palvele-
maan entistä laajempaa asiakaskuntaa. Tim-
berwise valmistaa laadukasta lankkuparket-
tia tammesta, saarnesta ja lehtikuusesta. 
Kaikki Timberwisen käyttämä puu on pe-
räisin PEFC- ja FSC-sertifioiduista metsistä.

Timberwise haluaa vaalia suomalais-
ta osaamista puunjalostuksen saralla ja pi-
tää tuotantonsa Suomessa myös tulevaisuu-
dessa. – Viime vuosien aikana on ollut näh-
tävissä selkeä trendi: suomalaiset yritykset 
ovat siirtäneet puunjalostuksen ulkomaille 
tai lopettaneet tuotannon kokonaan. Halu-
amme uida tässä asiassa vastavirtaan ja var-
mistaa, että myös kotimaastamme löytyy 
työpaikkoja puunjalostukselle tulevaisuu-
dessa. Korkea automaatioaste ja huippulaa-
dukkaat tuotteet ovat avain siihen, että py-
symme kilpailukykyisenä ja säilytämme tuo-
tannon Suomessa, kertoo Timberwisen toi-
mitusjohtaja Markku Mäkitalo.

– Parla Floorilla on yli 50 vuoden ko-
kemus parketinvalmistajana. Olemme hy-

vin iloisia, että yrityksemme vahvistuu hei-
dän kokemuksellaan, ammattitaidollaan ja 
tuotantolaitteillaan. Kaupan myötä voimme 
laajentaa asiakaskuntaamme, vastata entis-
tä paremmin projektikohtaisiin tuotekoko-
naisuuksiin sekä varmistaa, että suomalaiset 
voivat myös jatkossa ostaa kotimaista Parlan 
parkettilattiaa, Mäkitalo jatkaa.

ESIMERKIKSI AASIAN markkinoilla on Mäki-
talon mukaan kysyntää lyhemmällä ja ka-
peammalla parketilla, jota Timberwise pys-
tyy kaupan myötä valmistamaan. Parla-tuo-
temerkki tulee säilymään ennallaan, samoin 
tuotanto pysyy entisissä tiloissa Mikkelissä. 
– Kaupan myötä kaikki 35 työntekijää, 
joista kolme on toimihenkilöitä, siirtyivät 
vanhoina työntekijöinä, hän kertoo. 

Kiinteistö, jossa myös syyskuussa myyty 
kuormalavatehdas sijaitsee, säilyy Olavi Rä-
sänen Oy:n omistuksessa.

Yrityskaupan jälkeen Olavi Räsänen Oy 
luopuu parkettiliiketoiminnasta ja keskittyy 
jatkossa konsernin muihin toimintoihin, 

Timberwise Oy osti 
Parla Floorin liiketoiminnan

TimberLOG-asetesimulaattori
Tilaa simulaattori koekäyttöön
•	 Helppokäyttöinen
•	 Uusia	ominaisuuksia	
•	 tilaa:	info@timbervision.fi
•	 www.timbervision.fi

Meco Oy
050 4058322
mikko.heijari@meco.fi
www.meco.fi

Suunnittelua     Layoutit, Laitteistohankinnat
Projektihoitoa  Hankintasopimukset, Takuuajot
Tehokkuutta      Koulutukset, Linjastoviritykset 

Lean-ajattelua ja IoT-sovelluksia

Loimaalainen parkettivalmistaja 
Timberwise Oy on 
ostanut Parla Floor Oy:n 
liiketoiminnan.  Yrityskaupan 
myötä Timberwisesta tuli 
Suomen ainoa kotimainen 
parkettivalmistaja, joka 
valmistaa parketin alusta 
alkaen. Yritys haluaa edelleen 
vaalia suomalaista osaamista 
puunjalostuksen saralla.

kuten Savopak Oy:n pakkausvalmistukseen 
sekä kiinteistöjen hallintaan ja vuokrauk-
seen. Savopakilla on kolme tuotantoyksik-
köä Varkaudessa ja yksi Rantasalmella, jotka 
työllistävät noin 120 henkilöä.

Kaupan myötä Timberwisen liikevaih-
don elokuussa alkaneella tilikaudella usko-
taan nousevan 20 miljoonan euron tuntu-
maan. Päättyneen tilikauden liikevaihto on 
12 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 
yli puolet. Päävientimarkkinat ovat Aasia ja 
Skandinavia. Mäkitalon mukaan tavoittee-
na on varmistaa, että viennin osuus pysyy 
samalla tasolla myös yrityskaupan jälkeen.

