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Puurakentamisen tutkimus ja kehitys; ARK-yksikkö

Ryhmän tutkimusfokus:

1) Puukerrostalojen kilpailukyky

2) Puun mahdollisuudet 
lähiökerrostalojen 
energiakorjauksissa ja 
lisäkerrosten rakentamisessa

3) Puumiljöörakentaminen / 
kaavoitus

>>> Ulkopuolista rahoitusta 
hankittu vuosina 2015 – 2021; yht. 
1 350 000 €:

Ryhmän henkilöstö:

- Markku Karjalainen, prof.

- Teemu Hirvilammi, yliopisto-opettaja, 
väitöskirjatyöntekijä (Tutkijakoulu)

- Emre Ilgin, Marie Curie -
Lohenpyrstölevy -projekti (1.8.2021 –
31.7.2023)

- Henri Käpynen, tPUUr-projekti (-
31.8.2022) ja Puuosaamista 
Pirkanmaalle -projekti (-31.12.2022)

- Marie Yli-Äyhö, Sammon taonta ja 
Kolmiloikka -projektit (20 %; 1.11.2021 
– 31.8.2022)

- Markku Norvasuo, Puu  tulee 
kaupunkiin -projekti (-30.9.2022)

- N.N.; LSpuu-projekti (-31.12.2022)
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Puurakentamiseen liittyvät opinnäytetyöt

Kandikurssit 2019 – 2022:

-33 puuaiheista 
kandityötä

Lukuvuosi 2021 – 2022:

-Ainakin 10 diplomityötä, 
joista puolet puuaiheisia

-Vuosina 2015 – 2021: 
yht. 45 diplomityötä, 
joista 26 puuaiheista

Ohjattavat väitöskirjatyöt:
• Antti Tuure (ARK); 

Puurakentamisjärjestelmät

• Ninni Westerholm (ARK); 
Puurakentaminen kiertotaloudessa

• Teemu Hirvilammi (ARK); Puu- ja 
bamburakentamisjärjestelmien 
vertailu

• Jari Saukko (RAK); 
Puukerrostalojen taloteknisten 
järjestelmien erityispiirteet

• Mikko Viljakainen (ARK); Teollisen 
rakennusjärjestelmän kehittäminen

• Juha Eskolin (ARK); suurten 
puurakenteiden arkkitehtoniset 
ominaisuudet, väitellyt 30.9.2019
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Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke PKRKP 
(2019 – 2021) EAKR 

A) Puukerrostalojen kilpailukyky B) Puurakentamisen mahdollisuudet lähiökerrostalojen 
energiakorjauksessa ja lisäkerrosten rakentamisessa
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Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke PKRKP (2019 – 2021) EAKR
Yhteistyökumppaneina 15 yritystä ja 14 kuntaa 
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Puu tulee kaupunkiin (2021–2022)
Kaupunkien kokemukset puukerrostalojen kaavoituksesta ja asemakaavojen toteutuspoluista

Lähtökohtana kaupunkien yksilöllisyys:

• Oikeus järjestää kaavoitus ja maapolitiikka itsenäisesti

• Tarpeet vaihtelevat (yhdyskuntarakenne, asuntopolitiikka yms.)

• Alueellinen rakenne, tarjolla olevat rakennuspaikat

• Sijainti kasvun tai supistumisen vyöhykkeillä

• Aiemmat kokemukset hankkeista, toteutuksista ja toimijoista

20.5.2021 |  8Puinen info, Vantaa – Puu tulee kaupunkiin

Lähtökohdat: 

1. Kaavoitus ja maankäyttö ovat keskeisiä puurakentamisen 

edistämisen keinoja.

2. Vertailemalla voidaan saada tietoa hyvistä toimintamalleista.

Rahoitus: 
ympäristöministeriö 
+ 10 kaupunkia

Espoo

Helsinki

Jyväskylä

Lahti

Porvoo

Rauma

Seinäjoki

Tampere

Turku

Vantaa



Toteutus perustuu usean vaiheen teemahaastatteluihin

4.2.2022 |  9Puu tulee kaupunkiin -hanke

~ 20 teema-

haastattelua

• Kaupungin tavoitteet puurakentamiselle

• Kiinnostavat projektit

• Yksitäisiä hankkeita koskevat seikat

• Mitä voisi tehdä toisin, paremmin?

