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Tiivistelmä
Puu on yksi vanhimmista rakennusmateriaaleista ja puurakentaminen on ollut tärkeässä asemassa
kaikkialla Euroopassa tuhansien vuosien ajan. Vasta myöhäisellä keskiajalla korkeaa puurakentamista alettiin järjestelmällisesti rajoittamaan. Tarve rajoituksille syntyi ennen kaikkea muinaisissa
puukaupungeissa esiintyneistä paloturvallisuusriskeistä. Nykyaikaisissa puukerrostaloissa kyseisiltä
riskeiltä pystytään välttymään esimerkiksi kehittyneiden palonsuojausmenetelmien, toimivien poistumisteiden ja tehokkaiden palokuntien avulla. Todisteena paloturvallisuuden kehityksestä voi löytää lukuisista, satoja vuosia tulipaloilta säilyneistä puukaupunkiympäristöistä.
Viime vuosina eurooppalaisten puukerrostalojen rakentaminen on lisääntynyt huomattavasti ja
tämä kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Puu on ympäristöystävällinen kerrostalojen runkomateriaali. Kun puurakenteen käyttö loppuu, sen purkamisessa syntyvä
palava jäte voidaan helposti uusiokäyttää voimalaitoksissa. Tästä syystä puurakentaminen tulisi
asettaa etusijalle, jos eurooppalaiset metsävarat eivät tulevaisuudessa riitä sekä energiantuotannon että rakentamisen tarpeisiin. Kehittyvä metsäteollisuus auttaa luomaan työmahdollisuuksia
syrjäseuduille. Puukerrostalorakentamista edistämällä voidaan siten vaikuttaa myös maaseutujen
autioitumiseen sekä työllisyyden ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseen. Jos puukerrostaloista saadaan varteenotettava vaihtoehto muiden toteutustapojen rinnalle, myös arkkitehtisuunnittelussa
käytettävät mahdollisuudet lisääntyvät.
Useimmissa Euroopan valtioista uusien puukerrostalojen toteuttaminen on yhä vähäistä. Etenkin Itä-Euroopassa puukerrostalojen yleistymistä hidastavat vielä paikalliset rakennusmääräykset,
jotka rajoittavat niiden korkeuden kahteen tai neljään kerrokseen. Lainsäädännön lisäksi puukerrostalorakentamisen kohtaamiin haasteisiin kuuluvat metsien tuottavuuden riittämättömyys ja
rakennusteollisuuden hitaat muutokset. Puurakenteiden kosteudenhallinnan, paloturvallisuuden
ja ääneneristyksen asettamia haasteita on pystytty suurilta osin jo ratkaisemaan. Puukerrostalojen yleistyessä olisi syytä välttää rakenteellisten riskien tekemistä, ettei puu menetä mainettaan
luotettavana kerrostalojen runkomateriaalina. Myös ääneneristykseen on syytä kiinnittää erityistä
huomiota, sillä kivi-, tiili- ja betonirakentamisen aikakaudella luodut vaatimukset eivät sellaisinaan
pysty takaamaan hyvää käyttömukavuutta myös puurakennuksissa.
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Wood is one of the oldest of all construction materials and its use has been important in all of
Europe for thousands of years. Only during the late medieval period systematic restriction of tall
wood construction began to take place. The need for these restrictions came mostly from the fire
risks that were present in ancient wooden towns. In modern multi-storey wood buildings these
risks can be avoided through advanced fire protection measures, functioning emergency exits and
efficient fire services. The development of fire protection is evident in the numerous wooden towns
and districts that have been preserved from fires for hundreds of years.
In recent years the construction of European multi-storey wood buildings has increased notably
and this growth will most likely continue in the future. Wood is an environmentally friendly frame
material for multi-storey buildings. When the lifespan of a wood structure is reached, the flammable waste recovered from the demolition can be easily reused to produce energy. Thus wood
construction should be prioritized if the growth of European forest can’t meet the future demand
of both energy production and construction. A developing forest industry helps create work opportunities in rural areas. By increasing wood use in multi-storey construction the depopulation of
the countryside can be slowed down while increasing employment and overall well-being. If multistorey wood buildings become equal among other construction methods, it would also bring new
opportunities for architectural design.
Construction of new multi-storey wood buildings is still sparse in most European countries.
Especially in Eastern Europe the growth of multi-storey wood construction is slowed down by local
regulations that limit their height to two to four storeys. In addition to the regulations multi-storey
wood construction faces other challenges, such as the insufficient growth of future forests and the
slow change of the construction industry. Challenges set by moisture control, fire safety and sound
insulation have mostly been solved in modern wood structures. As the amount of multi-storey
wood buildings increases, avoiding the use of risky solutions is important to preserve the reliable
reputation of using wood in multi-storey construction. Specific care should also be taken in sound
insulation, as the current regulations that were created mainly for stone, brick and concrete construction can’t always guarantee good results when applied to wood buildings.
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1 Johdanto
Tämä tutkimus on tehty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
Arkkitehtuurin laitoksen Puurakentamisen oppituolille vuosien 2014 ja 2015 välisenä
aikana. Työ esiteltiin ensimmäisen kerran 24.2.2015 Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin
laitoksella. Diplomityön valvojana ja ohjaajana on toiminut Professori Pekka Heikkinen.
Tutkimus käsittelee eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen historiaa, nykytilaa ja
tulevaisuudennäkymiä.

Työ on jaettu kuuteen osaan. Tässä, tutkimuksen ensimmäisessä osassa, on esitelty itse
tutkimus, sen tarkoitus ja tavoitteet sekä tarkasteltu tutkimuksen aiheen valintaan johtaneita motiiveja. Lisäksi seuraavissa kappaleissa on käyty läpi tutkimuksen rajaus sekä
pyritty määrittelemään tutkimuksen kannalta keskeisimpiä käsitteitä.

Teoksen toinen osa käsittelee yleisesti puurakentamisen historiaa ja kehitystä Euroopassa
ja sen lähialueilla. Rakentamisen perinteiden selvittäminen on tärkeää nykytilanteen
ymmärtämisen kannalta. Paikallinen rakentamiskulttuuri ja ajan saatossa muovautuneet
mielikuvat ovat tärkeitä puukerrostalorakentamisen markkinaosuuden kasvattamiseen
vaikuttavia tekijöitä. Maat, joissa puurakentamisen perinne on pitkään ollut vahva, ovat
myös usein olleet edelläkävijöitä nykyaikaisen puukerrostalorakentamisen kehittämisessä. Sen sijaan niillä alueilla, joilla puuta on perinteisestikin käytetty rakentamisessa
vain pienissä määrin, paikallinen väestö saattaa myös herkemmin vierastaa ajatusta
puusta kerrostalojen runkomateriaalina.

Kolmannessa osassa on tarkasteltu puukerrostalorakentamisen nykytilaa koko Euroopan
alueella. Aihetta on lähestytty tarkastelemalla aluekohtaista puunkulutusta ja kerrostaloasumisen suosiota sekä yleisimpiä nykyisin käytössä olevia puukerrostalojen toteutustapoja. Kyseisessä osassa on myös tutkittu puukerrostalorakentamisen kohtaamia haasteita
ja puun käytön tuomia mahdollisia etuja sekä pohdittu näiden vaikutusta tulevaisuuden
puukerrostalojen kehitykseen. Kyseisiin aiheisiin liittyen on tarkasteltu tarkemmin muun
muassa puurakentamiseen liittyviä rakennusteknisiä ominaisuuksia, lainsäädäntöä, metsien hoitoa sekä ympäristöystävällisyyttä.
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Tutkimuksen neljänteen osaan on valittu 13 Euroopan maata läheisempään tarkasteluun.
Maakohtaiset osiot ovat katsauksia puurakentamisen potentiaalisiin lähitulevaisuuden
markkina-alueisiin ja kerrostaloissa käytettävän puun lisäämiseen vaikuttaviin tekijöihin.
Norjan, Ruotsin ja Suomen puukerrostalorakentamisen nykytilannetta, siihen vaikuttaneita tekijöitä sekä puurakentamisen tulevaisuudennäkymiä on tarkasteltu hieman muita
maita tarkemmin.

Viidennessä osassa on pyritty luomaan yleiskuvaa eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen tulevaisuudennäkymistä. Tätä on lähestytty tutkimalla alueella käynnissä olevia,
merkittäviä puukerrostalohankkeita sekä kokoamalla yhteen tietoa Euroopan maiden
puurakentamisen tulevaisuuden kasvusta. Lisäksi on tutkittu puun käyttömahdollisuuksia
vanhojen kerrostalojen korjaus- ja lisärakentamisessa sekä puukerrostalojen purkamiseen ja uusiokäyttöön liittyviä haasteita.

Työn kuudennessa osassa on tehty tiivistetty yhteenveto koko tutkimuksesta ja sen
tuloksista. Lisäksi siinä on ehdotettu tutkimuksen teon aikana havaittuja puukerrostalorakentamiseen liittyviä tulevaisuuden lisätutkimuksen kohteita. Eurooppalaisten puukerrostalojen rakentaminen tulee todennäköisesti lähitulevaisuudessa jatkamaan viime
vuosikymmenien aikana alkanutta kasvuaan. Kyseistä kehitystä on vauhdittanut useiden
eri toimijoiden aktiivinen puukerrostalorakentamiseen liittyvän tutkimustyön ja opetuksen edistäminen. Siitä huolimatta puukerrostalojen yleistyminen vaatii useilla alueilla
vielä siihen liittyvien toimintatapojen, standardisoinnin ja tutkimuksen kehittämistä sekä
lainsäädännön uudelleentarkastelua. Kaikkein tärkein edellytys puurakentamisen yleistymiselle lienee kuitenkin sen kustannustehokkuuden parantaminen, sillä jos puukerrostaloista saadaan muilla tavoin toteutettuja kerrostaloja halvempia, voidaan niiden määrän
odottaa lisääntyvän huomattavasti.

Tutkimuksessa esiintyvien kuvien lähteet on listattu kuvalähdeluettelossa vain silloin, kun
kuvan lähde on jokin muu kuin tutkimuksen tekijä. Kuvassa tai kuvatekstissä mahdollisesti
esiintyvän tiedon lähde on tarvittaessa merkitty kuvatekstin yhteyteen. Tutkimuksen liitteenä on taulukko, jossa on esitetty tutkimuksen kaikissa kuvissa esiintyvien rakennusten
sijainnit, suunnittelijat ja valmistumisvuodet.
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1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.
Aikaisempaa, näin laajaa yhtenäistä tutkimusta Euroopan puukerrostalorakentamisen
nykytilasta ei ole yleisesti saatavilla. Nykyaikaisiin puukerrostaloihin liittyvät yleiskatsaukset ovat tähän asti keskittyneet käsittelemään erityisesti Pohjanmerta ympäröiviä Pohjoisja Länsi-Euroopan valtioita, joissa kerrostaloasumisen osuus on yleisesti ollut vähäistä
muuhun Eurooppaan verrattaessa. Tässä tutkimuksessa on pyritty ottamaan huomioon
niiden lisäksi myös Etelä- ja Itä-Euroopassa sijaitsevia maita, joissa erityisesti suurissa
kerrostaloissa asuminen on usein muuta Eurooppaa suositumpaa.

Tutkimuksen tavoitteena on auttaa edistämään puukerrostalorakentamisen ja siihen
liittyvän teollisuuden kehitystä Euroopassa tuomalla esiin siihen nykyaikana ja tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Puun käytön lisäämisellä voidaan huomattavasti vähentää
rakentamisen aikana aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Puukerrostaloihin tarvittavien runkomateriaalien uusio- ja loppukäyttömahdollisuudet voivat myös auttaa vähentämään
rakennusten purkamisesta aiheutuvan jätteen määrää. Lisäksi puunjalostusteollisuus
on historiallisestikin muodostanut tärkeän osan Suomen sekä myös monien muiden
Euroopan maiden taloudesta. Puurakentamisen edistäminen kehittää siten myös eurooppalaista teollisuutta ja auttaa luomaan uusia työpaikkoja sekä edistämään hyvinvointia
useissa maissa. Metsäteollisuus luo työmahdollisuuksia erityisesti maiden syrjäseuduille,
auttaen näin vähentämään myös maaseutujen autioitumista.

Puurakenteet tuovat mahdollisuuksia korjaus- ja lisärakentamiselle, mahdollistaen myös
uusien kerrosten rakentamisen vanhoihin taloihin. Suuri osa Euroopan kerrostaloista on
rakennettu vuosien 1960–1991 välillä ja useat niistä tulevat lähitulevaisuudessa tarvitsemaan korjausta. Puurakenteiden käyttö mahdollistaa vanhojen rakennusten korottamisen esimerkiksi korjaustöiden yhteydessä ja auttaa tiivistämään kaupunkirakennetta
alueilla, joilla sille on tarvetta. Kaupunkirakenteen tiivistäminen edistää myös itsessään
kestävää kehitystä, sillä tiivis kaupunki pystyy paremmin säilyttämään lähialueen palveluja
sekä työpaikkoja, lyhentäen siten myös kaupungin asukkaiden päivittäisiä matkoja.
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1.2 Tutkimuksen rajaus
Tutkimuksessa käsiteltäviksi maiksi on valittu Euroopan Unionin (EU) 28:n jäsenvaltion
lisäksi Euroopan vapaakauppajärjestöön (EFTA) kuuluvat maat. Kyseiseen valintaperusteeseen on vaikuttanut yhtenäisen ja vertailukelpoisen tiedon hyvä saatavuus kyseiseltä
alueelta. Useat muut euroopanlaajuiset, rakentamista käsittelevät tutkimukset sisältävät
myös tähän tutkimukseen tarkasteltavaksi valittuja valtioita. Esimerkiksi Euroopan Unionin
ylläpitämät tilastotietokannat ja sen rahoittamat tutkimukset sisältävät usein EU:n jäsenvaltioiden lisäksi myös EFTA:n kuluvat maat. Viereisen sivun kuvassa 1 näkyvällä kartalla
on esitetty tutkimusalue ja sen jakautuminen ensisijaisesti ja toissijaisesti käsiteltäviin
valtioihin.