Mäkitalon mukaan Mikkelin tehtaalla 
on mahdollista tarpeen vaatiessa nostaa ka-
pasiteettia. – Investoinneista on näin tuo-
reeltaan vielä liian aikaista puhua, mutta 
ainakin automatisoinnin tarvetta löytyy, ja 
osaamista sekä kiinnostusta omasta takaa, 
hän naurahtaa. ■
     

 PETRI PUTTONEN

▲ Timberwise Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Markku Mäkitalo kertoo Parla-tuotemerkin 
säilyvän liiketoimintakaupasta huolimatta. Mäkitalon tytär Laura Lankinen toimii yrityksen 
brändijohtajana.
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"Uskaltakaa ajatella 
laatikon ulkopuolelta"

Matkalla puu- ja  
metsäalan ammattilaiseksi

Miksi valitsit puu- ja metsäa-
lan opiskelun?
– Kemian opintojen aikana 
koin, että opinnoista puut-
tui yhteys haluuni ymmärtää 
materiaalien ominaisuuksista, 
alkuperistä ja mahdollisuuk-
sista. Metsätieteissä opiske-
levat ystäväni vinkkasivat 
WMS-opinnoista. 

Mikä opinnoissasi on ollut 
kiinnostavinta?
– Meillä on siitä hieno 
tilanne, että opintoja on 
ollut mahdollista suunna-
ta omien kiinnostuksen ja 
aiempien opintojen pohjalta. 
Olen aikaisemmin opiskellut 
kemian kandin tutkinnon, 
joten viihdyn parhaiten 
niiden opintojen parissa, 
joissa käsitellään materiaalien 
ominaisuuksia. 

Entä vähiten kiinnostavaa?
– Viihdyn sosiaalisissa 
tilanteissa, joten laboratorio 
ja projektityöt kiinnostavat 
enemmän kuin kirjalliset teh-
tävät. Aina  kirjalliset työt ei 
anna todellista kuvaa kyvystä 
soveltaa taitoja työelämässä.

Millaisia kokemuksia sinul-
la on alan työharjoittelu- tai 
työpaikan saamisesta?
– Wood materials science on 
aika uusi tuttavuus monelle 
työnantajalle. Uskon, että 
meidän monialaiselle osaa-
misellemme on tulevaisuu-
dessa paljon tarvetta. Pääsin 
tekemään harjoitteluni oman 
alani parissa. 

Millainen on unelmatyösi?
– Haluaisin työn, joka 
haastaa minua. Olen hyvä 
saamaan muista ihmisistä 
esiin heidän taitonsa ja osaa-
misensa.

Kuinka kauas olet valmis 
muuttamaan hyvän työn 
perässä?
– Maailma on rajana. Toivon, 
että voin asettua kotimaahan, 

Juttusarjassa nuoret kertovat, 

miksi valitsivat alan opinnot.

mutta tärkeämpää on palkitse-
va työura.

Haluatko töihin ulkomaille? 
Miksi? 
– Ulkomaan työkokemuksesta 
tänä päivä olisi hyötyä sekä 
kielitaidon että kulttuurin 
tuntemisen kannalta. Jos 
mahdollisuus tulee, en epäröi 
lähteä. 

Mitä terveisiä lähetät alalla 
työskenteleville?
– Olkaa rohkeita uusien rat-
kaisujen edessä ja uskaltakaa 
ajatella laatikon ulkopuolel-
takin.

Mitkä ovat mielestäsi met-
säteollisuuden mahdollisuu-
det?
– Metsissä meillä on uusiutu-
via luonnonvaroja, jota järke-
västi käyttämällä ja rohkeilla 
innovaatioilla voidaan luoda 
kestäviä ratkaisuja ja arvokkai-
ta tuotteita.

