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Mihin puurakentamista tarvitaan?



Tilanne Suomessa?

Lähde: Business Insider



Case Kainuu

Käytännössä varallisuus on 

puussa! 

Nuorille pitää saada töitä, muuten 

elinvoima ja kasvupotentiaali 

katoaa! 



Tukkipuulle pitää löytää käyttöä! 

 Tukkipuun kestävää käyttöä lisättävä! 

 Puurakentaminen kaikissa muodoissaa varteenotettava vaihtoehto tukin 

käyttöön! 

Pelkästään Ääneskosken hanke

lisää arviolta 4 milj. m3 kuitupuun

käyttöä vuosittain! 



Mitä on CLT?





Miksi juuri CLT? 



CLT rakentamisen vahvuuksia
rakennuttajalle

• Rakentaminen on nopeaa ja helppoa

”20-70% nopeampi pystytys työmaalla verrattuna teräs tai 

betonirakenteisiin”

- SRV & Stora Enso, 2014

• CLT on rakenteellisesti vankkaa ja kestävää 

Korkeammalle

• CLT mahdollistaa aivan uudenlaisen arkkitehtuurin

• CLT yksinkertaistaa rakenteita

• Rakentamisen laatu paranee tehdasolosuhteissa

• Laadun todentaminen helpottuu

• Vähentää kosteusvaurion riskiä

• Imago- ja markkinointipotentiaali!

• Helppo työstää ja räätälöidä



CLT rakentamisen vahvuuksia –
asukkaalle

• Ekologinen vaihtoehto

• Näkyvät puupinnat

• Energiatehokas

• Mahdollistaa puolilämpimät tilat, esim. sisäänvedetyt 

parvekkeet

• Terveellinen, ”homevapaa”

• Korkeatasoinen arkkitehtuuri

• Ilmankosteuden tasaantuminen  Parempi sisäilma



CLT rakentamisen vahvuuksia –
Yhteiskunnalle

• Ympäristöystävällinen

• Kotimaista läpi koko arvoketjun

• Työllistää koko Suomea, myös maakuntia

• Energiatehokkuus ja päästöjen väheneminen

• Osaamista ja kilpailukykyä



Rakentamisen ja asumisen trendejä Suomessa

• Asuinkunnan keskikoko 2013 2,05 

henkeä

• Lasten määrä tulee vähenemään ja 

vanhempien ihmisten määrä 

suhteellisesti kasvamaan

 Pienten kerrostaloasuntojen tarve 

kasvaa! 

”Helsingin Hermanniin valmistui 

kerrostalo, jossa neljännes asunnoista on 

pienikokoisia 26,5 neliömetrin yksiöitä tai 

35,5 neliön kaksioita… …ne myytiin 

ensimmäisinä.” – HS, 17.09.2014

 Trendi suosii CLT pohjaisia 

tilaelementtirakentamista!
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Suomi – Puurakentamisen mallimaa?



Puheesta ja tarpeesta toimintaan!







Kantolan teollisuusalue
• Alueella useita puualan yrityksiä – Saha, 

suurtehohöyläämö ja maalaamo, 
ikkunatehdas, CLT-tehdas, 
suunnittelutoimisto, puuntyöstökeskus, 
hirsitalotehdas, pellettitehdas, 
Lämpövoimala

• Alueen liikevaihto n. 100 miljoonaa euroa 

• Suomen ainoa CLT tehdas on Kantolassa 

• Kaupunki vahvasti mukana alueen 
kehittämisessä

• 65% Kaupungin lämpöenergiasta tuotetaan 
sivutuotteista

 Minimaaliset hankinnan 
logistiikkakustannukset!

 Minimaalinen reagointiaika alueen sisällä!



• Suomen ensimmäinen CLT tehdas! 

• Crosslam valmistaa 3 – 11 lamellisia
CLT- levyjä

• Levyt asiakkaan toiveiden mukaan!  

• Levyn maksimimitat: 3,2m x 12 m

• Suomalaisesta puusta Suomessa! 





Elementti Sampo Oy

• Elementti Sampo on Kuhmossa massiivipuisien tila- ja tasoelementtien

valmistamisen aloittava talotehdas.

• Elementti Sampo yhdistää Kantolan alueen toimijat Elementti Sampo

panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen ja pyrkii kehittämään koko

rakentamisalaa. 

 Syksyllä 2016 työllistää 50 henkeä Kuhmossa!



Ratkaistavia asioita

1) Tilaajien osaaminen

2) Muiden alalla toimivien osaaminen

3) Uudet urakointimallit

4) Asiakkaiden sijainti kasvukeskuksissa

5) Lainsäädännön tasapuolistaminen ja reilu kilpailu

 Mahdollisuudet ovat lähes loputtomat, pitää löytää tapa taklata

markkinaesteet! 

 Elementti Sampon vastauksena on konseptointi ja 

tuotteistaminen! 



Pääyhteistyökumppanit



Konseptikerrostalo



Mikä on konseptitalo?

• Kantavana rakenteena CLT tilaelementti

• Neljä kerrosta

• Ensisijaisesti maanvarainen

• Keskikäytävällinen

• 6 vakioasuntotyyppiä

• Täyttää ARA-rahoitusehdot

Valmis kerrostaloelementtitoimitus

Räätälöity tilaajien tarpeeseen

 Tieto, osaaminen ja yhteistyökkumppanit

tilaajalle





Mitä hyötyjä saavutetaan vakioinnilla?

1) Hankkeen kustannustehokkuuden ja tiedon lisääminen

2) Hankkeen keston lyhentäminen kokonaisuutena suunnittelusta alkaen

3) Riskien vähentäminen kaikilta osapuolilta

4) Tilaajan halutessa valmiit kumppanit myös suunnitteluun ja urakointiin

5) Muuntojoustavuuden kustannusten ymmärtäminen

 Tietoa, tehokkuutta, nopeutta ja rahaa!



Yleistä konseptikerrostalosta

• Alin kerros ainakin osittain

betonirakenteisena (VSS)

• Parvekkeet asiakkaan toiveiden mukaan

perusvalikoimasta

• Julkisivut vaihdettavissa

muuntojoustavuusperiaatteiden mukaan

(esim. painumat huomioiden)

• Runkosyvyys ja käytävät

muuntojoustavuusperiaatteiden mukaan

• Vakioiduista asunnoista on suunnitelmat ja 

kustannukset olemassa

• Asunnoissa näkyviä puupintoja katoissa

• Materiaalit vakiona – osa vaihtoehdoista

valmiiksi hinnoiteltuna



Julkisivut



Esimerkkejä asunnoista



Lopuksi

1) Puurakentaminen on aidosti maakuntiin kannattavaa työtä tuovaa 

toimintaa! 

2) Valtava potentiaali kasvuun ulkomaille asti! 

3) Kasvu vaatii koko toimialan kehittymistä tilaajista puun kaatoon! 

PISTETÄÄN OMA KANSALLISUUSVARALLISUUTEMME 

TUOTTAMAAN! 
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Kiitos!