Tässä tutkimuksessa on valittu 13 Euroopan maata läheisempään tarkasteluun. Nämä,
ensisijaisina käsiteltävät maat on valikoitu niiden markkina-alueiden koon ja puukerrostalorakentamisen nykytilan kiinnostavuuden perusteella. Lisäksi maiden valintaperusteena
on ollut mahdollisimman monipuolisen kuvan saaminen eri Euroopan alueilta. Ensisijaisiksi
valittujen maiden puukerrostalorakentamisen nykytilannetta ja historiaa on käsitelty
toissijiaisia maita tarkemmin ja jokaiselle ensisijaisesti käsiteltävälle valtiolle on varattu
tutkimuksessa myös oma osio. Kyseisten maiden puukerrostalorakentamisen nykytilaa
ja tulevaisuudennäkymiä on tutkittu yleiskatsauksen lisäksi tarkemmin paikallistasolla,
pyrkien ottamaan huomioon paikallisen rakentamiskulttuurin, historialliset lähtökohdat
ja muut puurakentamisen kannalta olennaiset tekijät. Ensisijaisina käsiteltäviin maihin
lukeutuvat Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi,
Saksa, Suomi, Sveitsi sekä Viro. Näistä Norjaa, Ruotsia ja Suomea on käsitelty hieman
muita maita tarkemmin, sillä kyseessä on ennen kaikkea suomalainen tutkimus ja muissa
Pohjoismaissa tapahtuva puukerrostalorakentamisen kehitys voi vaikuttaa voimakkaasti
myös Suomessa tapahtuvan rakentamisen tulevaisuuteen.

Toissijaisina käsiteltävät 18 muuta valtiota on pyritty ottamaan huomioon silloin, kun
Euroopan puukerrostalorakentamista on tarkasteltu alueellisesti suurempina kokonaisuuksina. Niiden tilannetta on analysoitu esimerkiksi kansainvälisiä tilastoja ja eri maiden
lainsäädäntöä vertailtaessa.
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Ensisijaiset maat
Toissijaiset maat
Muut maat

1. KUVA: Tutkimuksessa käsiteltävät maat niihin kohdistuvan tarkastelun laajuuden mukaan.

Tutkimuksen pääpaino on asuntorakentamisessa, sillä asuintalot käsittävät valtaosan
Euroopan rakennuskannasta ja kerrostalorakentamisesta. Jopa 75% kaikesta Euroopan
rakennuspinta-alasta sijoittuu asuinrakennuksiin (Economidou et al 2011: 30). Myös
valtaosa tutkimusalueelle valmistuneista puukerrostaloista on asuinrakennuksia. Lisäksi
asuinrakentamisesta ja sen kehityksestä on ollut helposti saatavilla suuri määrä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa. Muuta liike- ja toimistorakentamista sekä julkista
rakentamista on pyritty ottamaan tutkimuksessa huomioon mahdollisuuksien mukaan,
esimerkiksi ensisijaisina käsiteltyjen valtioiden puukerrostalorakentamisen tarkasteluun
keskittyvissä osioissa.
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1.3 Käsitteiden määrittely
Tässä osiossa on esitelty ja määritelty keskeisimpiä tutkimuksessa esiintyviä käsitteitä.

Anisotrooppinen
Materiaalia sanotaan anisotrooppiseksi, jos sen ominaisuudet ovat erilaisia eri suunnissa.
Esimerkiksi puu on anisotrooppinen materiaali, sillä sen kosteuseläminen ja lujuusominaisuudet vaihtelevat puun syiden suunnan mukaan.

Asuntokunta
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Alivuokralaiset kuuluvat samaan asuntokuntaan muiden asunnossa asuvien kanssa.

CLT
Yleensä kolmeen tai sitä useampaan kerrokseen ristiinliimatuista puulamelleista koostuva,
erityisesti nykyaikaisessa puurakentamisessa laajalti käytetty massiivipuulevy. Lyhenne
englannin kielen sanoista cross laminated timber.

Esivalmistus
Esivalmistuksella tarkoitetaan muualla kuin rakennuspaikalla, useimmiten elementtitehtaassa tapahtuvaa rakennuosien valmistamista. Vastakohtana sille on paikalla valmistus.

Erillispientalo
Erillispientalolla tarkoitetaan sellaista rakennusta, joka sisältää 1–2 asuntoa ja joka on
yleensä erotettu muista rakennuksista tai sijaitsee omalla tontillaan, jos se on kosketuksissa yhteen tai useampaan ympäröivään asuinrakennukseen.

Fachwerk (Hirsiranka)
Erityisesti Keski-Euroopassa suosittu perinteinen puurakenteiden toteutustapa, jossa
kantavien, hirsistä toteutettujen ristikkorakenteiden välit on täytetty tiilimuurauksella tai
maa-aineksella. Tässä tutkimuksessa rakenteesta on käytetty myös nimitystä hirsiranka.
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Kerrosluku
Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki ne pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, joissa on asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos rakennuksen kerrosten lukumäärä vaihtelee rakennuksen eri
osissa, kerrosluvulla tarkoitetaan rakennuksen suurinta kerroslukua, ellei toisin mainita.

Kerrostalo
Kerrostalolla tarkoitetaan sellaista asuinrakennusta, jossa on vähintään kolme asuntoa ja
jossa vähintään yksi asunnoista sijaitsee suoraan toisen asunnon yllä. Kerrostalolla voidaan myös tarkoittaa muuhun kuin asumiseen tarkoitettua rakennusta, jossa on vähintään kolme maanpinnan yläpuolelle kokonaan tai pääosin sijoittuvaa kerrosta.

Nykyaikainen puukerrostalo
Nykyaikaisella puukerrostalolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vuonna 1990 tai sen
jälkeen valmistunutta puukerrostaloa.

Omakotitalo
Omakotitalolla tarkoitetaan erillispientaloa, joka sisältää ainoastaan yhden asunnon.

Paikalla valmistus
Paikalla valmistuksella tarkoitetaan sellaista rakentamistapaa, jossa rakennuksen runko
kootaan käsityönä pienistä komponenteista, kuten tiilistä, paikalla valetusta betonista,
kivistä tai sahatavarasta joko rakennuspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Paritalo
Paritalolla tarkoitetaan sellaista erillispientaloa, joka sisältää kaksi asuntoa.

Polkuriippuvuus
Polkuriippuvuudella viitataan kehitykseen, jossa systeemin aiemmat valinnat vaikuttavat
tuleviin valintamahdollisuuksiin. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa tietyn runkomateriaalin aiempi suosiminen voi vaikuttaa sen käytön suosioon myös tulevaisuudessa.
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Puukerrostalo
Puukerrostalolla tarkoitetaan sellaista kerrostaloa, jonka kantavan rungon pääasiallinena
materiaalina on käytetty puuta.

Puurakentaminen
Puurakentamisella tarkoitetaan sellaisten rakennusten toteuttamista, joiden kantavan
rungon pääasiallisena materiaalina käytetään puuta.

Rakennus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, omalla sisäänkäynnillä varustettua kiinteää rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista
rakennelmista tai rakennuksista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.

Rivitalo
Rivitalolla tarkoitetaan sellaista rakennusta, jossa asuntoja on kolme tai enemmän, mutta
jossa yksikään asunnoista ei sijaitse suoraan toisen asunnon yläpuolella.
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2 Eurooppalaisen puurakentamisen historia
Puu on helpon työstettävyytensä, keveytensä, saatavuutensa sekä monien muiden sille
edullisten ominaisuuksien ansiosta ollut suosittu rakennusmateriaali koko ihmiskunnan
historian ajan. Primitiiviset kodat, laavut ja muiden vastaavien tilapäisten suojien rakenteet ovat kaikkein luontevimmin toteutettavissa puusta, sillä metsistä helposti löytyvistä
oksista ja riu’uista saattoi vähäiselläkin työstöllä saada käyttökelpoisia osia kevyiden rakenteiden toteuttamiseen. Varhaiskivikaudella ja myös sitä ennen puu oli yksi tärkeimmistä
materiaaleista myös työkalujen ja muiden hyötyesineiden rakentamiseen luun, sarven ja
tulikiven lisäksi (Siikanen 2008: 8–9).

Varhaiskivikaudella rakennetut asumukset olivat usein puolipyöreitä, oksien ja riukujen
varaan pystytettyjä, kodan kaltaisia yksinkertaisia suojia. Niiden verhoiluun voitiin käyttää
esimerkiksi tuohta, lehtiä ja eläinten vuotia. Myös luuta ja kaisloja saatettiin käyttää rakentamisessa. Varhaiskivikauden lopussa, vuosien 35 000 - 8 000 eaa. välisenä aikana puusta
alettiin rakentamaan myös pysyviä asumuksia. Todisteena tästä ovat muun muassa
Pohjois-Italiassa sijaitsevat Val Camonican kalliomaalaukset ja -kaiverrukset, joissa esiintyy
jopa monikerroksisia puurankarakenteisia taloja. (Siikanen 2008: 9.) Saksassa, Hampurin
koillispuolella sijaitsevasta Ahrensburgin tunnelilaaksosta on puolestaan löydetty kivikehiä, joiden on tulkittu olleen käytössä kivikautisten heimojen puurunkoisten telttojen
seinien painoina. Niiden rakentaminen on ajoitettu 11 000-luvulle ennen ajanlaskun
alkua, joten ne ovat varhaisimpia fyysisiä todisteita eurooppalaisesta puurakentamisesta.
(Hansen 1971: 11.)

Esihistoriallisen Egyptin muinaiset nomadiheimot säilyttivät puurakentamisen perinteet
vielä pitkään sen jälkeen, kun ne olivat asettuneet aloilleen ja alkaneet rakentamaan pysyviä rakennelmia. Egyptin valtakunnan syntyessä nomadit muodostivat suurimman osan
eteläisen Ylä-Egyptin väestöstä, johon asettuessaan he alkoivat hyödyntämään perinteisten puurunkoisten telttojensa rakenneperiaatteita uusien, rankarakenteisten talojen
rakentamisessa. Näiden talojen seinät muodostuivat puuristikoista, joiden välit oli peitetty punotuilla matoilla. Pitkät puurakentamisen perinteet mahdollistivat myös sen, että

2. KUVA, vasemmalla: Italiassa, Pompeijin lähellä sijaitsevasta Herculaneumista löydetty Casa a Graticcio
on erittäin hyvin säilynyt esimerkki antiikin Rooman ajan puuristikkorakenteisista kaupunkitaloista.
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nomadikansat pystyivät ammentamaan monumentaaliarkkitehtuurin aiheita vanhoista
telttarakenteistaan ja soveltamaan niitä toteuttaessaan uusia, pysyviksi tarkoitettuja puurunkoisia palatseja ja temppeleitä. (Hansen 1971: 12–13.)

Välimeren alueen rakennustapoja on lähes kaikkina aikoina määrittänyt metsien vähäisyys ja puun vaikea saatavuus. Kiviperustuksen päällä seisovat puupilarit kannattelivat
nykyisen Kreikan alueella sijainneita minoalaisia ja mykonolaisia rakennuksia luultavasti
jo kaksi tuhatta vuotta ennen kuin kivestä veistetyt pilarit yleistyivät alueella 600-luvulla
ennen ajanlaskun alkua. Antiikin Kreikan ja Rooman valtakuntien kautta Eurooppaan laajalle levinneen klassisen arkkitehtuurin muotokielen onkin ajateltu juontuvan muinaisista
puurakenteista ja niiden detaljoinnista. Tästä esimerkkeinä ovat klassismissa esiintyvät
triglyfit, joiden on tulkittu olevan koristeellisia jäänteitä kattopalkkien päitä suojanneista
laudoista. Yhtenä todisteena temppeleiden puurakenteisesta menneisyydestä on Kreikan
Thermonissa sijainnut Apollon temppeli, jossa ainoastaan pilareiden perustat olivat kivisiä, mutta muuten rakennus oli toteutettu puusta ja tiilistä. (Hansen 1971: 14, 16.)

Keski-Euroopassa puu oli myöhäiselle keskiajalle asti tärkein rakennusmateriaali. Metsien
vähentyessä ja tuhoisten kaupunkipalojen lisääntyessä puurakentamisen merkitys kuitenkin hiipui monilla alueilla. Sveitsissä, Itävallassa sekä joillain Etelä-Saksan ja Pohjois-Italian
alueilla puu säilytti tärkeän asemansa pidempään ja paikallisessa pientalorakentamisessa
se on yksi käytetyimmistä runkomateriaaleista yhä tänä päivänä. Puurakentamisen perinteiden säilymistä lienevät edesauttaneet Alppien kylmä ilmasto sekä suuret metsät, joita
ei keskiajalla pystytty helposti raivaamaan viljelysmaiksi.

Myös Pohjois- ja Itä-Euroopassa puu on ollut tärkein rakennusten runkomateriaali aina
nykypäiviin asti. Varhaisimpien Skandinavian hirsitalojen seinärakenne koostui maahan
upotetuista pylväistä ja niiden väleihin ladotuista hirsistä (Hansen 1971: 23). Havumetsistä
saatavista suorista hirsistä rakennetut talot ovat helpottaneet selviytymistä alueen kylmien talvien yli jo pitkään. Vasta viimeisen kahden vuosisadan aikana kivi ja betoni ovat
saavuttaneet puuta suuremman markkinaosuuden pohjoisen ja itäisen Euroopan kerrostalorakentamisessa, mutta kyseisillä alueilla pientalot toteutetaan yhä pääosin puusta.
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2.1 Kylät kasvavat puukaupungeiksi
Varhaisella keskiajalla suurin osa Keski-Euroopan kaupungeista oli rakennettu puusta.
Puurakentamisen perinteet olivat voimissaan useilla alueilla, kuten Saksassa, jonka kaupungeissa nämä perinteet jatkuivat vahvoina 1300- ja 1400-luvuille saakka. Kyseisenä
eurooppalaisten puukaupunkien kukoistuskautena Keski-Eurooppaa peittivät vielä tiheät
havumetsät. Puu oli halvin ja helpoiten saatavilla oleva rakennusmateriaali, mistä syystä
kaupunkilaiset olivat haluttomia korvaamaan rakennuksissaan käyttämäänsä puuta kivillä
ja tiilillä. (Larsen 1990.) Keski-Euroopassa puutalon yleisin rakennustapa oli niin kutsuttu
Fachwerk-rakenne, jossa rakennusta kantavan puuristikon välit on täytetty joko muurauksella tai puisella punoksella vahvistetulla savella.