PIIA HIETAMÄKI

IKÄ: 23
KOTIKUNTA:Nivala
OPPILAITOS: Itä-Suomen 
yliopisto 
KOULUTUSALA: Wood 
materials science 
TUTKINTO: Filosofian 
maisteri
OPISKELUAIKA:  
2018–2020
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PUUMIESTEN  
AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖN 

VUODEN 2020

APURAHAT

PUUMIESTEN  
AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ

Hallitus

Säätiön hallitus julistaa Puumiehet ry:n 
jäsenten haettavaksi vuoden 2020 
apurahat, noin 140 000 euroa. Summa 
voidaan hakijan suunnitelmista ja 
hallituksen harkinnasta riippuen jakaa 
yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää 
metsätaloudessa ja puuteollisuudessa 
toimivan, ensisijaisesti Puumiehet ry:n 
jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön 
osaamista ja ammattitaidon kohottamista. 
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö 
myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa 
tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä 
alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön 
tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan 
ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai 
jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi 
puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-
insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. 
Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon 
kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän 
korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-
insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan 
perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös 
yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan 
käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun 
lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista 
ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön 
hallitukselle 28.2.2020 mennessä kirjeitse 
osoitteella:  
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, 
Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja:  
Säätiön hallituksen puheenjohtaja 
Hannu Peltonen, puh. 0500 325 325, 
hannu.peltonen10@gmail.com. 
Hakulomakkeita saa Puumiehet ry:n 
toimistosta, puh. 040 163 3011, tai 
sähköpostilla toimisto@puumies.fi. 
Lomake on tulostettavissa myös osoitteesta: 
www.puumies.fi/saatio. Apurahan saajien 
nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja 
osoitteessa www.puumies.fi/saatio.
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KIRJAT

METSÄ GROUP, STORA ENSO JA UPM OVAT ESITELLEET KOLMANNEN 

VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSET.

Q3 kolmessa suuressa 
metsäyhtiössäMestari Helismaa

▲ Reino Helismaa.

 

    
      

Puumiesten lauluja 47

Reino Helismaa (1913–
1965) pääsi ensi kertaa 
äänilevylle tekstin teki-

jänä ja laulajana vuonna 1948, 
jolloin ilmestyi jenkka suutarin 
tyttärestä. Nykyhetken arvion 
mukaan kyseessä on kaunis tuo-
kiokuva nuoresta maalaislem-
mestä, jossa on kaikki romantii-
kan vaatimat elementit: kesäilta, 
keltainen täysikuu, kaunis pih-
lajapuu ja hanurinsoitto.  Mutta 
ilmeisesti laulun loppuosa oli 
liian uskallettua ainakin Yleisra-
dion mielestä. Jenkka sai esitys-
kiellon, jota kesti 12 vuotta.

Suutarin tyttären pihalla kasvaa 
kaunis pihlajapuu
Suutarin tyttären pihalle paistaa 
keltainen täysikuu
Poika on potra ja tytöllä hehkuu 
sydän, silmät ja suu...
Jossakin haikea hanurinsoitto 
vihdoinkin vaimentuu

Narahtaa porraspuu, taivaalla 
täysikuu
Suutarin tyttären aitasta kuuluu 
kuiskaus hiljaa: "Juu..."
Suutarin tyttären aitasta kuuluu 
kuiskaus hiljaa: "Juu..."

Joskus on arveltu Helismaan 
vinoilleen presidentin rouvalle 
Alli Paasikivelle, joka oli ken-
käkauppiaan tytär. Helismaasta 
tehdyn elämäkerran mukaan ai-
nakin tämä tarina on kärttyisen 
kansan keksintöä, sillä Helis-
maan ensimmäinen versio koski 
lukkarin tytärtä. Laulun sävel-
täjä Toivo Kärki arveli aiheelli-
sesti, ettei Yleisradio ikinä soit-
taisi jenkkaa lukkarin tyttärestä, 
joten Helismaa muutti päähen-
kilöksi suutarin tyttären.

On syytä uskoa, että esitys-
kiellon takana oli yksinkertai-
sesti kokonaistaiteellinen levyn 
arviointi, jossa painavia asioita 
oli Helismaan jätkämäinen ääni 
ja ehkä myös viittaus mahdol-
liseen esiaviolliseen suhteeseen 
pojan ja tytön välillä.

Levyn kohtalo oli tyypillis-
tä Helismaalle. Ylevät taidepii-
rit pitivät laulua roskana, mutta 
kansa piti jenkasta ja osti 1949 
sitä enemmän kuin mitään 
muuta levyä.