• Muut haastateltavat, jatkoideat

Tekstiksi →

havainnot

Analyysi, 

päätelmät?

Toteutusvaiheet

1. Kartoittavat haastattelut

2. Hankkeiden koonti, 

tarkentavat näkökulmat

3. Täydentävät ja 

syventävät haastattelut

4. Tarkempi analyysi, 

vastausten etsiminen, 

tulosten koonti

5. Kiteyttäminen ja 

julkistaminen. Yhteystiedot:

Markku Norvasuo

markku.norvasuo@tuni.fi

OPAS

KAAVO ITUS

RAKENNUSVALVONTA

TONT INLUOVUTUS

mailto:markku.norvasuo@tuni.fi


Sammon taonta + Kolmiloikka 
-tutkimushankkeet 2020 – 2022
(vetovastuu: Puutuoteteollisuus ry + Muutostuuli)
Osatoteuttajina TAU / RAK + ARK -yksiköt

> Tavoitteena puukerrostalorakentamisen 20 % tuottavuusloikka

4.2.2022 10

TOAS + Elementti Sampo;

Hippos-hanke, Tampere

26 477 k-m2 asumista

630 asuntoa

JVR-Rakenne + PRO Modules 

Kalon-hanke, Jyväskylä

8 300 k-m2 asumista

120 asuntoa
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Ilkka Murto, Yrjö ja Hanna -säätiö sr

Juhani Puhakka, TOAS

Markku Karjalainen, TAU

Miten rakennuttaja näkee teollisen puurakentamisen hankkeen nykytilan ja 

kehityspotentiaalin?

Miten rakennuttaja vaikuttaa hankkeen kustannuksiin ja mistä koostuu 

rakennuttajan muistilista?
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Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, TOAS; ”Sammon taonta” -hanke



Yrjö ja Hanna -säätiö sr; ”Kolmiloikka” -hanke

• Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -
kilpailun voittajatyö, jonka on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Collaboratorio. Hankkeen 
toteuttajina ovat Yrjö ja Hanna -säätiö 
sr sekä JVR-Rakenne Oy

• Rakentamisen aloitus 2022

• Hankkeen teemoina 

• teollinen puurakentaminen, 

• kortteli palvelualustana,

• yhteisöllinen ja 

• monisukupolvinen kortteli

• 5 rakennusta (5 krs), 165 asuntoa

• asumisoikeus

• seniorivuokra-asuminen

• muistiesteetön vuokra-asuminen

• vapaarahoitteinen



Vastuullisuus; ympäristöstä, viihtyisyydestä 
ja kustannustasosta 

• Vastuullisuus kohteen koko elinkaaren ajan on 
hankekeskiössä.

• Ekologisuuden nimissä toteutustavaksi 
molemmissa ”Tuottavuusloikka” -kohteissa 
tilaajan taholta on lähtökohtaisesti valittu 
puurakentaminen, ja toteutustavaksi teollinen 
tilaelementtiratkaisu.

14



Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 
10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13

• Puurakentamista voidaan määrätä 
asemakaavalla ja asemakaavamääräyksillä 
julkisivujen osalta kuin myös 
rakennusrungon osalta.

• Toinen tehokas tapa on määrätä ja ohjata 
puurakentamista tontinluovutusehdoilla.
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Huomio pitää kiinnittää hankkeen toteutusmuodon sekä 
yhteistyökumppaneiden valintaan!
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• Puurakennuksen runkojärjestelmä                
(+ mahdollinen elementtitoimittaja) tulisi olla 
tiedossa ja mukana suunnittelussa ennen 
kuin ensimmäistäkään viivaa talosta 
piirretään.

• Tilaajan kannalta kaikkein oleellisinta on 
kustannustietoisuuden ja puurakentamisen 
osaamisen varmistaminen kaikkien 
hankeyhteistyökumppaneiden osalta.

• Kaikki työt tehdään valmiiksi tehtaalla ja 
toimitetaan täysin rekkakuormin tontille.

• Suunnitellaan myös julkisivut, käytävät ja 
vesikatto elementoitaviksi ja valmiina 
paikalle nostettaviksi.



Tilaaja esittää oman tilajako- ja 
huonekokotoiveensa

• Yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa 
haetaan paras ja kustannustehokkain 
kompromissi kuitenkaan asukasta ja 
rakennuksen koko elinkaarta 
unohtamatta.