Puun hyvästä lämmöneristävyydestä johtuen sekä pitkien hirsien helpon saatavuuden
vuoksi hirsirakennukset muodostivat valtaosan Pohjois-Euroopan keskiaikaisista kaupungeista. Nämä kaupungit olivat tiheään rakennettuja, sillä suurin osa kaupungeista oli
kehittynyt ilman minkäänlaista kaupunkisuunnittelua ja niiden kadut olivat usein mutkittelevia ja kapeita, ainoastaan noin 3–5 metriä leveitä. Keskiajalla, 1000- ja 1500-lukujen
ajalla Pohjois-Eurooppaan perustettiin lukuisia kaupunkeja, mutta ainoastaan muutamille
niistä oli laadittu etukäteen asemakaava, jota katujen linjaukset noudattivat. Myös muualla
Euroopassa suurin osa keskiaikaisista kaupungeista kasvoi ulkoisen kaupunkisuunnittelun ja rakentamissäännösten puuttumisen vuoksi tiiviiksi ja kapeakatuisiksi. Rakennusten
rungot koostuivat yleensä vaakan ladotuista hirsistä, joiden ulkopinta saatettiin maalata
tai päällystää laudoituksella. Laudoituksen käyttäminen oli kuitenkin varsin harvinaista
1700-luvulle asti, jolloin sahatavarasta tuli hienostuneempaa ja sen tuottamisessa käytettävä tekniikka alkoi kehittymään nopeasti (Larsen 1990).

Pohjois-Euroopassa puu säilyi pääasiallisena kaupunkien rakennusmateriaalina aina
1800-luvulle saakka, jolloin puurakentamista alettiin tietoisesti rajoittamaan useimmissa
pohjoismaisissa kaupungeissa. Esimerkiksi Norjassa kiellettiin uusien puurakennusten
rakentaminen kaupunkikeskustoihin vuonna 1904, mikä aloitti paikallisten puukaupunkien hitaan katoamisen (Larsen 1990).
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2.2 Puukerrostalon synty
Korkeiden puiden rungot mahdollistivat välipohjissa tarvittavien pitkien jännevälien
toteutuksen ja siten myös talojen rakentamisen useampaan kerrokseen jo kauan ennen
kivestä holvattujen lattiarakenteiden kehittymistä. Jo vanhimmissa puurakentamista esittävissä kalliomaalauksissa on esitetty useampikerroksisia ristikkorakenteisia taloja portaineen tai tikkaineen (Siikanen 2008: 9). Puulla on kautta aikain ollut tärkeä merkitys myös
kattotuolien ja -ristikoiden rakentamisessa, sillä muilla materiaaleilla niiden toteutus vaati
monimutkaisten ja työläiden menetelmien, kuten tiiliholvien tukirakenteiden tai painavien,
kivestä veistettyjen palkkien siirtoon vaadittavien nosturien kehittämistä ja rakentamista.
Pitkiä ja kevyitä puunrunkoja voitiin puolestaan nostaa käsivoimin ja vähäisen työstön jälkeen seinien päälle kannattelemaan välipohjaa tai kattoa. Vasta teollisesti tuotettu teräs
ja betoni mahdollistivat väli- ja yläpohjien toteuttamisen tehokkaasti ilman puurakenteita.

Kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä myös tarve rakentaa korkeampia taloja lisääntyi.
Keski-Euroopan keskiaikaisten kaupunkien tärkein rakennusmateriaali oli puu, joten on
luontevaa, että niissä myös ensimmäiset kerrostalot rakennettiin puusta. Moniin KeskiEuroopan vanhoihin kaupunkeihin yhä leimallisen kuvansa antavien ristikkorakenteisten Fachwerk-talojen suosio saavutti huippunsa 1500- ja 1600 luvuilla (Dederich 2014).
Erityisen suosittuja ne olivat Saksan ja Itävallan alueella, jonne rakennettiin jopa kuusikerroksisia puurakenteisia asuintaloja (Siikanen 2008: 10). Alpeilla monikerroksiset puutalot
on perinteisesti rakennettu hirsistä (Tolppanen et al 2013: 22). Esimerkiksi Sveitsin jykevät
hirsirakenteiset maalaistalot saattoivat nousta jopa viiteen kerrokseen.

Myös eteläisen Euroopan kaupungeissa monikerroksisia taloja rakennettiin puurunkoisina. Antiikin Rooman ajalta peräisin oleva, Pompeiin lähellä sijainneesta tulivuorenpurkauksessa hautautuneesta Herculaneumin kaupungista löydetty Casa a Graticcio on esimerkki tämänkaltaisesta rakentamisesta (ks. kuva 2, s.18). Fachwerk-tekniikkaa läheisesti
muistuttavassa toteutustavassa puurungon välit täytettiin tiilimuurauksella. Vitruvius
kutsui tätä tekniikkaa nimellä opus craticium ja se oli Välimeren alueella käytössä varsin
yleisesti asuintaloja ja myös vaatimattomia pyhäköitä rakennettaessa. (Hansen 1971: 18.)

3. KUVA, vasemmalla: Sveitsin Evolène -nimisessä kylässä sijaitseva, yli 250 vuotta vanha ”La Tour” on
esimerkki Alppien kansojen pitkästä hirsikerrostalorakentamisen perinteestä.
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2.3 Kivi ja teräs syrjäyttävät puun
Etelä-Euroopassa kivirakentaminen syrjäytti puun jo antiikin aikana (Hansen 1971: 12–14).
Kivirakenteiden palamattomuus ja niistä toteutettujen rakenteiden helppo hoidettavuus
sekä erityisesti puun heikko saatavuus lienevät vaikuttaneet kiven ja tiilen käytön yleistymiseen. Kivirakenne ei myöskään lahoa, eikä Etelä-Euroopan lämmin ilmasto ole vaatinut
rakennuksilta puun tarjoamaa hyvää lämmöneristävyyttä. Sen sijaan Keski-Eurooppassa
puu oli pitkään alueen tärkein rakennusmateriaali. Tästä syystä on luontevaa, että myös
ensimmäiset alueelle rakennetut kirkot olivat puurakenteisia. Kristinuskon saavuttaessa
jalansijaa katolinen kirkko alkoi kuitenkin välttämään muiden kuin tilapäisiksi tarkoitettujen
puukirkkojen rakentamista ja niiden sijaan kaikki Keski-Eurooppaan rakennetut, pysyviksi
tarkoitetut kirkot tuli toteuttaa kivestä, jota pidettiin pyhempänä ja monumentaaliarkkitehtuuriin soveltuvampana materiaalina (Hansen 1971: 153–154). Lisäksi myöhäisellä
keskiajalla kaupunkien puutalot alkoivat vähitellen korvautumaan kivirakenteisilla. Tämä
muutos oli seurausta kaupungin hallintoelimien asettamien rakennusmääräysten tiukentumisesta usein sen jälkeen, kun alueella oli tapahtunut suurta tuhoa aiheuttanut tulipalo. Lopulta 1500-luvulle tultaessa suurin osa Keski-Euroopassa olleista puisista kylistä
ja kaupungeista oli muuntautunut kivirakenteisiksi. Pohjois-Euroopassa puurakentamisen kieltoja vastustettiin pitkään, sillä kivitaloja pidettiin asumiskelvottomina pohjoisen
kylmässä ilmastossa. Puinen seinä eristi kiviseinää paremmin lämpöä, minkä lisäksi kivitalojen kostean ja kylmän sisäilman katsottiin edistävän tautien leviämistä. (Larsen 1990.)

Puurakentamisen suosio laski entisestään 1800-luvulle tultaessa teräksen, betonin ja
muiden teollistumisen myötä halventuneiden rakennusmateriaalien suosion kasvaessa.
Modernismi arkkitehtuurissa alkoi 1900-luvun alussa suosimaan kivirakentamista, joka
nähtiin hygieenisenä ja nykyaikaisena vaihtoehtona puulle. Betonielementtitekniikka mahdollisti uusien asuin- ja teollisuusalueiden rakentamisen ennätysajassa entistä halvemmalla ja vähäisemmällä työpanoksella. Viimeistään Le Corbusierin vuoden 1933 Ateenan
julistus lopetti puun käytön eurooppalaisessa kaupunkirakentamisessa, eikä puuta enää
pitkään sen jälkeen nähty nykyaikaisena tai kauniina, vaan pikemminkin vanhanaikaisena
rakennusmateriaalina (Dederich 2014).
4. KUVA vasemmalla: Erfurtin vanhassa kaupungissa sijaitsevan Krämerbrücken Fachwerk -talot on
rakennettu Gera-joen ylle. Alkuperäisen, 1100-luvulla rakennetun sillan rakenteet olivat myös puisia,
mutta ne korvattiin kiviholveilla sillan tuhouduttua tulipalossa 1300-luvun lopulla (Kleb 2013).
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Suomessa yli kolmekerroksisia puukerrostaloja ei juurikaan rakennettu edes ennen 1900lukua, mikä saattoi johtua siitä, ettei niiden rakentamiselle ollut tarvetta. Useimmissa
tapauksissa 2–3-kerroksiset rakennukset tarjosivat Suomen pieniin kaupunkeihin riittävän asumistiiveyden aina 1800 -luvulle asti. Puukerrostalot eivät päässeet koskaan yleistymäänkään, sillä vuoden 1827 Turun palo ja lukuisat sitä edeltäneet kaupunkipalot aiheuttivat kaupunkien kaavoitukseen ja myöhemmin myös Suomen lainsäädäntöön muutoksia,
jotka kielsivät korkeiden puukerrostalojen rakentamisen. Esimerkiksi Turun suurpaloa
seuranneessa, Carl Ludvig Engelin vuonna 1828 kehittämässä uudessa asemakaavassa
kiellettiin paloturvallisuussyistä yli yksikerroksisten puutalojen ja mansardikattojen rakentaminen, minkä lisäksi kadut määriteltiin 30–40 kyynärän eli noin 18–24 metrin levyisiksi
(Lilius 1985: 30). Korkeiden puutalojen rakennuskiellot ympäri Eurooppaa vakiinnuttivat
lopullisesti kivirakenteiden aseman kerrostalojen valmistuksessa.

Puukaupunkien toistuvat tulipalot saatiin kuitenkin hallintaan 1800-luvulla, eikä tuhoisia
paloja ole juurikaan tapahtunut sen jälkeen. Suomessa on säilynyt yli 200-vuotiaita, tiiviitä puukaupunkeja, jotka ovat omalta osaltaan todisteena yleisen paloturvallisuuden
kehityksestä siitäkin huolimatta, että niistä kaikissa on tapahtunut erisuuruisia, korttelien
sisäisiä tulipaloja. On olemassa todisteita siitä, että entisten puukaupunkien heikkoon
paloturvallisuuteen ei ainoastaan vaikuttanut kaupunkirakenteen tiiviys. Suurpalojen
aikaisissa kaupungeissa sammutusvälineostö oli laadullisesti ja määrällisesti riittämätöntä, eikä tuolloin käytettyjen paloruiskujen teho usein riittänyt edes veden saamiseen
katoille. Myös katemateriaalit vaikuttivat palon leviämiseen ja 1800-lukua edeltäneissä
kaupungeissa yleisesti käytetyt malka- ja turvekatot syttyivät helposti, auttaen huomattavasti palojen leviämistä kaupungeissa. Lisäksi vasta 1800-luvulla yleistyivät ammattimaiset palokunnat, kun aiemmin palontorjuntaa olivat hoitaneet ammattitaidottomat, sakon
uhalla toimineet niin kutsutut pakkopalokunnat. (Karjalainen et al 2002: 18.) Vaikka suuret
puukaupunkien palot ovat nykyisin lähes mahdottomia, puurakentamisen rajoittamiseen
liittyvä lainsäädäntö säilyi voimassa 1900-luvun loppuun saakka, jolloin heräsi uudenlainen kiinnostus puukerrostalojen ja puukaupunkien kehittämiseksi. Uuden tutkimuksen ja
kehityksen ansiosta puurakentamisen riskit pyritään tiedostamaan ja siten niitä voidaan
myös tehokkaasti pyrkiä välttämään. Nykyaikaisesta puukerrostalosta onkin muodostunut paloturvallinen vaihtoehto uudenlaiselle kaupunkirakentamiselle useassa Euroopan
maassa.
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2.4 Nykyaikainen puukerrostalo
Euroopan komissio loi 1980-luvun lopussa direktiivin (Neuvoston Direktiivi 89/106/ETY),
joka vaati toiminnallisuuteen perustuvien kriteerien luomista rakennusteollisuudelle.
Sen myötä mitä tahansa rakennusosia ja materiaaleja, jotka täyttävät niille asetetut
toiminnalliset vaatimukset voidaan käyttää rakentamisessa (Mahapatra et al 2012: 63).
Toiminnallisuuteen perustuva lähestymistapa mahdollistaa uudenlaisen innovaation
rakennustuoteteollisuudessa ja edistää uusien teknologioiden, kuten esimerkiksi puu-teräs- tai puu-betoni-liittorakenteiden ja palonsuojausmenetelmien kehittämistä. Direktiivi
on useissa maissa myös johtanut kerrostalorakentamiseen liittyvien runkomateriaalivaatimusten uudelleentarkasteluun ja lieventämiseen, mutta puun palamiskyky rajoittaa yhä
sen käyttöä kaikkein korkeimpien rakennusten rungoissa useimmissa Euroopan valtioissa.

Ekologiset lähtökohdat ja 1990-luvulla herännyt puuteollisuuden kiinnostus kehittää
puun käyttöä kerrostalorakentamisessa on johtanut puukerrostalojen rakentamisen
nopeaan yleistymiseen monissa Euroopan maissa viimeisen 20 vuoden aikana. Mallia on
voitu ottaa muun muassa Yhdysvalloista, missä uusista kerrostaloista jopa 70 prosenttia on puurakenteisia ja missä puun käytöstä kerrostalorakentamisessa on pitkäaikaista
kokemusta (Tolppanen et al 2013: 26). Euroopan Unionin pyrkimys rakennusteollisuuden käytäntöjen ja tuotteiden standardisointiin ja sertifiointiin on myös vauhdittanut
puukerrostalorakentamisen yleistymistä. Lisäksi kiinnostus ekologista rakentamista sekä
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kohtaan on kasvattanut poliittisten päättäjien halua
poistaa puukerrostalorakentamisen kohtaamia lainsäädännöllisiä esteitä. Muinaisten
paloturvallisuussyiden vuoksi pitkään kiellettynä ollut puukerrostalorakentaminen onkin
nykyään sallittu lähes jokaisessa Euroopan maassa.

