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HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Oppilaitoksen tavoitteena hankkeessa on kehittää 

koulutuskokonaisuuksia tulevaisuuden 

puuelementtirakentajien kouluttamiseen. 

Puuelementtien teollinen tekeminen ja elementtien 

pystyttäminen työmaalla tulevat näkemyksemme 

mukaan lisääntymään tulevaisuudessa merkittävästi.

Näihin lähdimme myös itse tutustumaan. 



PUURAKENTAMISTA TUKEVAT  
KOULUTUSALAT

Tredun vahvuudet tulevat hyvin esiin, kun tarvitaan 
mahdollisimman laajaa osaamista. Useiden eri 
koulutusalojen välistä yhteistyötä kehittämällä, pystytään 
muokkaamaan koulutusta ja luomaan, täsmäosaamiseen
tähtääviä kursseja. Eri alojen tutkinnon perusteista löytyy 
mm. 
- Rakennualan PT ja EAT. ( Vedeneristetyöt ja laatoitus) 
- Puuteollisuuden PT 
- Talotekniikan PT 
- Pintakäsittelyalan PT 
- Sähkö –ja automaatioalan PT 
- Logistiikan PT



TYÖNANTAJIEN TARPEET JA TOIVEET
OSAAMISEN SUHTEEN

Työnantajilla oli melko yhtenäiset toiveet työhön tulijoiden 
osaamispohjasta
-Moniosaajat haluttuja
-Kuvienlukutaito
-Täsmällisyys
-Vastuullisuus ja laatutietoisuus
-Materiaalien tuntemus
-Joustavuus
-Palomääräykset ja niihin liittyvät rakennustekniset 
vaatimukset tulee myös huomioida kun rakentajien 
opetuksessa



UUDET MATERIAALIT JA RAKENTAMISEN TAVAT 
PUURAKENTAMISESSA

Projektin aikana kävimme tutustumassa myös 
kahteen kolmesta suomalaisista CLT-
valmistajista ja kahteen niistä taloja 
valmistavista tehtaista sekä lukuisissa CLT-
elementtipohjaisissa rakennuksissa

-Kohtalaisen suuretkin rakennukset voitiin 
rakentaa lähes muuttovalmiiksi lämpimissä ja 
kuivissa sisätiloissa

-CLT tulee hiukan kovemmasta hinnastaan 
huolimatta kasvattamaan markkinaosuuttaan ja 
meidän ammattiopetuksessa pitäisi tämäkin 
materiaali ottaa haltuun.



UUDET MATERIAALIT JA RAKENTAMISEN TAVAT 
PUURAKENTAMISESSA

Myös muut menetelmät ovat muuttuneet 
puurakentamisessa

-Hirsirakentaminen on myös kokenut kovan 
murroksen laskeutumattomien hirsien eli 
käytännössä clt:n myötä. 

-Myös nurkat ovat tulleet kaupunkiympäristöön 
sopiviksi tasanurkkaisiksi, mutta tasatahtia 
eteneviksi. Kuva Oy Timber frame- malleista

-Välipohjatkin ovat saaneet lisää 
mahdollisuuksia puisina. Kuvassa patentoitu 
Teerikolmion valmistama välipohjapalkki. Poutanen T.



YRITYSVIERAILUT, VERKOSTOITUMINEN JA 
YHTEISTYÖ

Vierailut ja haastattelut opetuksen pohjaksi 
mm.

-Woodpoliksen alueen lukuisat yritykset

-Celt oy Tampere

-Teerikolmio, Ylöjärvi

-YIT, Hämeenlinna

-Raision puusepät oy

-Viimeisenä vain ei todellakaan vähäisimpänä 
Virossa nähdyt As Matek ja Harmet Ou



PUURAKENNUSVIERAILUT

Projektin aikana vierailimme lukuisissa valmiissa ja 
keskeneräisissä puisissa omakotitaloissa, kouluissa, 
päiväkodeissa, opiskelija-asuntoloissa, 
liikuntahalleissa, kerrostaloissa ja jopa puisessa 
kirjastossa. Kuvat Kuhmon vierailulta



OPISKELIJAT ERI KOULUTUSVAIHEISSA. 
PILOTTIRAKENTAJAT

Tredussa koulutetut oppilaat saivat hyvät perusteet 
elementtirakentamisen perusteisiin ja osallistuivat 
myös niiden pystytyksiin. Teimme manuaalisen 
elementtipöydän, jolla pääsimme helposti 
tehdaslaatuun. Seinäelementit loppuvarusteltiin
valmiiksi taloiksi Tampereella ennen kuljetustaan 
kohteeseen Lapissa.



PROJEKTIA JATKETTIIN OTTAMALLA 
ROBOTISAATIO VAHVEMMIN MUKAAN

Paremman kilpailukyvyn saavuttaminen vaatii 
robotisaation lisäämistä tulevaisuuden 
puuelementtirakentajilta. 

Tästä syystä Tredun puusepänpuoli otti käyttöön ja 
opetukseen järeähkön n.50kg hyötykuorman käsittelyyn 
kykenevän 6-akselisen Fanuc M-710iC/50 robotin.

Kyseinen robotti on varustettu jyrsinyksiköllä, joka 
mahdollistaa työstöt 20 000 rpm nopeudella. Robotin 
ulottuvuus on maksimissaan 2050mm. Työstöjä voidaan 
monipuolistaa pyörivällä työstöpöydällä, joka tekee 
yhdistelmästä käytännössä 7 akselisen. Laitteella voidaan 
työstää puumateriaalien lisäksi mm. kevytmateriaaleja, 
kuten erilaisia muoveja sekä erilaisia kevelevyjä.



ROBOTISTA JO OPITTUA

Robotin käyttö seinäelementtien valmistuksessa…

- korvaa osittain (varsinkin 3 akselisen) CNC työstökeskuksen

- mahdollistaa seinäelementtien jyrsinnät, kuten esim. putkitusten urat
ja aukkojen- sekä erilaisten liitosten valmistuksen

- voidaan työstää vaikka ”seinällä” tai seinältä tai jopa katosta

- sijoittamalla 2 robottia elementtilinjan molemmin puolin päästään parempaan
tarkkuuteen ja mahdollistetaan samalla elementin liikkuminen linjalla

- työstöjen ohella robotti voi esim. noutaa ja ”tarjoilla” työkappaleita
työpisteelle tai esim. CNC koneelle

- mahdollistetaan erilaiset ja toistuvat merkkaukset ja piirroitukset työkappaleisiin



Ki i toks ia  mielenki innosta



Puuosaamista Pirkanmaalle –hankkeen materiaalit 
verkkosivuilta puuosamista.fi

www.puuosaamista.fi

http://www.puuosaamista.fi/