Lähes koko Helismaan elä-
män ajan asetelma pysyi sama-
na. Taidekriitikot tyrmäsivät 
tylyin sanoin suunnilleen kai-
ken, mitä Helismaa teki, olivat-
pa ne radiokuunnelmia, eloku-
vakäsikirjoituksia, näytelmiä tai 
laulujen tekstejä. Helismaan ah-
keruutta ja aikaansaavuutta kyl-
lä kiiteltiin, mutta pitkin ham-
pain. 

Hyvä esimerkki oli Väi-
nö Karraksen ja Markku 
Tien’ojan tekemä kannakselais-
aiheinen laulunäytelmä Ruoska 
ja rakkaus, jonka ensiesitys oli 
Vallilan kesäteatterissa 1954. 
Arvostelijat kiittelivät näytel-
mää ja siteerasivat yleisön mie-
lipidettä, että Sam Sihvon Jää-
kärin morsian oli saanut voit-
tajansa. Yleensä kriittinen Hel-
singin Sanomien Toini Havu 
kiitteli, että syntyy niitä hyviä-
kin kansannäytelmiä, sellaisia, 
joita ilokseen voi sanoa taiteek-
si. Kun puolen vuoden kuluttua 
selvisi, että tekijät olivat Reino 
Helismaa ja Toivo Kärki, kiitte-
lyt loppuivat kuin seinään. Asi-
aa saattoi pahentaa se, että He-
lismaa käytti tekstiin kolme tai 
neljä päivää, eikä Kärkikään vii-
vytellyt säveltäessään. Jos laulu-
näytelmä syntyy ripeästi ilman 
ulkoisesti havaittavaa luomisen 
tuskaa, eihän se voi olla taidetta.

Etevä sanoittaja

Pysyvimmän jäljen laululyriik-
kaan Helismaa jätti toimies-
saan yhteistyössä Toivo Kärjen 
kanssa. 

Ensin Helismaa teki sanoi-
tuksen, ja sen jälkeen Kärki loi 
sävellyksen. Kärki myös koulut-
ti Helismaata välttämään kar-
keuksia ja tyylirikkoja. Työpa-
ri täydensi toisiaan hyvin. He-
lismaa runoili paremmin kuin 
Kärki, ja Kärki sävelsi paremmin 
kuin Helismaa.

Joitakin Helismaan sävellyk-
siä on kuitenkin jäänyt elämään, 
kuten laulu Rakovalkealla.

On yö, ja tähdet taivahalla lois-
taa välkkyen,
Kuu kirkas hohdettaan luo tun-
turille.

On ympärilläin erämaa ja outo 
hurma sen,
On avautunut sydämeni sille.
Tää köyhä, karu maa
Mun lumoihinsa saa.
On avautunut sydämeni sille.

Musiikin ammattilaisena Toivo 
Kärki huomautti, että sävellys 
on kyllä hyvä, mutta muistuttaa 
Lassi Utsjoen laulua Vartiossa:

Mä vartiossa seison nyt yössä yk-
sinäin,
on seuranain vain taivaan tähti 
kirkas.
Ja usein ajatukset on mulla samat 
näin:
oi taivaan tähti sama on sun vir-
kas.

Elämäkerran mukaan Kär-
ki kuitenkin lohdutti: Ei se mi-
tään, tämä on sen verran hyvä 
kappale ja sen verran kaukana, 
ettei sitä tavallinen ihminen 
huomaa.

Niin tai näin, jatkossa Helis-
maa pääasiassa sanoitti ja Kär-
ki sävelsi. Ja tuotosta tuli: Helis-
maa teki noin 5 000 sanoitusta, 
joista yli 100 voidaan lukea lau-
lutaiteen helmiksi.

Valtaosa helmistä on Helis-
maan alkuperäistekstejä, mut-
ta myös käännökset sujuivat, 
kuten Hopeinen kuu. Tarkka 

käännös ei oikein istu suomalai-
seen mielenmaisemaan:

Katso mikä kuu, katso mikä meri,
tästä yöstä lähtien minun täytyy 
olla ilman sinua
Hulluna rakkaudesta haluaisin 
kuolla
kun kuu katselee minua tuolta yl-
häältä

Aikoinaan Hopeinen kuu voitti 
Yleisradion äänestyksessä kaik-
kien aikojen iskelmän arvon. 
Esittäjä Olavi Virta oli var-
maankin tärkein syy arvostuk-
seen, mutta kyllä Helismaan 
omaperäinen sanoitus painoi 
omalta osaltaan.