Nykyaikainen eurooppalainen puukerrostalo on usein pitkälle esivalmistettu ja sen
rakentaminen on erittäin tehokasta ja nopeaa. Korkeiden puurakennusten suunnittelu
perustuu tarkkoihin vaatimuksiin, jotka edistävät puutalojen rakenteellista turvallisuutta.
Joissain maissa puukerrostaloille asetetut tiukat paloturvallisuusvaatimukset tekevät
niistä jopa kaikkia muita rakennuksia turvallisempia. Puukerrostalojen markkinaosuus on
suurimmassa osassa Eurooppaa vielä hyvin pieni, mutta myös jatkuvassa kasvussa.
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3 Eurooppalaisen puukerrostalon nykytila
Puukerrostalorakentamisen nykytilaa lähestyttäessä on ensin perehdytty puun käytön
sekä kerrostaloasumisen suosioon Euroopassa ja nykyaikaisen puukerrostalon toteutustapoihin. Lisäksi on tutkittu puukerrostalojen yleistymisen kohtaamia haasteita sekä mahdollisia puurakentamisen tarjoamia hyviä puolia. Puukerrostalorakentamisen haasteita
lähestyttäessä on tutkittu tarkemmin paloturvallisuutta, eurooppalaista lainsäädäntöä,
puurakennusten ääneneristystä sekä metsisen kestävää käyttöä. Lisäksi puurakentamisen hyviä puolia arvioitaessa puukerrostalojen ympäristöystävällisyyttä, mahdollisia kustannushyötyjä ja seismisiä ominaisuuksia on lähestytty laajemmin.

Jaakko Pöyry Consulting (2004, s.23) arvioi tekemässään raportissa puurakentamisen
osuuden olevan kaikesta asuntotuotannosta noin 7 prosenttia Länsi-Euroopassa ja alle
10 prosenttia Itä-Euroopassa. Skandinaviassa ja Japanissa vastaavaksi osuudeksi arvioitiin 45 prosenttia, kun taas Pohjois-Amerikasssa jopa 90 prosenttia uusista asunnoista
arvioitiin olevan puurunkoisia. Kyseiset puurakentamisen luvut koostuvat kuitenkin
kaikkialla Euroopassa pääosin pientalojen tuotannosta, eikä puukerrostalojen osuus
kaikesta rakentamisesta ole kovin merkittävä. Pitkä perinne puun käytöstä pientalojen
rakentamisessa voi kuitenkin auttaa myös puukerrostalojen yleistymistä, kun materiaalin
ominaisuudet tunnetaan ja siitä rakentaminen on jo ennestään tuttua.

Vuonna 2011 Euroopan Unionin rakennusten pinta-alasta noin 75% oli asuinrakennuksissa, mutta vain 36% asuinrakennusten pinta-alasta sijoittui kerrostaloihin. Muiden
kuin asuinrakennusten osuus oli 25% kokonaispinta-alasta. Niiden yhteispinta-alasta
28% oli kaupan alan rakennuksissa, 23% toimistotaloissa ja 17% koulurakennuksissa.
(Economidou et al 2011: 30–33). Toisin sanoen kaikkien Euroopan Unionin olemassaolevien rakennusten kokonaispinta-alasta jopa 48% sijaitsi rivi-, pari- ja omakotitaloissa.
Vastaavasti asuinkerrostalot käsittivät noin 27% kaikkien alueen rakennusten pinta-alasta.
Puukerrostalorakentamisen kehittämisessä tuleekin keskittyä asuinkerrostalojen rakentamisen ja niissä käytettävän puun suosion kasvattamisen lisäksi puun käytön lisäämiseen
uusien toimitilojen rakenteissa.
5. KUVA vasemmalla: Itävallan Dornbirniissä sijaitseva Illweke Zentrum Montafo edustaa nykyaikaista
eurooppalaista puukerrostalorakentamista. Vuonna 2014 valmistuneen, noin 10 000 kerrosneliömetrin
laajuisen toimistotalon pääsuunnitelusta vastasi arkkitehtitoimisto Hermann Kaufmann ZT GmbH.
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Taulukko 1: Kansainvälisiä Euroopan puurakentamista edistäviä järjestöjä
European Confederation of woodworking industries (CEI-Bois)
Economic Commission for Europe / Food and Agriculture Organization (UNECE/FAO)
European Timber Trade Federation (ETTF)

Taulukko 2: Maakohtaisia puurakentamista edistäviä järjestöjä
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Alankomaat

Centrum Hout

Belgia

Hout info bois, Belgian Woodforum

Espanja

Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera

Irlanti ja

The Wood Trade Federation of the United Kingdom and Republic of Ire-

Iso-Britannia

land, Forestry and Wood Association, Forestry Commission

Italia

Promo_legno

Itävalta

proHolz

Liettua

Asociacija ‘Lietuvos mediena’

Norja

TreFokus

Portugali

Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal

Puola

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Teraz Drewno

Ranska

France Bois Forêt, Comité National pour le Développement du Bois

Ruotsi

Skogsindustrierna

Saksa

Arge Holz, Zukunft Holz GmbH

Suomi

Puuinfo, Finnish Wood Research Oy

Slovakia

proLignum

Slovenia

Lesarski Grozd

Sveitsi

Lignum

Tanska

Træinformation, Dansk Træforening

Tšekki

proLignum

Viro

Puuinfo Estonia, Estonian Timber

Puukerrostalorakentamista kehitetään aktiivisesti useimmissa Euroopan maissa sijaitsevien, puuteollisuuden tai valtioiden tukemien lukuisten järjestöjen toimesta. Näiden
järjestöjen toiminta on ollut keskeistä useiden eri maiden puukerrostalorakentamisen
kehityksessä, sillä ne ovat puukerrostaloihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen lisäksi olleet viime vuosikymmenien aikana tärkeässä osassa puukerrostalorakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön tapahtuneissa muutoksissa.

Viereisen sivun taulukoissa 1 ja 2 on listattu Euroopan alueella toimivia, puurakentamista
edistäviä järjestöjä. Puun käyttöä edistäviä toimijoita on useita ja ne on jaettu maakohtaisiin ja kansainvälisellä tasolla toimiviin järjestöihin. Niiden toiminta ei kuitenkaan
rajoitu ainoastaan puurakentamisen edistämiseen, vaan ne pyrkivät tukemaan usein
myös muuta metsä- ja puutuoteteollisuutta. Listaus ei ole kattava, vaan siihen on otettu
mukaan vain puurakentamisen kannalta merkittävimpiä järjestöjä. Listattujen järjestöjen
lisäksi lukuisat muut paikallisella ja valtiotasolla toimivat hankkeet ja organisaatiot ovat
olleet tärkeässä osassa puukerrostalorakentamisen edistämisessä.

Seuraavalla aukeamalla esiintyvässä taulukossa 3 sekä kuvasssa 6 on esitetty viime aikoina
Euroopassa valmistuneita, yli viisikerroksisia puukerrostalokohteita. Kyseinen listaus ei
ole kuitenkaan kattava, eikä se todennäköisesti sisällä kaikkia vuoden 2005 jälkeen tutkimusalueelle valmistuneita, yli viisikerroksisia puukerrostalokohteita. Erityisesti kartalle
visualisoituna kyseiset kohteet auttavat kuitenkin luomaan kuvaa korkean puukerrostalorakentamisen yleisyydestä eri Euroopan alueilla. Kartalta voidaan huomata, että suurin osa
Euroopan viimeaikaisesta, korkeasta puukerrostalorakentamisesta on keskittynyt Pohjoisja Keski-Eurooppaan, erityisesti Alppien lähialueille ja Fennoskandiaan. Lisäksi ainoastaan
Lontooseen on viime vuosina valmistunut ainakin viisi yli viisikerroksista puukerrostalokohdetta. Etelä-Euroopassa vuosia jatkunut vaikea taloustilanne selittänee osittain alueen
vähäistä puukerrostalorakentamisen määrää. Itäisen Euroopan korkeiden puukerrostalojen rakentamista on estänyt se, että yli neljäkerroksisten puurakennusten toteuttaminen on useimmissa alueella sijaitsevissa maissa kielletty. Puukerrostalorakentamista ja
puutalojen kerroslukua rajoittavaa valtiokohtaista lainsäädäntöä on käyty tarkemmin läpi
tämän tutkimuksen luvussa 3.4.2.
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6. KUVA: Viereisellä sivulla listattujen puukerrostalokohteiden likimääräiset sijainnit tutkimusalueella.
Esitetyt kohteet ovat kaikki yli viisikerroksisia ja ne ovat valmistuneet vuonna 2005 tai sen jälkeen. Listan
kattavuudesta ei ole varmuutta, eikä siinä todennäköisesti ole esitetty kaikkia yli 5-kerroksisia kohteita.
Kartta auttaa kuitenkin luomaan kuvaa korkean puukerrostalorakentamisen yleisyydestä eri alueilla.
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Taulukko 3: Viime aikoina valmistuneita korkeita puukerrostaloja Euroopassa
#

Rakennus

Sijainti

Krs Tyyppi

Vuosi

1

Svartlamoen

Norja, Trondheim

5

Asuintalo

2005

2

MFH Holzenhausen

Sveitsi, Steinhausen

6

Asuintalo

2006

3

Waterson Street

Iso-Britannia, Lontoo

5

Asuintalo

2006

4

Huis De Wiers

Alankomaat, Nieuwegein

5

Sekalainen

2007

5

Lagerhuset

Ruotsi, Eslov

10

Asuintalo

2008

6

Limnologen

Ruotsi, Växjö

8

Asuintalo

2008

7

E3

Saksa, Berliini

7

Asuintalo

2008

8

Wohnüberbauung Eulachhof

Sveitsi, Winterthur

6

Asuintalo

2008

9

Stadthaus, Murray Grove

Iso-Britannia, Lontoo

9

Asuintalo

2009

10

Älvsbacka Strand

Ruotsi, Skellefteå

6

Asuintalo

2010

11

Wohnhaus Schellenbergstrasse

Sveitsi, Chur

5

Asuintalo

2010

12

Wohn- u. Geschäftsh. Badenerstr.

Sveitsi, Zürich

6

Sekalainen

2010

13

Bridport House

Iso-Britannia, Lontoo

8

Asuintalo

2011

14

Holz 8

Saksa, Bad Aibling

8

Sekalainen

2011

15

3xGrün

Saksa, Berliini

5

Asuintalo

2011

16

As Oy Heinolan PuuEra

Suomi, Heinola

5

Asuintalo

2011

17

Life Cycle Tower One

Itävalta, Dornbirn

8

Toimisto

2012

18

52 Whitmore Road

Iso-Britannia, Lontoo

6

Sekalainen

2012

19

Via Cenni di Cambiamento

Italia, Milano

9

Asuintalo

2013

20

SiÅs, opiskelija-asuntola

Norja, Ås

8

Asuintalo

2013

21

Maison de l’Inde, laajennus

Ranska, Pariisi

7

Asuintalo

2013

22

WHA Wagramerstrasse

Itävalta, Wien

7

Asuintalo

2013

23

Panorama Giustinelli

Italia, Trieste

7

Asuintalo

2013

24

Tamedia

Sveitsi, Zürich

6

Toimisto

2013

25

Merina Verde

Italia, Caorle

6

Hotelli

2013

26

Woodcube

Saksa, Hampuri

5

Asuintalo

2013

27

Lintuviita 2

Suomi, Seinäjoki

6

Asuintalo

2013

28

Lleida, Carrer Cavallers

Espanja, Lleida

6

Asuintalo

2013

29

Strandparken, Sundbyberg

Ruotsi, Tukholma

9

Asuintalo

2013

30

Banyan Wharf

Iso-Britannia, Lontoo

10

Asuintalo

2014

31

Illwerke Zentrum Montafon

Itävalta, Dornbirn

5

Toimisto

2014

32

The Waterfront / Vannkanten

Norja, Stavanger

6

Asuintalo

2014

33

St. Dié-des-Vosges

Ranska, Saint-Dié

7

Asuintalo

2014

34

Lakean Puukuokka

Suomi, Jyväskylä

8

Asuintalo

2014
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Viro
Itävalta
Suomi
Latvia
Norja
Ruotsi
Liettua
Luxemburg
Tanska*
Slovenia
Saksa
Belgia
Slovakia
Puola
EU-28
Islanti*
Sveitsi
Ranska
Alankomaat
Iso-Britannia
Tšekki
Romania
Kreikka**
Italia
Portugali
Irlanti
Kypros
Bulgaria
Kroatia
Espanja
Unkari
Malta
0

0,2

0,4

Sahatavara, m3/asukas

0,6

0,8

1,0

Puulevyt, m3/asukas

1,2

1,4

* Tieto vuodelta 2011
** Tieto vuodelta 2010

7. KUVA: Sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutus kuutiometreinä henkeä kohti eri Euroopan maissa
vuonna 2012. Arvot on saatu vähentämällä kyseisen vuoden tuotannon ja tuonnin summasta viennin
määrä ja jakamalla saatu tulos maan väkiluvulla. (Eurostat 2014a.)
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3.1 Puun käytön suosio eri maissa
Eurooppalaiset yhdistävät puuhun pääsääntöisesti positiivisia ominaisuuksia. Lukuisat
kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että eri puolilla Eurooppaa asuvat ihmiset mieltävät puun luonnonmukaiseksi, lämpimäksi, terveelliseksi, kauniiksi, helppokäyttöiseksi ja
ympäristöystävälliseksi materiaaliksi. Kuitenkin vain pieni osa ihmisistä näyttää yhdistävän
puutuotteet metsien raivaukseen ja puuntuotantoon. Esimerkiksi metsät halutaan nähdä
pikemminkin luonnonmukaisina alueina, joita ihmisen tulisi suojella ja metsien hakkuisiin,
puunjalostukseen sekä puun käytön ympäristöystävällisyyteen liittyvät mielikuvat ovat
usein ristiriitaisia. Tämä osoittaa, että yhteys metsäteollisuuden ja sen tuotteiden välillä ei
aina hahmotu oikein ihmisten mielissä. Eurooppalaiset keskittyvät erityisesti materiaalin
estettisyyteen, tuntuun ja käytettävyyteen liittyviin tekijöihin. Puuhun liitettävät negatiiviset ominaisuudet puolestaan vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan, mutta käsittelevät
usein puun lahoamista, huoltamisen tarvetta sekä epäilyksiä sen rakenteellisesta lujuudesta. Lisäksi erityisesti Manner-Euroopassa puuta ei nähdä ”tulevaisuuden materiaalina” tai ”huipputeknologiana” eikä siihen liitetä sellaisia käsityksiä kuin ”muodikkuus” tai
”modernius”. Esimerkiksi Ranskassa puu nähdään perinteisenä materiaalina, jonka pääasialliseksi käyttäjäkunnaksi miellettiin maaseuduilla omakotitaloissa asuvat vanhemmat
mieshenkilöt. Useimmat eurooppalaiset mieltävät puun muihin materiaaleihin verrattuna
kalliiksi. Joillain alueilla, kuten Ranskassa, sitä pidetään jopa ylihintaisena. Saksassa sen
sijaan puun korkeaa hintaa pidetään kohtuullisena erityisesti siihen liitettyjen laadukkaiden mielikuvien vuoksi. (Rametsteiner et al 2007: 11–12.)

