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Markku Karjalainen (s.1961), lyhyt CV

• 1983 opiskelemaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle

• 1988 arkkitehti, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 1984 – 1997 projektiarkkitehtina Oululaisissa arkkitehtitoimistoissa

• 1992 – 2011 rakennusopin tuntiopettaja, assistentti, tutkija, 
Puustudion projektipäällikkö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 2002 TkT, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 2008 – puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, Oulun 
yliopisto

• 1997 – 2011 projektipäällikkö, Valtakunnallinen Moderni 
puukaupunki -hanke

• 2012 – 2015 kehittämispäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtion 
puurakentamisohjelma

• 2015 – TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, Rakennusopin professori



Puh. 0400861347
Ninni.westerholm@tuni.fi
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Ninni Westerholm
Arkkitehti

Tutkin, suunnittelen, rakennan, 
opetan ja kuvitan kaikenlaista 

kestävään rakentamiseen liittyvää

Artikkelin extended abstract lähetetty ja odottaa 
tuomiota @ World Conference of Timber
Enineering 2023
Ninni Westerholm & Juha Franssila: Possibilities to promote 
circular economy in multi-storey timber construction in the 
project planning phase
Full paper deadline helmikuussa 2023

Suunnitteilla artikkeli: Mitkä ovat 
puukerrostalojemme ehjänä purkamisen 
mahdollisuudet?
TAMK opinnäytetyö tämän aiheen tiimoilta meneillään ja 
siinä kerätty tieto toimii tämän artikkelin pohjana.

tPUUr ”Rakentamisen ympäristövaikutukset” 
oppimateriaalit tehty

Pakolliset opinnot suoritettu

Muuta meneillään olevaa väitöskirjaa tukevaa 
toimintaa:

Johdan tällä hetkellä Ympäristöministeriön toimeksiannosta 
YK:n Kestävän rakentamisen ohjelmalle tehtävää hanketta, 
jossa pyritään kartoittamaan kestävien paikallisten 
rakennusmateriaalien käyttöä kaupungistuvassa Afrikassa
Projektin kesto kesäkuu-joulukuu 2022

Tuoreimmat uutiset

Konferenssipaperi julkaistu @ Sustainable Built
Environment Conference Berlin
Pekka Huovila & Ninni Westerholm: Circularity and 
sustainability in the construction value chain
Julkaistu syyskuussa 2022

Artikkelin abstrakti hyväksytty @ ATUT 2022 / 
Journal of Architectural Research in Finland
The environmental performance of residential multi-storey
timber buildings compared to planned carbon budgets in 
Finland
Abstrakti hyväksytty, full paper deadline tammikuussa 2023

Tutkimusassistentti tekee lopputyötä
Visa Meisalmi tekee TAMKille lopputyötä, jossa kerää tietoa 
puukerrostalojen runkoliitoksista niiden purettavuuden 
kannalta
Lopputyö valmistunee 2022 vuoden loppuun mennessä

Tutkin rakentamisen kiertotaloutta ja miten 
teollinen puurakentaminen voisi olla osa 

siirtymää kestävään rakentamiseen

mailto:Aku.aspila@tuni.fi


Rakentamisen muutostrendit

• Ilmastomuutoksen 
torjunta

•Kestävä kehitys

•Hiilijalanjälki

•Resurssitehokkuus

•Energiatehokkuus

•Kiertotalous

•Biotalous

>>> Puurakentaminen!



Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointikriteerit 

tulevat Suomen rakentamismääräyksiin viimeistään 2025

Kasvaessaan

yksi m3 puuta

sitoo itseensä

noin tonnin ilman

hiilidioksidia ja 

samalla vapautuu

noin 700 kg 

happea ilmakehään 

Kasvava metsä on

hiilinielu ja 

puutuotteet

ovat hiilivarastoja!

Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta!



Suomen metsien kasvu 108 milj. m3 / vuosi,
Paljonko se on?

- Jokaista suomalaista (5,55 milj. asukasta) kohden metsämme 

kasvaa 2,7 m kanttinsa olevan puukuution verran vuodessa

- Pientalo (25 m3 puuta); metsämme kasvaa 2 sekunnissa

- Kerrostalo (30 asuntoa, CLT-massiivipuusta); metsämme 

kasvaa 1 min. 40 sekunnissa

- Kaikki vuoden kerrostaloasunnot (30 000 asuntoa) tehtäisiin 

CLT-massiivipuusta; metsämme kasvaa 1 vuorokaudessa
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Puuta kannattaa jalostaa Suomessa

- Tukki; 50 – 70 € / m3

- Sahatavara; 200 – 250 € / m3

- MHM, CLT, LVL, Hirsi;  500 – 1000 € / m3

Luke: 1,0 milj. hakkuu-m3 luo arvonlisää 105 milj. € ja vientituloja 160 milj. €.



Betonin ja puun käyttömäärien vertailu / tuotanto vuodessa
(Maailman väkiluku on 7,9 miljardia, Suomen 5,55 miljoonaa)

Betoni

- Betonia käytetään 
maailmassa  vuosittain noin 
10 miljardia m3

= 10 km3 !!!