Hopeinen kuu luo merelle siltaa,
Ei tulla koskaan voisi kai tällaista 
iltaa.
Odotan turhaan sinua, armain.
Kuu kulkee pilven taakse, taas on 
meri harmain.
Kaipaus vastaa sydämen ääneen,
Onneni tiedän mä nyt taas niin 
yksin jääneen.
Toinen nyt kuuta kanssas katsoo, 
toinen vienyt sinut lienyt.
Hopeinen kuu luo merelle siltaa.

Mestarin työtä. ■

MATTI KÄRKKÄINEN

S tora Ensossa tapahtuu eniten. Toimitusjohtaja vaihtuu yllät-
täen vuoden vaihteessa ja metsät palaavat uudelleen agen-
dalle.  Uusi toimitusjohtaja on DI, MBA Annica Bresky. 

Väistyvä johtaja Karl-Henrik Sundström sanoo osavuosikatsauk-
sessa: ”Toivotan Annicalle kaikkea hyvää tässä innostavassa roolissa.”  
   Vuonna 1975 syntynyt uusi toimitusjohtaja on tähän saakka 
johtanut kuluttajapakkausdivisioonaa eli Consumer Boardia, joka 
oli Q3:n ainoa tulosta parantanut Storan divisioona viime vuoden 
kolmanteen neljännekseen verrattuna. Mainittakoon, että Annica 
Bresky on ollut aikoinaan töissä ruotsalaisessa Holmen-yhtiössä, 
joka on Ruotsin suurimpia metsänomistajia. Metsiä sillä on yli mil-
joona hehtaaria.

Kautensa päättävä toimitusjohtaja Sundström perustaa viime 
töikseen yhtiöön metsädivisioonan. Suora lainaus hänen kommen-
tistaan osavuosikatsauksessa.: ”Koska raaka-aineemme on meil-
le erityisen tärkeä, perustamme uuden Forest-divisioonan vuoden 
2020 alussa. Uusi divisioona sisältää metsäomaisuutemme Ruotsis-
sa ja 41 prosentin osuutemme Tornatorista, jonka metsäomaisuus 
sijaitsee pääosin Suomessa. Lisäksi siihen kuuluvat puunhankin-
tatoimintomme Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. 

Stora Enso on merkittävä biotalouden toimija, ja puunsaanti 
on liiketoiminnallemme ratkaisevan tärkeää.” Storan metsästrate-
gia kokee siis ensi vuonna täyskäännöksen vuoteen 2002 verrattu-
na. Kyseisen vuoden tapahtumista voi lukea vuoden 2002 vuosi-
kertomuksesta ja sitäkin tarkemmin Esa-Jussi Viitalan artikkelista 
Metsätieteen aikakausikirjasta 3/2010. Molemmat julkaisut löyty-
vät helposti hakukoneen avulla.  

UPM ON TODETTU lähes kaikissa arvioissa tänä vuonna parhaiten pär-
jänneeksi metsäyhtiöksi. Yhtiön metsäomaisuus on kuitenkin saa-
nut vuosien mittaan kyytiä: miljoona metsähehtaaria on kutistunut 
melkein puoleen. Uruguaysta on toki hankittu eucametsää uutta 
valtavaa sellutehdasta varten. Tehdasinvestointi maksaa 2,7 miljar-

dia dollaria ja suunniteltu tuotanto yli 2 miljoonaa tonnia. Uru-
guayn valtio rakentaa rautatien tehtaalta Montevideon satamaan.

UPM:n sahat jäävät taas kerran osavuosikatsauksessa olematto-
malle huomiolle; edes niiden tuotantomääriä ei kerrota. Vaneriryh-
mä eli UPM Plywood on joka tapauksessa selvinnyt kohtuullisesti. 
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen toteaa tuloskommentissaan. ”Vasta-
tuuli UPM PlyWoodin markkinoilla voimistui.” Vanerin liiketulos 
oli kuitenkin tämän vuoden kolmannella neljänneksellä liki yhtä 
hyvä kuin vastaavana aikana viime vuonna.