Näkemykset puun ominaisuuksista vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Pohjoismaissa
pitkä perinne puun käytöstä omakotirakentamisessa on voinut vahvistaa käsitystä puun
soveltuvuudesta rakennusten runkomateriaaliksi. Joissain maissa, kuten Alankomaissa tai
Saksassa, käsitykset puun rakenteellisesta heikkoudesta ovat puolestaan voineet johtaa
muiden rakennusmateriaalien suosimiseen. Pitkä puurakentamisen perinne auttaa poistamaan puuhun liittyviä vääränlaisia mielleyhtymiä, minkä lisäksi puurakenteiden yleisyys
lienee useissa maissa tuonut eräänlaista varmuutta sen käytölle. Kun esimerkkejä toimivista ja kestävistä puurakennuksista pystyy löytämään omasta lähiympäristöstään, voi
myös helpommin tulla vakuuttuneeksi puun soveltuvuudesta rakentamiseen.
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Yksi tapa lähestyä puun suosion tutkimista on vertailemalla sen kulutusta eri alueilla.
Kuvissa 8 ja 7 on visualisoitu sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutus eri Euroopan
maissa. Näennäiskulutuksen luvut on saatu Eurostatin tietokannasta vähentämällä viedyn puutavaran määrä paikallisen tuotannon ja tuonnin summasta. Tämä lähestymistapa
ei kuitenkaan ota huomioon puun varastoinnin tai muiden puutavaraa tarvitsevien teollisuudenalojen aiheuttamaa menekkiä. Esimerkiksi rakentamisessa käytettävien betonimuottien tai huonekalujen valmistuksessa on voitu käyttää suuriakin määriä sahatavaraa
ja puulevyjä, eikä tilasto siis suoraan kerro maassa tapahtuvan puurakentamisen määrää.
Puutavaran varastointi voi myös aiheuttaa epätarkkuuksia, sillä yhtenä vuonna tuotettu
puutavara on saatettu käyttää tai viedä ulos maasta jonain toisena vuonna. Kulutuksen
vertailua voidaan kuitenkin käyttää yhtenä suuntaa-antavana tekijänä luotaessa arviota
puun käytön ja puutuotteiden valmistuksen laajuudesta eri maissa.

1,2 – 1,4 m³
1,2 – 1,4 m³
1,0 – 1,2 m³
1,0 – 1,2 m³
0,8 – 1,0 m³
0,8 – 1,0 m³
0,6 – 0,8 m³
0,6 – 0,8 m³
0,4 – 0,6 m³
0,4 – 0,6 m³
0,2 – 0,4 m³
0,2 – 0,4 m³
0,0 – 0,2 m³
0,0 – 0,2 m³

8. KUVA: Sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutus kuutiometreinä henkeä kohti eri Euroopan maissa
vuonna 2012. Arvot on saatu vähentämällä kyseisen vuoden tuotannon ja tuonnin summasta viennin
määrä ja jakamalla saatu tulos maan väkiluvulla. (Eurostat 2014a.)
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Sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutuksen tilastoa tulkittaesa on myös huomioitava,
että sitä voivat jossain määrin kärjistää maiden asukasluvut. Suurimman asukaskohtaisen näennäiskulutuksen omaavat valtiot ovat kaikki myös asukasluvuiltaan varsin pieniä.
Pienissä valtioissa yksittäiset suuret puutuotteita valmistavat yritykset, kuten esimerkiksi
huonekalutehtaat, pystyvät helpommin vaikuttamaan maiden puutavaran näennäiskulutukseen. Lisäksi erityisesti pienissä maissa asukaskohtainen puunkulutus voi vaihdella
huomattavasti eri vuosien välillä paikallisen taloustilanteen muuttuessa.

Kaikkein suurinta puunkulutus oli Virossa, missä sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutus oli vuonna 2012 yli 1,35 kuutiometriä henkeä kohden. Maan suurta puunkulutusta selittää osittain se, että se nousi vuonna 2014 Euroopan suurimmaksi puutalojen
vientimaaksi (Kodumaja 2014). Maan esivalmistettujen puurakenteiden ja -elementtien
vientiin erikoistunut teollisuus vie suurimman osan tuotteistaan ulkomaille, eikä se siis
suoranaisesti viesti itse Viroon kohdistuvan puurakentamisen määrästä. Viron jälkeen
suurimmat puun kuluttajat löytyivät Itävallasta, Pohjoismaista sekä muista Baltian maista.
Kun puunkulutuksen luvut visualisoidaan kartalla, voidaan huomata, että puun käyttö on
suosituinta Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Sen sijaan Länsi-, Etelä- ja Kaakkois-Euroopan
maissa sahatavaran ja puulevyjen käyttö on varsin vähäistä. Saaduista tuloksista voidaan
päätellä, että yleisesti ottaen Euroopassa etelään päin mentäessä myös puun kulutus
muuttuu vähäisemmäksi. Poikkeuksen muodostaa Itävalta, jossa sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutus oli Euroopan toiseksi suurin, mutta myös siellä paikallinen puutuoteteollisuus vie suuren osan valmistamistaan tuotteista ulkomaille.

Eri maiden metsäpinta-alojen osuudet korreloivat hieman puunkulutuksen kanssa, mutta
suoraa yhteyttä sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutuksella ja metsien osuudella
maan pinta-alasta ei näytä olevan. Suuren metsäpinta-alaosuuden ja pienen sahatavaran
ja puulevyjen kulutuksen omaavia maita ovat esimerkiksi Bulgaria, Espanja ja Portugali.
Portugalissa sahatavaran ja puulevyjen näennäiskulutus henkeä kohden oli tutkittavista
maista kahdeksanneksi pienin huolimatta siitä, että metsien osuus maan pinta-alasta oli
tutkimusalueen kahdeksanneksi suurin, mutta tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi maan
suuri sellun ja energiapuun tuotanto. Luxemburg ja Tanska ovat puolestaan esimerkkejä
maista, joissa puulevyjen ja sahatavaran näennäiskulutus on suuri siitäkin huolimatta,
ettei metsien osuus maiden pinta-alasta ole kovinkaan merkittävä.
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3.2 Kerrostaloasumisen suosio eri maissa
Kerrostaloasumisen suosion tarkastelu on olennaista maakohtaisten asumistottumusten
selvittämiseksi, sillä ne voivat vaikuttaa myös tulevaisuudessa tapahtuvan puukerrostalorakentamisen suosioon. Puukerrostalorakentamisen edistämiseksi saatetaankin joissain
maissa tarvita panostusta myös itse kerrostaloasumisen houkuttelevuuden lisäämiseen.
Jos kerrostaloasumista ei nähdä houkuttelevana ja kilpailukykyisenä vaihtoehtona pari- tai
omakotiasumiselle, myös puukerrostalorakentamisen kysyntä laskee. Asumiskulttuuriin
vaikuttaminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa, sillä asumistottumusten ja rakennusteollisuuden asenteiden muutokset voivat vaatia pitkiäkin aikoja.

Kerrostaloissa asumisen suosio vaihtelee suuresti eri Euroopan maiden välillä. Euroopan
Unionin tilastopalvelu Eurostatin ylläpitämiä tietokantoja tutkimalla voimme huomata,

60 – 70%
50 – 60%
40 – 50%
30 – 40%
20 – 30%
10 – 20%
0 – 10%

60 – 70%
50 – 60%
40 – 50%
30 – 40%
20 – 30%
10 – 20%
0 – 10%

9. KUVA: Osuus väestöstä, joka asui kolmesta tai useammasta asunnosta koostuvissa kerrostaloissa eri
Euroopan maissa vuonna 2013. (Eurostat 2014b.)
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että suosituinta suurissa asuinkerrostaloissa eläminen on Euroopan etelä- ja itäosissa.
Omakoti- rivi- ja paritaloasuminen on sen sijaan kaikkein suosituinta Pohjanmerta ympäröivissä maissa, kuten Brittein saarilla, Norjassa sekä Alankomaissa. Vuonna 2012 koko
Euroopan Unionin alueen väestöstä 58,1% asui rivi-, pari- tai omakotitaloissa ja 41,3%
asui kolmen tai useamman asunnon kerrostaloissa. Jokin muu asumismuoto oli 0,7%
väestöstä. (Eurostat 2014b.) Tilastoa tulkittaessa on kuitenkin huomioitava, että erillispientaloissa asuvien perheiden ja asuntojen koko on usein keskimäärin suurempi kuin
kerrostaloissa asuvien. Tästä syystä joissain muissa tilastoissa käsitelty, varsinaisten kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista on todennäköisesti jonkin verran kerrostaloissa asuvan väestön osuutta suurempi.

Suurissa rakennuksissa asuminen on erityisen suosittua Baltian maissa eli Virossa,
Latviassa ja Liettuassa, joissa kaikissa yli puolet väestöstä asui yli yhdeksän asunnon
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10. KUVA: Osuus väestöstä, joka asui kymmenestä tai useammasta asunnosta koostuvissa kerrostaloissa eri Euroopan maissa vuonna 2013. (Eurostat 2014b.)
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rakennuksissa vuonna 2012. Niiden lisäksi suurissa kerrostaloissa asuminen on suosittua Espanjassa, Suomessa, Ruotsissa, Islannissa sekä useimmissa entiseen Varsovan
liittoon kuuluneissa valtioissa. Pienemmissä, 3–9 asunnosta koostuvissa kerrostaloissa
asuminen on puolestaan suosituinta Maltalla, Kreikassa, Saksassa sekä Sveitsissä. Suurin
osa Euroopan Unionin asukkaista asuu pari-, rivi- tai omakotitaloissa. Vain kymmenessä
yhteensä 31:stä tutkitusta Euroopan maasta kerrostaloissa asuvien määrä ylittää pari-,
rivi- ja omakotitaloissa asuvien määrän. Kaikkein suosituinta pientaloissa asuminen on
Irlannissa, jossa vain 4,7% väestöstä asuu kerrostaloissa. (Eurostat 2014b.)

Erot eri maiden asuntokantojen välillä ovat huomattavia ja ne ovat seurausta muun
muassa paikallisista kulttuuri- ja mieltymyseroista sekä poliittisesta historiasta. Nämä
rakennuskulttuuriin vaikuttavat tekijät ovat usein muovautuneet vuosikymmenien tai jopa
vuosisatojen aikana. Entisiin Neuvostoliittoon ja Varsovan liittoon kuuluneiden valtioiden
rakennuskantaan on vaikuttanut suuresti kommunistinen asuntopolitiikka, mikä painotti
asuntojen tehokasta ja nopeaa tuotantoa ja on siten pääasiallinen syy alueiden suureen
kerrostalojen määrään. Espanjassa kerrostaloasuminen on suositumpaa kuin missään
muussa tutkimusalueen valtiossa. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen aatteiden synnyttämä ja tuolloin maata hallinneen Francisco Francon käynnistämä,
vuosien 1961–1977 välillä toiminut kansallinen asuntopolitiikka, jolloin rakentamisen
määrää tehostettiin huomattavasti maassa vallinneen asuntopulan poistamiseksi.

Pohjanmerta ympäröivissä valtioissa, kuten Belgiassa, Alankomaissa, Norjassa, IsossaBritanniassa sekä Irlannissa kerrostaloasuminen on selvästi vähemmän suosittua kuin
muualla Euroopassa. Niissä asuntokantaa lienee muovannut pääasiassa paikallinen asumiskulttuuri, jossa arvostetaan pientaloissa asumista ja maan omistamista. Lisäksi esimerkiksi Isossa-Britanniassa kerrostaloasuminen liitetään usein epämiellyttäviin asioihin
kuten rikollisuuteen ja turvattomuuteen. Nämä negatiiviset käsitykset saattavat johtua
osittain kerrostalorakentamisen keskittymisestä halpaan, sosiaaliseen asuntotuotantoon,
minkä vuoksi kerrostalot yhdistetään helposti köyhyyteen ja sen mukanaan tuomiin sosiaalisiin ongelmiin. Myös tavanomaisten tai korkealuokkaisten kerrostalokohteiden vähäisyys voi auttaa osaltaan vahvistamaan jo olemassaolevia mielikuvia kerrostaloasumisen
huonosta viihtyisyydestä.
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Espanja
Espanja
Latvia
Latvia
Viro
Viro
Sveitsi
Sveitsi

Liettua
Liettua
Kreikka
Kreikka
Saksa
Saksa
Tšekki
Tšekki
Malta
Malta
Italia
Italia

Slovakia
Slovakia
Euroalue
Euroalue
Islanti
Islanti
Puola
Puola
Itävalta
Itävalta
Portugali
Portugali
Bulgaria
Bulgaria
EU-28
Ruotsi
Ruotsi
Romania
Romania
Suomi
Suomi
Luxemburg
Luxemburg
Ranska
Ranska
Unkari
Unkari
Tanska
Tanska
Slovenia
Slovenia
Kypros
Kypros
Belgia
Belgia
Kroatia
Kroatia
Alankomaat
Alankomaat
Norja
Norja
Iso-Britannia
Iso-Britannia
Irlanti
Irlanti
0%
0%

Omakotitalo

10%
10%

Paritalo

20%
20%

30%
30%

Muut

40%
40%

50%
50%

60%
60%

Alle 10 asunnon rakennus

70%
70%

80%
80%

90%
90%

100%
100%

Yli 10 asunnon rakennus

Yli kymmenen asunnon kerrostalot

Pari- ja rivitalot

3–9 asunnon kerrostalot

Omakotitalot

Muut

11. KUVA: Euroopan maiden väestöt asuinrakennuksen tyypin mukaan vuonna 2013. (Eurostat 2014b.)
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1.

2.

3.

4.