• Elementti- ja asuntosuunnitteluun on 
suotavaa kustannustehokkuusmielessä 
tehdä paljon toistoa.

• Märkätilojen (wc- ja kylpyhuoneet) + 
keittiöt ovat kalliimpia kuin kuivat 
asuintilat (makuuhuoneet, olohuoneet) > 
pienet asunnot ovat suhteessa kalliimpia 
kuin suuret asunnot, koska niissä 
märkätilojen suhteellinen osuus on 
suurempi.
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Huomioi talotekniikkareititykset ja asennusjärjestys + 
palo- ja äänitekniset asiat rakenteiden lävistyksissä

• Kustannusmielessä olisi toivottavaa, että 

päällekkäiset kerrokset olisivat 

pohjaratkaisuiltaan samanlaisia. Tämä on 

tavoiteltavaa myös LVIS-hormivarausten 

kannalta.

• Märkätilojen (kylpyhuoneet ja keittiöt) olisi 

tavoiteltavaa sijoittaa siten, 

talotekniikkareititykset ja -asennukset on 

mietitty huolella, jotta vältytään 

välipohjapalkkien lävistyksiltä ja vaikeilta 

viemäriasennuksilta sekä 

elementtitehtaalla että työmaalla.
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Puurakentamisessa on erityiskysymyksiä, 
jotka tulee tietää

• Puurakentamisessa on hyvä muistaa 
seuraava ”erityishelpotus”: Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 115 §: ”Jos huoneistoa 
rajaavan väliseinän paksuus on enemmän 
kuin 200 millimetriä, saa rakennuksen 
kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi 
sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-
alan verran”. 

• Paljonko tämä vaikuttaa puukerrostalossa?

= keskimäärin 0,5 – 0,6 h-m2 / asunto

Puukerrostalossa on keskimäärin 32 
asuntoa >>> 16 – 19 h-m2 lisää myytäviä tai 
vuokrattavia asuinneliöitä!
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Millainen arkkitehtisuunnittelun 

opas tuotetaan näissä 

Tuottavuusloikka -hankkeissa?

Vastaavanlainen kuin on tehty oheinen

puurakentamisen kaavoitusopas

Keskeinen sisältö:

• Esimerkkikatalogi tilaelementtipuu-

kerrostalon erikokoisista ja suositeltavista

asuntopohjista  (Huomioitu talotekniikka-

asennukset ja -reititykset)

• Esimerkkidetaljikirjasto (1:10) puu-

kerrostalon julkisivuratkaisuista 

(Puujulkisivuelementtisaumakohdat ja

parvekeratkaisut ovat keskiössä)
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Hankkeen kesto:

1.9.2020 – 31.12.2022

Hankkeen budjetti:

360 000 €

OY: 2/3

TAU: 1/3

Tehdään 6 diplomityötä

puurakentamisteemalla;

TAU:n diplomityöt (2 kpl):

Tampere:

Peltolammi / Multisilta

(Ville Ruokosenmäki)

Helsinki:

Mellunkylä / Kontula

(Marie Yli-Äyhö)



Marie Yli-Äyhö, diplomityö; Täydennyspuukerrostalo Noppa
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Marie Yli-Äyhö



Marie Yli-Äyhö



Marie Yli-Äyhö, diplomityö; Täydennyspuukerrostalo Noppa



tPUUr – Teollisen puurakentamisen 
oppimateriaali -hanke

- Rahoittaja: YM / puurakentamisohjelma

- 15.1.2021 – 31.8.2022

- Budjetti 327 500 €

- TAU:n osuus: 68 050 €

- Tekijäkonsortio:

Puuinfo Oy, Puutuoteteollisuus ry., TAU, 
XAMK, JAMK, Metropolia, TTS, 
Ammattiopisto Lappia, Ins.tsto Lahtela, 
Sweco, Luke, Ark.tsto HELST
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HUOM:
Betoni-, 
kevytbetoni-, tiili-
ja terässeinä-
rakenteiden hiili-
kädenjälki johtuu 
lähinnä puisesta 
julkisivusta

Rakennusmateriaalien vertailu
Hiilijalan- ja kädenjälki

Data: Takano et al 2014. Kuvitus: Ninni Westerholm

Kestävä rakentaminen



Ympäristöministeriön 
arviointimenetelmä

• Rakennustyypeille on suunnitteilla 
hiilibudjetit, joita ei saa ylittää.