METSÄ GROUP kutsuu puutuoteteollisuuttaan nimellä Metsä Wood. 
Woodin päätuotteet ovat vaneri ja Kertopuu, LVL. Groupin sa-
hat ovat kummallisesti osa Metsä Timberia eivätkä Metsä Woodia. 
Metsä Woodin Q3-tulos oli kohtuullinen eli suunnilleen sama kuin 
vuosi sitten. Epävarman markkinatilanteen johdosta tuotantoa on 
sopeutettu ”eikä investointien tuomaa lisäkapasiteettia ole saatu täy-
simääräisesti hyödynnettyä”.

Stora Enson Wood Products (sisältää sahojen tuloksen) tekee 
reippaasti parempaa tulosta kuin Metsä Wood.  Storan puutuottei-
den liiketulos on 7,2 % liikevaihdosta ja Metsä Woodin 3,1 %. Sto-
ran liiketulos on toki tippunut vuoden takaisesta yli 40 %, mutta se 
on silti kohtuullisen hyvä 27 miljoonaa euroa. 

Storan rakennushankkeet ovat laajentuneet uusille alueille. Pe-
rinteisten asunto- ja toimistorakennusten lisäksi yhtiö ilmoittaa ole-
vansa mukana Island Beach -projektissa pelikaaneistaan kuululla 
Kangaroo-saarella, joka sijaitsee Intian valtamerellä lähellä Austra-
lian mannerta. Stora Enso toimittaa sinne yksikerroksisia lomahu-
viloita.

Metsäliiton Metsä Groupin parhaiten pärjännyt osa on Metsä 
Tissue, joka tuottaa pehmo- ja tiivispaperia. Yhtiö ilmoittaa suun-
nittelevansa uutta paperikonetta Mäntän sijaan Katrineforsin teh-
taalle, joka löytyy oluistaan tunnetusta Mariestadista Vännerin ran-
nalta. Tehtaan osti vuonna 1989 silloinen Metsä Serla.

AIMO SOUKKA

Ved Systems Oy Engineering
040 7676486, www.vedsys.com

Kuivaamot, sahe, 
hake, polttopuu
Kuivaamotarvikkeet
Mittarit, koneet, tukki- 
vannesahat, laitteet ja 
niiden varaosat

Puumiehet ry:n 
90-vuotisjuhlat on 

28.3.2020.

Laita päivä 
muistiin!

Puumiehet ry:n toimis-
tosta on saatavilla Sa-
hakoulusta ammatti-
korkeaan 1921–2005 
-historiikkia ilman veloi-
tusta. Tule hakemaan 
omasi! Yksittäisiä kirjoja 
voidaan myös postittaa 
– siitä veloitamme yh-
deksän euron lähetys-
kulun. 

Kotkasta 
valmistuneet!
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NIMITYKSIÄ

Kalevi Alanen

Merkkipäivien julkaisu 
Puumiehessä
Kun täytät pyöreitä vuosia ja 
haluat, että merkkipäiväsi 
julkaistaan lehdessä, 
ilmoita siitä lehden 
toimitukseen hyvissä ajoin. 
Lehden imestymisajat näet 
pääkirjoitussivulta. 

Ilmoita nimesi ja tittelisi sekä 
merkkipäiväsi, paikkakunta, 
josta olet ja mahdollinen tieto, 
miten vietät päivääsi. Valokuva 
voi tulla sähköpostin liitteenä 
tai kirjeessä. Jos kuvasi on 
jäsenluettelossa ja haluat 
käyttää sitä, ilmoita, että 
käytetään arkistokuvaa. 

Merkkipäiväuutisia 
ottaa vastaan Raili Korpi 
sähköpostitse: 
raili.korpi@puumies.fi, 
puhelimitse: 014 215 636 
ja kirjeitse: Puumiehet ry, 
Keskustie 20 D, 
40100 Jyväskylä. 

NORDAUTOMATION OY:N uudeksi 
teknologiajohtajaksi on nimetty DI 
Kalevi Alanen.

Kalevi on ollut Nordautomatio-
nin palveluksessa vuodesta 2010 
lähtien. Viimeksi hän on toiminut 
Nordautomation Oy:n tytäryhtiön 
Ecohel Oy:n teknisenä johtajana.

DI Jari Immonen on nimitetty STE-
VECO OY:N toimitusjohtajaksi. Hän 
siirtyy Stevecolle Suomen Kauko-
kiito Oy:stä.