1. Rakennuspaikalla osista valmistetut hirsi, ranka- ja Fachwerk- rakenteet.			
2. Esivalmistetuista rakennusosista koostuva pilari-palkkijärjestelmä. 				
3. Kantaviin seiniin perustuva, CLT- tai rankarunkoisista elementeistä koostuva rakenne.
4. Pitkälle esivalmistettu tIlaelementtijärjestelmä. Elementit ovat useimmiten CLT- tai rankarunkoisia.
12. KUVA: Nykyaikaisten puukerrostalojen yleisimpiä runkotyyppejä niiden esivalmistusasteen mukaan.
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3.3 Nykyaikaisen puukerrostalon toteutustapoja
Puukerrostalon toteuttamiseen on olemassa useita eri lähestymistapoja. Euroopan monikerroksiset puutalot toteutetaan useimmiten pitkälle esivalmistettuina joko suurelementeistä, tilaelementeistä tai pilari-palkkirunkoisina. Viereisellä sivun kuvassa 12 on esitetty
yleisimmät puurakenteisen kerrostalon toteutustavat niiden esivalmistusasteen mukaan.

Paikalla toteutetut hirsi- ja rankarakenteet ovat olleet pitkään käytössä perinteisessä pientalorakentamisessa ympäri Eurooppaa. Massiivihirsirakenne ei ole viime aikoina ollut yleisessä käytössä muualla kuin Pohjois- ja Itä-Euroopassa sekä Sveitsin ja Itävallan alueilla.
Rankarakenne on puolestaan ollut suhteellisen yleisessä käytössä pientalojen runkojärjestelmänä lähes kaikissa Euroopan maissa. Esimerkkejä kokonaan paikalla rakennetuista
ranka- ja hirsirakenteisista nykyaikaisista puukerrostaloista ei kuitenkaan ole helposti
löydettävissä. Pohjois-Amerikassa puukerrostalojen yleisin rakentamistapa on yhä niin
kutsuttu platform-frame, jossa rakennuksen seinät koostuvat usein paikalla kasatuista, tehtaalla määrämittaan sahatuista puuosista. Myöskään hirsirankarakenteisella fachwerk-tekniikalla ei juurikaan rakenneta uusia kerrostalokohteita, mutta kyseisellä tavalla toteutettuja vanhoja puukerrostaloja on nähtävissä useissa Keski-Euroopan kaupungeissa.

Pilari-palkkijärjestelmään perustuvan puukerrostalon rakenne koostuu pitkistä ja
kapeista pysty- ja vaakasuuntaisista kantavista puuelementeistä. Kyseiset elementit ovat
yleensä tehtaalla esivalmistettuja ja ne toteutaan useimmiten liima- tai kertopuisina.
Elementteihin voidaan asentaa tehtaalla myös niiden tarvitsemat kiinnikkeet. Järjestelmä
soveltuu kohteisiin, joissa tiloilta vaaditaan muuntojoustavuutta tai avoimuutta. Tällaisia
tarpeita löytyy useimmiten liike-, toimisto- ja tuotantotiloilta, mutta järjestelmä soveltuu
myös käytettäväksi asuinrakentamisessa.

Pilari-palkkijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden rakentaa avointa ja helposti muunneltavaa
tilaa. Lisäksi se mahdollistaa suuret aukotukset julkisivuissa ja pitkät jännevälit, jotka ovat
tavallisessa kerrostalorakentamisessa kuitenkin suurimmillaan noin 7,5 metrin pituisia.
Pilari-palkkirakenteisten talojen etuna on myös se, että samanpituisten pystyrakenteiden
vuoksi niissä ei ilmene materiaalin elämisen aiheuttamia painumia. Kantavat pilarit voi-

43

daan sijoittaa joko väli- ja ulkoseinien sisään tai ne voidaan jättää ainoastaan rakennuksen
sisätiloihin, jolloin julkisivujen aukotus ja sommittelu vapautuu entisestään. Tilojen välistä
muunneltavuutta rajoittavat kuitenkin ääneneristysvaatimukset. Rakennuksen lattialaatat
tulisi katkaista eri huoneistojen välisten seinien kohdalla, jotta värähtelyiden ja äänien
kulkeutumista huoneistosta toiseen voitaisiin rajoittaa riittävästi. Välipohjat koostuvat
yleisimmin joko esivalmistettuista elementeistä tai paikalla rakennetusta palkistosta ja
sen yläpuolisesta levyrakenteesta. Pilari-palkkijärjestelmällä rakennettaessa rungon pystyttäminen on nopeaa ja vesikatto voidaan saada valmiiksi jopa muutamassa päivässä,
jolloin rakenteiden pitäminen kuivana helpottuu. Ulkoseinät voidaan rakentaa rungon
pystytyksen jälkeen, yleensä joko esivalmistetuista elementeistä tai rankarakenteisina
rakennuspaikalla. (Tolppanen et al 2013: 46–48.)

CLT-runkoisiin tai rankarakenteisiin suurelementteihin perustuva kantavat seinät -järjestelmä on yleisimmin puukerrostalojen rakentamisessa käytetty järjestelmä. Kun järjestelmää sovelletaan asuinrakentamiseen, olisi hyvä pyrkiä välttämään huoneistojen sisäisiä
kantavia seiniä, sillä ne hankaloittavat tilojen muunneltavuutta ja ovat vaikeammin palolta
suojattavissa. Kantaviin seiniin perustuva rakenne ei salli yhtä suurta muunneltavuutta
kuin esimerkiksi pilari-palkkijärjestelmä. Tästä syystä mahdollinen muunneltavuustarve
tulisi ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja kantavien väliseinien sijoittelussa. Rankarakenteiset suurelementit voidaan toimittaa pitkälle esivalmistettuina, mikä
mahdollistaa rakennuksen nopean pystytyksen. Yhdessä viikossa valmista rakennusrunkoa voidaan saada pystytettyä yksi kerros. Pystytys nopeutuu entisestään, jos elementtien kiinnitysruuvit on tehtaalla esiporattu paikoilleen. Elementit ovat yleensä pitkälle
esivalmistettuja ja niihin liittyvät ulkoverhoukset, ikkunat ja ovet asennetaan tyypillisesti jo
tehtaalla. Elementtirakentamisessa erityistä huomiota on kiinnitettävä elementtien välisten liitosten tiiviyteen. Vaikka rankarunkoisissa seinissä käytettyjen insinööripuutuotteiden painumat ovat pieniä, tulee ne ottaa huomioon liitoksia suunniteltaessa. Useimmiten
rankarunkoiset puukerrostalot jäykistetään käyttäen levyjäykistystä. CLT-elementeistä
rakennettaessa itse elementti toimii sekä kantavana että jäykistävänä rakenteena, mistä
syystä erillistä jäykistävää rakennetta ei vaadita CLT-rakenteisissa seinissä ja välipohjissa.
Tiivis CLT-levy toimii myös itsessään ilman- ja höyrynsulkuna. Lisäksi levyjen puulamellien
ristiinlaminointi tekee materiaalista yhtenäisempää, vähentäen rakenteessa esiintyvää
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painumista ja kosteuselämistä sekä auttaa varmistamaan, että levy pitää alkuperäisen
muotonsa sekä lujuutensa. (Tolppanen et al 2013: 39–44.)

Tilaelementtijärjestelmässä rakennuksen rungon muodostavat tehtaalla pitkälle esivalmistetut tilaelementit, joista jokainen muodostaa osan valmiin rakennuksen lopullisista
tiloista, sisältäen tehtaalla valmiiksi asennettuna useimmiten ainakin lattian, seinät ja katon.
Lisäksi tilaelementteihin on usein saatettu jo tehtaalla sisällyttää LVIS-asennukset, ovet,
ikkunat ja kiintokalusteet. Rakentamistapa mahdollistaa pitkälle viedyn esivalmistuksen,
jolloin rakennusten valmiusaste voi olla jopa 90 prosenttia sen jälkeen, kun tilaelementit
on työmaalla saatu asennettua paikoilleen. Tilaelementit toteutetaan useimmiten rankarakenteisina, mutta niiden toteutuksessa voidaan käyttää myös CLT-levyjä. (Tolppanen
et al 2013: 48–49.) Tilaelementtien etuna on niiden tarjoama nopea pystytysaika, jolloin
rakenteet pystytään pitämään helpommin kuivina ja tasalaatuisina koko rakennusvaiheen
ajan. Tilaelementtijärjestelmä soveltuu parhaiten kohteisiin, joiden tilallinen toistuvuus
on suuri. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinrakentamisen kohteet, asuntolat ja hotellit.
Toistuvuuden lisääntyessä elementtien tuotanto tehostuu, sillä samankaltaisten tilojen
sarjatuotanto on yksilöllisten elementtien valmistusta nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.

Elementtikoon kasvaessa myös rakennuksen tilasuunnittelu muuttuu haastavammaksi.
Erityisesti tilaelementtirakentaminen rajoittaa arkkitehtisuunnittelun mahdollisuuksia,
sillä kyseinen toteutustapa määrittää jo itsessään suuren osan lopullisen rakennuksen
ja sen tilojen luonteesta. Lisäksi tilaelementtien mitoitukseen vaikuttavat niiden kuljetuksen aiheuttamat leveys-, korkeus- ja pituusrajoitukset. Edellä mainittuja toteutustapoja
voidaan tarvittaessa käyttää myös rinnakkain samassa kohteessa. Tehtaalla pitkälle esivalmistetut kylpyhuone-elementit ovat yleinen esimerkki tilaelementeistä, joita voidaan
käyttää muutoin esimerkiksi puurakenteisista suurelementeistä koostuvassa tai pilari-palkkirunkoisessa kerrostalossa. Myös eri materiaaleja yhdistelemällä voidaan pyrkiä
optimoimaan elementtien rakenneteknisiä ominaisuuksia. Näistä esimerkkeinä ovat
viime vuosina pitkälle kehittyneet puu-betoni ja puu-teräs-komponentteihin perustuvat
liittorakenteet. Lisäksi esimerkiksi betoni- ja kipsivaluja käyttämällä voidaan saada välipohjiin tarvittavaa massaa riittävän ääneneristyksen saavuttamiseksi.
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3.4 Puukerrostalorakentamisen kohtaamat haasteet
Puukerrostalojen rakentaminen kohtaa useita puun ominaisuuksista aiheutuvia haasteita. Näihin kuuluvat muun muassa puun kosteuseläminen, orgaanisuus, lahoaminen,
palamiskyky ja äänitekniset ominaisuudet. Lisäksi maakohtainen lainsäädäntö, rakennusteollisuuden polkuriippuvuuus, metsävarantojen riittämättömyys sekä kuluttajien ja
rakentamisen asiantuntijoiden asenteet voivat hankaloittaa puukerrostalorakentamisen
yleistymistä. Näistä paloturvallisuutta, lainsäädäntöä, ääneneristystä sekä metsien kestävää käyttöä on tarkasteltu tarkemmin seuraavissa luvuissa 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 ja 3.4.4.

Puun kosteuseläminen voi vaikuttaa suuressa määrin siitä toteutettujen rakenteiden
suunnitteluun. Puun kosteuden laskiessa alle puunsyiden kyllästymispisteen, alkaa
kosteuden poistuminen soluseinämistä. Sen seurauksena puun lujuus paranee, mutta
samalla se myös kutistuu. Anisotrooppisena materiaalina puu kutistuu ja turpoaa puun
syiden suunnasta riippuen eri tavoin sen kosteuden vaihdellessa. Rakentamisessa yleisesti käytetyt mänty ja kuusi voivat täysin kosteista täysin kuiviksi muuttuessaan kutistua
vuosirenkaiden tangentin suunnassa noin 8%, säteen suunnassa noin 4 % ja puun pituussuunnassa noin 0,2–0,3%. Samalla puun tilavuus pienenee noin 12%. Mänty ja kuusi ovat
vedellä kyllästyneitä silloin, kun yli 30% puun painosta on vettä. Tuore puu kelpaa harvoin
sellaisenaan rakennuksissa käytettäväksi. Nykyään lähes kaikki puutavara kuivataankin
teollisesti ennen sen lopullista käyttöä noin 16–22%:n kosteuteen. (Siikanen 2008: 43–44.)
Puurakenteiden eläminen tulee ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa. Rakenteiden
laajuuden kasvaessa myös puun elämisen aiheuttamat muodonmuutokset kasvavat.
Näitä rakenteellisia muutoksia pystytään vähentämään hyödyntämällä puun pituussuunnassa ilmenevää vähäistä painumista ja paisumista. Esimerkiksi pilari-palkkirakenteisissa
ja CLT-elementein toteutetuissa kohteissa puun elämisen aiheuttamia muodonmuutoksia pystytään ehkäisemään tehokkaasti. Puun kosteuselämisen kannalta kaikkein herkin
rakennetyyppi on massiivihirsirakenne, jossa puun syitä vastaan kohtisuora eläminen voi
aiheuttaa useita ongelmia. Kerrostalorakentamisessa hirsirakenne on kuitenkin erittäin
vähän käytetty rakenneratkaisu ja sen käyttö kerrostalorakentamisessa rajautuukin pääosin historiallisin kohteisiin, kuten Sveitsin vanhoihin, monikerroksisisiin maalaistaloihin.

13. KUVA, vasemmalla: Lähikuva corthylus columbianus -puutoukan vaahterapuuhun aiheuttamasta
lievästä vahingosta. Hyönteiset voivat aiheuttaa suurtakin tuhoa huonosti suojatuissa puurakenteissa.
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Puurakenne voi käyttäytyä sen kosteusteknisten ominaisuuksien ja sen orgaanisuuden
vuoksi myös eri tavalla eri ilmastoissa. Puun kosteuden pysyessä pitkään korkeana se
altistuu lahoamiselle, homeelle ja tuhoeläimille. Ilman jäähtyessä ja sen suurimman
mahdollisen kosteuspitoisuuden ylittyessä ilmankosteus tiivistyy vedeksi. Rakennuksissa
ilmassa esiintyvä kosteus voi aiheuttaa ongelmia veden tiivistyessä rakenteiden sisälle.
Puukerrostalorakentaminen on kuitenkin ollut suosituinta niillä Euroopan alueilla, joilla
myös ilman keskimääräinen suhteellinen kosteus on suuri, mistä voidaan päätellä, että
ainakin ilman suhteelliseen kosteuteen liittyvät ongelmat on pystytty ratkaisemaan
puukerrostalorakentamisessa tehokkaasti. Etelä-Euroopassa, missä ilman suhteellinen
kosteus on keskimäärin muita Euroopan alueita pienempi, ilman absoluuttinen kosteus
on kuitenkin suurempi keskilämpötilojen ollessa korkeampia. Näillä alueilla myös rakennusten jäähdytys voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin lämpimän ja kostean
ilman jäähtyessä sen siirtyessä seinärakenteen läpi. Puu toimii kuitenkin kosteusteknisesti
joissain tilanteissa jopa muita rakenteita paremmin. Sen pinnalle ei tiivisty niin herkästi
kosteutta, kuin esimerkiksi kylmäsiltana toimivaan teräsrakenteeseen, minkä lisäksi puu
auttaa tasaamaan rakenteissa esiintyviä kosteusvaihteluita (Rethink Wood 2013: 4).