= noin 1,3 m3 / maapallon 
asukas / vuosi

- Betonia käytetään Suomessa 
noin 5,0 milj. m3 / vuosi

= n. 1 m3 / asukas / vuosi

Puu

- Puuta käytetään maailmassa 
vuosittain noin 4 miljardia m3, 
josta noin puolet käytetään 
polttopuuna.

- Sahatavaraa käytetään 
maailmassa  vuosittain noin 0,5 
miljardia m3

- Sahatavaraa tuotetaan 
Suomessa noin 12 milj. m3 / 
vuosi (noin 75 % menee 
vientiin)

= Suomessa sahatavaran 
kulutus on n. 0,6 m3 / asukas / 
vuosi
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Betonin valmistus >< Hiilidioksidi

- Maailmassa käytetään vuodessa noin 10 miljardia m3 betonia ja Suomessa noin 5,0 
miljoonaa m3

- Yhden betonikuution valmistus aiheuttaa noin 200 kg:n hiilidioksidipäästöt

- Betonin valmistus Suomessa aiheuttaa noin 2,0 % Suomen hiilidioksidipäästöistä eli 
0,02 x 47,7 milj. tonnia = noin 1,0 milj. tonnia CO2:ta

- Yksi m3 kasvavaa puuta pystyy sitomaan itseensä noin tonnin ilman hiilidioksidia eli 
sitomaan hiilidioksidia saman verran kuin 5 betonikuution valmistus aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä
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- Suomen vapaa-ajan rakennuksista 98 % on tehty puusta

- Suomen pientaloista 85 % on puurunkoisia ja 67 % 

puujulkisivuisia

- Suurimmat puun käytön kasvumahdollisuudet ovat:

* Puukerrostaloissa

* Julkisessa rakentamisessa

* Halleissa

* Silloissa



Suomalaiset puukerrostalot 1996 – 2022
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YLÖJÄRVI, 1996;

3 taloa, 19 asuntoa

TAMPERE, 2022;

2 taloa, 120 asuntoa

- 1.9.1997: max. 4-kerrosta

- 15.4.2011: max. 8-kerrosta

Rakennettu 7.10.2022 mennessä:

- 132 taloa

- 4 208 asuntoa 

Arkve Oy

arkkitehti Jussi Vepsäläinen

TOAS, ”Lumipuu”



Suomalaiset puukerrostalot (7.10.2022); 
132 taloa, 4 208 asuntoa 

16



Suomalaiset puukerrostalot (7.10.2022); 
132 taloa, 4 208 asuntoa 
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Suomalaiset puukerrostalot (7.10.2022); 
132 taloa, 4 208 asuntoa 

18



Tilanne 6 / 2022

- Ympäristöministeriö

- Tampereen yliopisto / 

arkkitehtuurin yksikkö

- Puuinfo Oy

Hankekantakartoitus:

- Varmat: n. 5 740 asuntoa

- Todennäköiset: n. 1 810 asuntoa

- Mahdolliset: n. 6 780 asuntoa

- Yhteensä: n. 14 330 asuntoa

Suomen tulevat puukerrostalohankkeet



Paljonko puukerrostalossa on puuta, betonia ja kipsiä?
(Määrät on laskettu Naantalin 4-kerroksisesta puukerrostalosta)
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Maailman kasvihuonekaasupäästöt
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Suomen väestön osuus maailmassa = 5,5 / 7 600 = 0,07 % 

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 Suomen kasvihuonekaasujen 

kokonaispäästöt olivat 47,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

(milj. t CO2-ekv.).

… 0,14



Puun määrä >< Hiilidioksidi

➢ Puun massa on noin 500 kg / m3

➢ Puun massasta noin puolet on hiiltä = 250 kg / m3

➢ Hiilen kerroin hiilidioksidiksi on 44/12 = 3,67

➢ Eli yksi m3 puuta pystyy sitomaan itseensä noin 
tonnin ilman hiilidioksidia
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Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöyksikköinä
lasketaan:

•Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv):

- Hiilidioksidi (CO2) x kerroin 1

- Metaani (CH4) x kerroin 21

- Dityppioksidi (N2O) x kerroin 310

8.10.202223
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Lähde: Sitra

>>> Kasvata / varastoi 10 m3

puuta, jossa on 2 500 kg hiiltä



SOLUTION

Completely pure wood, 

dovetailed massive wood board element

adhesive- and metal connector-free based 

on one of the oldest joining methods

Traditional dovetail connectionOUR SOLUTION T
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Our solution



Bending performance
(Dovetail board)

Bended due own weight 45 mm / Testing duration 90 min / Max applied force 30 kN

Max displacement 260 mm / after removing the force, displacement 53 mm, thus, elastic behaviour

Withstanding a major bending without breaking, but not suitable for long span use, so to be modified



Use of wooden dowels

Improving bending performance
(Alternative design against slipping of lamellas)



Using layers vertically

Improving bending performance
(Alternative design against slipping of lamellas)