Immosella on pitkäaikainen ko-
kemus logistiikka-alan johtotehtä-
vistä. Ennen Kaukokiidon aikaa 
hän on työskennellyt muun muas-
sa PostNord Logisticsin Suomen 
operatiivisena johtajana sekä 
tanskalaisella logistiikkaoperaat-
tori DSV:llä. Immonen on toiminut 
Logistiikkayritysten Liiton puheen-
johtajana kolme vuotta ja jatkaa 
nyt varapuheenjohtajana.

MERKKIPÄIVIÄ

95VUOTTA

3.12.  
Pentti Harjula
metsäteknikko,
piiriasiamies,
Heinola

LÄNSIRANNIKON JOHTAVAT 
SAHATAVARASATAMAT
RAUMA - PIETARSAARI

EUROPORTS.FI

PORTOFRAUMA.COM

PORTOFPIETARSAARI.FI

PUUMIESKALENTERI 2020

HINNAT 
16,00 € / kpl + lähetyskulut
Lisäpainatus ladottuna:
6,00 €/henkilö- tai liikenimi (1 kpl)
3,30 €/liikenimi (2–10 kpl)
2,80 €/liikenimi (11–50 kpl)
2,20 €/liikenimi (>50 kpl)

Lisäpainatus logolla:
11,50 € / logo (1 kpl)
3,50 € / logo (2–10 kpl)
2,00 € / logo (11–50 kpl)
1,50 € / logo (>50 kpl)
Uusi painolaatta 90,00 €

Tilaa ensi vuodeksi 

Puumieskalenteri  

– puu- ja metsämiehen päivittäinen tietolähde!

Puumiehet ry:n 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Puu-
mieskalenterin kansi on saanut juhlavamman ulkoasun.

Päivyriosan lisäksi taskukokoinen kalenteri sisältää totu-
tusti yli 100 sivua päivitettyä alan tietoa.

Kannessa on tilaa yrityksen nimelle ja logolle sekä 
saajan nimelle. 

Liikelahjaksi yhteistyökumppaneille ja 

asiakkaille. Tunnustukseksi henkilökunnalle.

TIlAA NyT!

Sähköpostilla raili.korpi@puumies.fi 

tai soittamalla puh. 040 163 3011

METSÄTEOLLISUUS RY:N puheen-
johtajana vuonna 2020 jatkaa 
Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka 
Hämälä.

Syyskokouksessa päätettiin, 
että vuonna 2020 Metsäteolli-
suus ry:n hallituksessa on edel-
lisen vuoden tapaan 30 jäsentä. 
Uusina jäseninä hallitukseen nou-
sivat Tervakoski Oy:n toimitusjoh-
taja Christopher Diesen, Torna-
tor Oyj:n toimitusjohtaja Henrik 
Nieminen sekä Dongwha Finland 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Ranta-
nen.

 
DACHSER FINLAND AIR & SEA LO-
GISTICS OY:N toimitusjohtajana on 
aloittanut Petri Kallio. Kallio ra-
portoi Dachser Air & Sea Logistics 
EMEA:n toimitusjohtaja Thomas 
Krügerille. Hän seuraa tehtäväs-
sä Juha Isohannia. Kalliolla on yli 
30 vuoden kokemus alalta. 



A7X2

www.renholmen.fi

Täysin sähkökäyttöinen katkaisujärjestelmä koostuu markkinoiden  
kolmesta hienoimmasta koneesta. 
Järjestelmässä ei ole lainkaan pneumatiikkaa eikä hydrauliikkaa. 
Tuloksena on tarkka asemointi ja katkaisu sekä suurempi sahevirta. 
Sanalla sanoen: Engineering greatness.

Täysin sähkökäyttöinen, kyllä.
Paljon huoltoa vaativa, ei.

Suurikapasiteettiselta järjestelmältä onnistuu helposti 200 katkaisua minuutissa.
Renholmenin täysin uusi koneenohjaus sisältyy aina toimitukseen.  
Kaikissa koneissa on tarkkaan mietityt ja entistä paremmat kunnossapitoratkaisut.  

FlexiCut on asemoiva katkaisulaite sahatavara- 
kappaleiden vapaakatkaisuun modulin sisällä. 

Electro Positioner asemoi sahatavara- 
kappaleet portaattomasti ennen katkaisua. 

Trimmeri ElectroSinus on uudella älykkäällä ohjauksella 
varustettu suurikapasiteettinen modulikatkaisulaite.