Useimmat puuta tuhoavien hyönteisten aiheuttamat ongelmat pystytään torjumaan
hyvällä suunnittelulla. Tältä kannalta puun kosteudenhallinta on tärkeässä asemassa, ja
puun kosteuspitoisuuden säilyttäminen alle 19 prosentissa on tärkeää sekä hyönteisten että lahon torjumisen kannalta. Esimerkiksi termiittejä voi lisäksi pyrkiä välttämään
estämällä niiden pääsyn rakennuksen puurakenteisiin käyttämällä esimerkiksi fyysisiä
hyönteisesteitä tai myrkyllä päällystettyjä kalvoja. Myös itse puu voidaan käsitellä hyönteistentorjunta-aineella tai joissain tapauksissa jopa rakennusta ympäröivä maaperä
saatetaan myrkyttää puurakenteiden suojaamiseksi. (ReThink Wood 2013: 2.)

Yksi puurakentamiseen vaikuttavista tekijöistä on myös puun vaatima suhteellisen tiheä
huollon tarve. Esimerkiksi maalatun puujulkisivun käsittely joudutaan usein toistamaan
noin 10–15 vuoden välein (Karjalainen et al 2013: 117). Lisäksi useimmiten asennus- tai
suunnitteluvirheistä aiheutuneita, lahoamaan päässeitä puisia rakennusosia voidaan joutua uusimaan. Tiheä huoltoväli kuitenkin pidentää rakennuksen käyttöikää. Säännöllisesti
ja hyvin huollettuna puurakennus voi teoriassa säilyä ikuisesti (ReThink Wood 2013: 2).
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Puurakentamisen suosion vähäisyyteen vaikuttava tekijä saattaa olla myös rakennusteollisuuden vahva polkuriippuvuus. Polkuriippuvuudella tarkoitetaan kehitystä, jossa järjestelmän aiemmat valinnat vaikuttavat sen valintamahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.
Puukerrostalorakentaminen voidaan nähdä olemassaolevien tuotantopolkujen ulkopuolisena uutena keksintönä, sillä siihen liittyvät, paikallisella tasolla toimivien eurooppalaisten
asiantuntijoiden tiedot sekä markkina- ja teknologiaketjujen jatkuvuudet ovat heikkoja.
Maailmanlaajuisella tasolla puolestaan ei voida puhua teknologisesta epäjatkuvuudesta,
sillä puukerrostalorakentamisen vaatimaa tietotaitoa on jo pitkään ollut olemassa muissa
maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Yritystasolla esiintyy myös jonkin verran teknologista epäjatkuvuutta, sillä yritysten täytyy niiden paikallistason tilanteeseen liittyen
kehittää uusia markkinointistrategioita sekä kerätä tietoa puukerrostalorakentamiseen
liittyvistä paikallisista käytännöistä ja tarpeista. (Mahapatra et al 2012: 64–68.)

Puukerrostaloihin liittyvät mielikuvat ovat vaikuttaneet niiden eriasteiseen yleistymiseen
eri Euroopan maissa. Huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta kärsiessään puukerrostalojen tuottaminen saattaa loppua ennen aikojaan, jos puun maine rakennusmateriaalina
joutuu kärsimään suunnittelijoiden tai rakennuttajan huolimattomuudesta. Hälyttävänä
esimerkkinä tästä voidaan pitää Isossa-Britanniassa 1980-luvulla näytettyä televisiodokumenttia, joka yksinään tuhosi puurakentamisen maineen ja romahdutti siihen erikoistuneen paikallisen teollisuuden. Kyseisen dokumentin luomat mielikuvat puurakenteiden
vaarallisuudesta vaikuttavat alueella yhä.

Puukerrostalorakentamista vaivaa myös uusien asiantuntijoiden ja lisäkoulutuksen tarve.
Suunnittelijoiden epävarmuus puurakenteita kohtaan aiheuttaa muiden runkomateriaalien suosimista. Puurakentamiseen liittyvän tiedon saatavuutta ja opetusta onkin syytä
edelleen kehittää kaikilla Euroopan alueilla. Eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen
tutkimus on keskittynyt Keski-, Pohjois- ja Luoteis-Euroopan alueilla sijaitseviin maihin.
Monessa niistä, kuten Iso-Britanniassa, Norjassa tai Alankomaissa, kerrostaloasuminen
ei kuitenkaan ole suosittu asumismuoto pari- ja omakotitaloasumiseen verrattuna. Jos
näissä maissa puukerrostalorakentamisen halutaan kasvavan voimakkaasti, tulisi niiden
etsiä keinoja myös itse kerrostaloasumisen suosion lisäämiseksi. Lisäksi Itä- ja KaakkoisEuroopan rakennusmarkkinoita vaivaa erityisen suuri tutkimus- ja kehitystyön tarve.
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3.4.1 Puukerrostalojen paloturvallisuus
Puukerrostalojen paloturvallisuuteen pystytään vaikuttamaan muun muassa vähentämällä
palon syttymisen mahdollisuutta, hidastamalla palon leviämistä ja varmistamalla rakennuksesta poistumiseen tarvittavan ajan sekä poistumisteiden riittävyys. Puukerrostalot
toteutetaan siten, että niiden rakenteet kestävät tulipalotilanteessa tietyn ajan. Maan
rakennusmääräyksistä ja kohteesta riippuen puukerrostalon rakenteellisen palonkeston
vähimmäisvaatimuksena on yleensä 60, 90 tai 120 minuuttia. Tällä tarkoitetaan aikaa,
jonka rakenteen on pysyttävä sortumatta palon syttymisestä laskien. Kyseisessä ajassa
kaikki kerrostalon tilat on saatava tyhjennettyä ihmisistä joko porraskäytävien tai palokunnan avustuksella varapoistumisteinä toimivien ikkunoiden ja parvekkeiden kautta.

Euroopan Unionissa laajalti käytössä olevat luokitukset jakavat rakennustuotteet seitsemään pääluokkaan. Niiden merkinnät ovat A1, A2, B, C, D, E ja F. Näistä A1-luokkaan kuuluvat tuotteet, kuten betoni, eivät edistä palamista lainkaan. Toisen ääripään F-luokkaan
kuuluvat tuotteet eivät joko täytä E-luokan vaatimuksia tai niiden palo-ominaisuudet eivät
ole tiedossa. Niihin kuuluvat esimerkiksi paperit, rakennuspahvit ja huokoiset kuitulevyt.
Lisäksi euroluokissa käytetään lisämääreitä, joista s1, s2 ja s3 kuvaavat tuotteen savunmuodostusominaisuuksia ja d0, d1 ja d2 palavien pisaroiden muodostusta. (Siikanen
2008: 169.) Suojaamaton rakennuspuutavara kuuluu tavallisesti D-s2, d2-paloluokkaan,
mutta tietyillä palonsuojakemikaaleilla- ja maaleilla käsiteltynä siitä voidaan saada jopa
B-s1, d0-luokan vaatimukset täyttävä materiaali (Karjalainen et al 2013: 119).

Palon syttymisen mahdollisuutta pystytään vähentämään esimerkiksi päällystämällä puurakenteet palamattomalla tai vaikeasti syttyvällä materiaalilla, kuten esimerkiksi kipsilevyllä.
Myös itse puurakenne voidaan käsitellä kemiallisesti, jolloin puusta voidaan suhteellisen
helposti saada jopa B-paloluokan materiaali. Puun pinnalle siveltävä palonestomaali suojaa rakennetta tulelta noin 10–15 minuutin ajan ja se vastaa ulkonäoltään tavanomaista
maalia tai lakkausta. Lisäksi puukuitueristeet voidaan niiden valmistuksen aikana käsitellä
palonestoaineella, jolloin niiden palonkesto-ominaisuudet paranevat huomattavasti.
(Siikanen 2008: 169.) Palonsuojauksessa yleisesti käytettyihin tuotteisiin ja menetelmiin
kuuluvat muun muassa suojattavien rakenteiden peittämiseen tarkoitetut mineraalivilla-,

50

vermikuliitti-, perliitti-, kalsiumsilikaatti-, puukipsi-, kipsi- ja sementtilevyt sekä mineraalikuitu- ja vermikuliittiruiskutus. Myös puujulkisivujen käytössä tulee huomioida palon
leviämisen estäminen. Julkisivuun levinnyt tulipalo etenee pääasiassa verhouksen takana
olevaa tuuletusväliä pitkin. Julkisivupalon etenemistä voidaankin hidastaa katkaisemalla
ulkoverhous tai tuuletusrako riittävän tehokkaiden palokatkojen avulla. Useissa maissa
korkeissa rakennuksissa käytettävät puujulkisivut ovat kuitenkin täysin kiellettyjä.

Technische Universität Wienissä vuonna 2005 tehty tutkimus löysi korrelaation puurakentamisen yleisyyden ja tulipalokuolleisuuden välillä. Tutkimuksessa verrattiin puurakennusten osuutta koko maan rakennuskannasta ja vuosien 1994–1996 välisenä aikana
sattuneissa tulipaloissa kuolleiden osuutta toisiinsa. Tutkimuksessa vertaillussa viidessä
maassa tulipalokuolleisuus kasvoi puurakennusten yleistyessä. Kaikista suurin tulipalokuolleisuus löydettiin Suomesta, jossa myös puurakennusten määrä oli suurin. Muut
tutkimuksessa käsitellyt maat olivat Yhdysvallat, Japani, Saksa ja Itävalta. Tutkimuksessa
löydettiin myös seitsemän puurakennuksissa ja niiden tulipaloissa esiintyvää riskitekijää.
Näihin kuuluivat suurempi palokuorma, savun ja epäpuhtaiden palamistuotteiden lisääntyminen, hiilimonoksidin lisääntyminen, rakenteiden palaminen, rakennuksen onteloiden
palaminen sekä lisääntynyt kytemisriski ja räjähtävän palamisen riski. Tutkimuksessa
todettiin kuitenkin, että puurakennuksista pystytään tekemään paloturvallisia asentamalla
niihin automaattinen sammutusjärjestelmä tai päällystämällä kaikki palavat rakennusosat
palamattomilla materiaaleilla. (Jacobs et al 2007: 18.)

Islannissa, Suomessa ja Slovakiassa yli kaksikerroksisten puukerrostalojen rakentaminen
vaatii automaattisten sammutusjärjestelmien asentamista. Useimmissa muissa Euroopan
maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa, puukerrostalojen rakenteet voidaan
vaihtoehtoisesti varustaa riittävällä palonsuojauksella tulen leviämisen hidastamiseksi.
Automaattisilla sammutusjärjestelmillä tarkoitetaan yleensä sprinklerijärjestelmiä, jotka
aktivoituvat palon syttyessä ja vettä tai vesisumua suihkuttamalla sammuttavat tulipalon
tai estävät sen leviämisen jo palon alkuvaiheessa. Sprinklerijärjestelmien asentaminen
lisää rakennuksen paloturvallisuutta sekä hyvin suunniteltuina ne poistavat palon leviämisen mahdollisuuden lähes täysin. Niitä käyttämällä puukerrostaloista onkin mahdollista
saada huomattavasti kivitaloja paloturvallisempia.
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1990

2000

2010

2015

≥ 5 kerrosta

0–2 kerrosta

≥ 5 kerrosta sprinklereillä varustettuna

3–4 kerrosta

Ei tietoa

3–4 kerrosta sprinklereillä varustettuna

14. KUVA: Puutalojen suurin sallittu kerroskorkeus ja sen kehitys eri Euroopan maissa 1990 -luvulta
vuoteen 2015 saakka. (Useita lähteitä, katso kuvalähdeluettelo.)
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3.4.2 Eurooppalainen lainsäädäntö
Lainsäädäntö oli pitkään yksi suurimmista eurooppalaisen puukerrostalon yleistymisen
esteistä. Paloturvallisuussyistä yli kaksikerroksisten puutalojen rakentaminen oli vielä
1990-luvun alussa kiellettyä lähes kaikissa Euroopan maissa (Östman et al 2010: 14).
Ainoastaan Norjassa kolmekerroksisten puutalojen rakentamista ei koskaan kielletty,
joskin puukerrostalorakentaminen on sielläkin päässyt yleistymään vasta viime aikoina.
Viime vuosikymmenien aikana puukerrostalojen rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä on
aktiivisesti pyritty lieventämään useimmissa Euroopan maissa. Euroopan komission 1980luvun lopulla täytäntöönpanema Neuvoston Direktiivi 89/106/ETY ohjeisti maakohtaisen
rakentamismääräysten materiaalikeskeisen lainsäädännön muuttamiseen ja painotti
keskittymistä rakenteiden toiminnallisuuteen perustuviin vaatimuksiin. Eurooppalaisten
rakentamiskäytäntöjen yhtenäistyessä ja paikallisia rakennusmääräyksiä päivitettäessä
myös puun käytön mahdollisuuksia kerrostalorakentamisessa on suurimmassa osassa
Eurooppaa alettu lähestymään uudella tavalla.