• Hiilikädenjäljelle ei tule 
minimivaatimuksia

• Rakennuslupaa haettaessa on tehtävä 
YM:n metodin mukainen 
elinkaarilaskenta, jonka avulla 
todentaa, että päästöt ovat sallitun 
budjetin sisällä, jotta voi saada 
rakennusluvan.

• Elinkaarilaskennasta tulee pakollista 
vuoteen 2025 mennessä.
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Kestävä rakentaminen

C
O

2
e

/m
2

/v

Päästöraja

Rakennus 
A

Rakennus 
B

Ei saa 
rakennus-

lupaa

Saa 
rakennus-

luvan



tPUUr-aineiston alustava esittelykierros + -aikataulu
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”Massiivipuulevy lohenpyrstöliitostekniikalla”

Olli-Paavo Koponen, Arkkitehtuurin historian professori, TkT, arkkitehti 

&

Markku Karjalainen, Rakennusopin professori, TkT, arkkitehti

&

Emre Ilgin, Dr, Architect, Post doc -researcher

Hanke-esittely

EU: Marie Curie -

rahoitus

4.2.2022



Perinteinen lohenpyrstöliitos

Uusi innovaatio:

”Lohenpyrstölevy”



Globaaleilla markkinoilla voisi olla tarve 
liimattomalle ja metallittomalle massiivipuulevylle

Nykyiset teolliset 

massiivipuutuotteet 

(CLT, LVL, MHM, WLT, 

Liimahirsi) sisältävät

suuren määrän liimaa tai 

metallikiinnikkeitä, mitkä 

vesittävät niiden:

- ekologisuutta,

- kierrätettävyyttä, 

- hygroskooppisuutta ja 

- diffuusion läpäisevyyttä!

Yleisimmät puuliimat: 

PVAc (Polyvinyyaliasetaatti), PUR, PRF (Fenoliresorsinoliformaldehydi) 



Ei liimaa
Massiivipuulevyjen

kilpailukykyanalyysi

Ei metallia

”Lohenpyrstölevy”

LVL

CLT

Syrjälankkulevy

MHM
WLT, Aaltopuulevy

Liimahirsi
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Suomi: CrossLam + CLT Finland Oy + CLT Plant Oy: yht. 60 000 m3 / v

Stora Enso (Itävalta, Ruotsi): 270 000 m3 / v

Binderholz (Keski-Eurooppa): 320 000 m3 / v

650 000 m3 / v = tot. 500 milj. € / v

… mutta erityisesti Aasian markkinoilla olisi kysyntää liimattomalle massiivipuulevylle!!!
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CLT – Cross Laminated Timber



Testilevyt;

200 mm (paks.) x 2500 mm (lev.) 

x 5000 mm (pit.);

Lohenpyrstölevyt valmistaa 

Ammattiopisto Lappia, Kemi

Verrokki-CLT-levyt valmistaa 

CLT Plant Oy, Kauhajoki

Testit;

- Lujuustesti (TAU / RAK); prof. 

Sami Pajunen

- Palotesti (TAU / RAK); prof. 

Mikko Malaska

- Kosteus- ja ilmatiiviystesti 

(TAU / RAK); prof. Juha Vinha

- Äänitesti (Turun AMK); 

äänitekninen laboratorio



Teollisen puurakentamisen tutkijakoulu
1.1.2021 – n. 2028

Vetovastuu:

RAK-yksikkö: Prof. Sami Pajunen

ARK-yksikkö: Prof. Markku Karjalainen

Aluksi palkattu / mukana kahdeksan väitöskirjatyöntekijää:

Alanen Mika, DI (RAK); Palo

Aspila Aku, DI (RAK); Rakennesuunnittelu

Lietzen Jesse, DI (RAK); Ääneneristys

Sivu Harri, DI (RAK); Kilpailukyky

Juha Franssila, DI (RAK); Kiinteistökehittäminen

Tuure Antti, arkkitehti (ARK); Runkojärjestelmät

Westerholm Ninni, arkkitehti (ARK); Kiertotalous

Teemu Hirvilammi, arkkitehti (ARK); Puu- ja bamburakennejärjestelmät

Jari Saukko, DI (RAK); Puukerrostalojen talotekniikan erityispiirteet