Ennen 1990-lukua yli kaksikerroksisten puutalojen rakentaminen oli kiellettyä kaikkialla
Euroopassa Norjaa lukuunottamatta. Useimmissa maissa puukerrostalorakentamisen
rakentaminen sallittiin pitkäaikaisten kieltojen jälkeen paikallisten rakennusmääräysten
uudistuessa 1990-luvun lopulla tai 2000-luvun aikana. Vuonna 2015 yli kaksikerroksisten
puutalojen rakentaminen on sallittu kaikissa tutkimusalueen maissa Portugalia ja Unkaria
lukuunottamatta. Islannissa, Slovakiassa ja Suomessa yli kaksikerroksisen puukerrostalorakentamisen edellytyksenä on kuitenkin automaattisten sammutusjärjestelmien asentaminen. Suurimmassa osassa tutkituista Länsi- ja Etelä-Euroopan maista yli viisikerroksinen puukerrostalorakentaminen on sallittu ilman sprinklerijärjestelmien asentamista,
mutta useissa maissa puukerrostalorakentamisen edellytyksenä on puurakenteiden
palonestokäsittely tai niiden suojaaminen palolta kauttaaltaan. Puurakentamiseen liittyvien palomääräysten lieventäminen on ollut edellytyksenä puukerrostalorakentamisen
kasvulle. Myös puun käyttöä kerrostalorakentamisessa on alettu aktiivisesti edistämään
yhä useammilla alueilla. Eurooppalaisten pyrkimys kohti energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää rakentamista on osaltaan kiihdyttänyt tätä kehitystä, sillä puurakenteet nähdään usein ekologisena ratkaisuna muihin materiaalivaihtoehtoihin verrattuna.
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3.4.3 Ääneneristys
Ääneneristykseen liittyvät määräykset voivat vaikuttaa puukerrostalojen viihtyisyyteen ja
yleistymiseen. Puurakenteisissa taloissa ääneneristyksen toteuttaminen on osoittautunut
kivestä ja betonista rakennettuja taloja haastavammaksi. Puun keveydestä johtuen sen
kyky vaimentaa runkoja ja ilmaa pitkin eteneviä ääniä on heikompi kuin monilla muilla,
sitä raskaammilla rakennusmateriaaleilla. Asuntojen välisten seinien ja välipohjien sisältämällä massalla on ratkaiseva merkitys erityisesti matalien, 20–200 Hz:n taajuusalueilla
esiintyvien äänien eristyksessä (Östman et al 2011: 13).

Asuntojen ääneneristyksen vaatimukset vaihtelevat suuresti eri Euroopan maiden välillä.
Kaikkein tiukimmat kerrostaloille asetettavat ääneneristysvaatimukset löytyvät Itävallasta,
kun taas Isossa-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa ääneneristykselle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat kaikkein pienimmät. Kerrostaloihin kohdistuvat asuntojen väliset ääneneristysvaatimukset ovat yleisesti ottaen joko pienempiä tai yhtä suuria
rivitaloihin verrattuna. Nykyään käytössä olevat ääneneristysvaatimukset ovat syntyneet
aikana, kun puukerrostalorakentaminen oli kiellettyä lähes kaikissa Euroopan maissa.
Koska massiiviset kivirakenteet pystyvät vaimentamaan matalia ääniä varsin tehokkaasti,
on useimpien maiden ääneneristysvaatimuksissakin keskitytty korkeataajuuksisen melun
torjuntaan. Yleisesti rakenteiden laskennallista ääneneristyksen määrittelyssä käytettävään äänialaan on sisällytetty ainoastaan korkeat, 100–3150 Hz:n taajuudet. Maissa,
joissa puukerrostalorakentaminen on yleistynyt, kuten Ruotsissa ja Norjassa, myös alle
100 Hz:n taajuuksilla esiintyvän melun huomioiminen ääneneristysvaatimuksissa on
alettu nähdä tarpeellisena. Vuodesta 1996 alkaen myös matalammat taajuusalueet 50
Hz:n asti on sisällytetty Ruotsin rakennusmääräysten ääneneristyksen vähimmäisvaatimuksiin, mutta muissa maissa vastaavia muutoksia ei ole tehty. Kaikissa Pohjoismaissa
sekä Liettuassa myös matalat taajuudet on otettu huomioon rakentamisen laatutason
luokittelussa käytettävissä ääneneristysohjeistuksissa, mutta niiden noudattaminen ei ole
pakollista. (Östman et al 2011: 14.)

Puukerrostaloasuntojen korkean laatutason varmistamiseksi myös matalat äänentaajuudet tulisi ottaa huomioon rakenteiden laskennallista ääneneristystä määritettäessä.
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Kansalliset rakennusmääräykset vaatisivatkin tältä osalta päivittämistä useimmissa
65
Euroopan
maissa. Jos puukerrostalojen ääneneristys osoittautuu riittämättömäksi, voi
60
se johtaa
kuluttajien kiinnostuksen laskuun ja puukerrostaloasuntojen vieroksumiseen.
55
Puukerrostalojen
akustisten ominaisuuksien parantaminen on tärkeää niiden yleistymi-

sen 50
kannalta, sillä hyvin toteutettu asuntojen välisten äänien ja värähtelyiden vaimennus
45
vaikuttaa
suoraan asumismukavuuteen. Puulla on kuitenkin kivirakenteisiin seiniin verViro
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40 myös hyviä ääniteknisiä ominaisuuksia. Rakenteiden äänenvaimennusta määrirattuna

teltäessä siihen vaikuttaa myös rakenteiden kyky imeä eli absorboida ääniä. Käyttämällä
puuta rakennuksen sisätilojen verhoilussa voidaan parantaa tilojen akustisia ominaisuuksia muun muassa vähentämällä kaikua. Tätä on käsitelty tarkemmin muiden puukerrostalorakentamisen tarjoamien positiivisten mahdollisuuksien yhteydessä luvussa 3.5.
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Ilmaäänien eristyksessä käytettävät laskennalliset vähimmäisarvot asuntojen välillä eri
Euroopan maissa. Kaaviossa suurempi luku tarkoittaa suurempaa ääneneristysvaatimusta.
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Runkoa pitkin kantautuvien äänien laskennalliset enimmäisarvot asuntojen välillä eri
Euroopan maissa. Kaaviossa pienempi luku tarkoittaa suurempaa ääneneristysvaatimusta.
15. KUVA: Askel- ja ilmaäänien eristysvaatimuksia asuntojen välillä kerros- ja rivitaloissa. Määräyksissä
vaaditut
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3.4.4 Metsien kestävä käyttö
Vuonna 2013 Euroopan Unionin pinta-alasta 41,2% oli metsien peitossa. Metsät ja
puuteollisuus tarjoavat elinkeinon miljoonille eurooppalaisille, joista suuri osa asuu kaupunkikeskuksien ulkopuolella (Eurostat 2011: 29). Metsäteollisuuden ja puurakentamisen kehittäminen auttavat näin osaltaan vähentämään maaseutujen autioitumista sekä
alueellista työttömyyttä. Vuonna 2008 eri puutuoteteollisuuden alat työllistivät lähes 2,8
miljoonaa ihmistä Euroopan Unionin alueella, käsittäen yhteensä noin 8,4% kaikista teollisuuden alojen työntekijöistä (Eurostat 2011: 36).

Euroopan metsät ovat kestävästi hoidettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että metsien vuosittainen kasvu ylittää niiden hakkuut, jolloin metsien määrä kasvaa joka vuosi niiden hyödyntämisestä huolimatta. Tällä hetkellä Euroopan Unionin alueella tapahtuvasta metsien kasvusta vain noin 63% käytetään vuosittain, joten puuntuotannon voimakas lisääminen on
ainakin lähitulevaisuudessa mahdollista. Vuosien 1990–2010 välisenä aikana Euroopan
Unionin metsäala on lisääntynyt vuosittain keskimäärin 0,42 prosentilla. (Eurostat 2011:
15–16.) Metsien kestävällä käytöllä voidaan auttaa varmistamaan niiden tuottavuuden
kasvu myös tulevaisuudessa.

Hampurin Yliopiston, YK:n elintarvike- ja maantalousjärjestön, Euroopan metsäinstitituutin, Proboksen ja Suomen Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa (Mantau et al 2010) huomattiin, ettei eurooppalaisten metsien tuottama puu
välttämättä riitä puutuoteteollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin tulevaisuudessa.
Tutkimuksessa käsitellyssä puun käytön nopean kasvun skenaariossa puun tarve ylitti
Euroopan metsistä saatavan puun määrän viimeistään vuoteen 2025 mennessä ja
hitaammankin kasvun skenaariossa viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa
puun tarpeen kasvusta liittyi energiapuun käyttöön, jonka arvioitiin kasvavan jopa 117%
vuosien 2010–2030 välillä. Yhteensä vuonna 2010 käytetystä 346 miljoonasta kuutiometristä energiapuun käytön arvioitiin kasvavan 752 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2030
mennessä. (Mantau et al. 2010: 19–34.) Jos eurooppalaisen puun tuotannon halutaan
kattavan tulevaisuuden kasvavan kysynnän, aktiivisiin toimiin tuotannon lisäämiseksi on
ryhdyttävä jo nyt. Mahdollisiin tapoihin riittävän puuntarjonnan varmistamiseksi myös
16. KUVA, vasemmalla: Mäntymetsää Virossa. Metsät ovat merkittävä työllistäjä eri puolilla Eurooppaa.
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tulevaisuudessa kuuluvat esimerkiksi olemassaolevien metsien ja puun eri osien käytön
tehostaminen, metsäalan lisääminen sekä puutuoteteollisuuden, rakennusten purkamisen ja muiden kulutusprosessien seurauksena syntyvien palavien jätteiden tehokkaampi
hyödyntäminen energiantuotannossa. (Mantau et al 2010: 108–125.) Tutkimusta tulkittaessa on huomioitava, että siinä käsitelty 20 vuoden aika on varsin pitkä ja siksi vaikeasti
ennustettavissa. Kyseisenä aikana myös muiden uusiutuvien energianlähteiden lisääntyminen voi ylittää nykyiset arviot, minkä lisäksi energian kysynnän kasvu tai energiateollisuuden rakenteiden muutos kohti bioenergian tuontantoa voi olla arvioitua hitaampaa.

Vaikka energiapuun käyttö saattaakin tulevaisuudessa ylittää metsien kasvun, ei se välttämättä suoranaisesti vaikuta puukerrostalorakentamisessa tarvittavan puun käyttöön.
Rakennuspuun tuotannon prosesseissa syntyy useita oheistuotteita, joita käytetään jo
nykyään varsin tehokkaasti energiantuotannossa. Tänä päivänä rakennettavat puukerrostalot voidaan myös ajatella eräänlaisina energiavarastoina. Kun puurakennukset saavuttavat elinkaarensa pään tai niiden käytön tarve poistuu, voidaan rakkennusten purkamisessa syntyvää palavaa jätettä hyödyntää energiantuotannossa. Lisäksi puurakennusten
hiilinieluvaikutus auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä tehokkaasti jo tänä päivänä.
Bioenergian avulla saavutettava hiilidioksiditasapaino on parhaimmillaankin ainoastaan
neutraali, sillä puu sitoo kasvaessaan yhtä paljon ilmakehän hiilidioksidia kasvunsa aikana
kuin mitä sen polttamisen seurauksena vapautuu. Lisäksi rakentamisen energiatehokkuuden lisääntyessä itse energiantarvetta saadaan pienennettyä. Näin ajatellen puun käyttö
rakentamisessa tulisikin asettaa energiapuun käytön edelle, jos kyseinen valinta joudutaan joskus tekemään. Kuitenkaan täysi eurooppalainen omavaraisuus puuntuotannossa
ei liene välttämätöntä. Varsinkin energiapuun tuotantoa voidaan tarvittaessa tehostaa
tai siirtää muihin maihin ja keskittyä eurooppalaisen puun jalostamisessa korkeamman
teknologian rakennuskomponenttien ja puukomposiittien valmistamiseen. Energiapuun
tuotanto ei myöskään aina suoraan kilpaile rakennuspuun tuotannon kanssa, sillä energiantuotannossa käytetään usein eri kasvilajeja ja puun osia kuin rakennusteollisuudessa.
Tästä huolimatta energiapuun kasvava kysyntä saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa myös
rakentamisessa käytettävän puun hintaan. Kasvava puun kysyntä voi myös tulevaisuudessa lisätä paineita metsien kestämättömälle käytölle, mitä pitäisi pyrkiä kuitenkin välttämään kaikin käytettävissä olevin keinoin.
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17. KUVA: Euroopan Unionin ja sen jäsenmaiden pinta-alojen jakautuminen metsiin ja muihin alueisiin
vuonna 2012. EU:n vuonna 2013 liittynyt Kroatia ei ole mukana tässä tilastossa. (Eurostat 2014c.)
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3.5 Puukerrostalorakentamisen mahdolliset hyödyt
Puukerrostalot tarjoavat lukuisia hyötyjä perinteiseen betoni- ja teräsrakentamiseen
verrattuna. Näihin kuuluvat arkkitehti- ja rakennesuunnittelun mahdollisuuksien lisääntyminen, tietyt puun akustiset ominaisuudet sekä puurakenteen sisäilmanlaatua parantava
vaikutus. Lisäksi tämän tutkimuksen osioissa 3.5.1, 3.5.2 ja 3.5.3 on käsitelty muita merkittäviä puukerrostalorakentamisen tarjoamia etuja, joihin kuuluvat puun ympäristöystävällisyys, puun käytöllä saavutettavat potentiaaliset kustannushyödyt sekä puurakenteen
ominainen kyky sietää maanjäristyksiä.

Puukerrostalot antavat uudenlaisia mahdollisuuksia kaupunkirakentamiseen. Jos puukerrostalot saavuttavat tasa-arvoisen aseman betonirakentamiseen verrattuna, käytettävissä
olevat runkomateriaalimahdollisuudet lisääntyvät. Tämä lisää kilpailua rakennuskomponenttien valmistajien välillä ja voi sitä kautta myös kiihdyttää uusien, entistä parempien
rakentamisessa käytettävien ratkaisujen kehittämistä. Lisäksi puuta pidetään usein kauniina ja arvokkaana materiaalina ja sen käytön mahdollistaminen kerrostalorakentamisessa lisää myös rakennusten suunnittelijoiden käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Luvussa 3.4.3 on käsitelty puun heikon ääneneristävyyden aiheuttamia haasteita puukerrostaloja rakennettaessa. Puun muut akustiset ominaisuudet ovat kuitenkin kohtalaisen
hyvät, vaikka puupinta heijastaakin noin 85% siihen osuvasta äänen tehosta (Siikanen
2008: 45). Äänenvaimennuksessa vähemmän painotettu tekijä onkin huokoisista materiaaleista valmistettujen pintojen kyky imeä eli absorboida ääniä. Seinän akustisia ominaisuuksia arvioidessa sen ääneneristävyyttä sekä äänenabsorbtiokykyä olisikin syytä
tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Materiaalin huokoisuus lisää sen kykyä absorboida
huonetilassa esiintyviä ääniä. Esimerkiksi laudoituksen tai puukuitulevyjen käyttö sisäverhouksissa voi parantaa tilojen akustisia ominaisuuksia huomattavasti. (Siikanen 2008:
160–161.) Puuverhoiluja käyttämällä voidaan vähentää kaikumista, joka syntyy ääniaaltojen heijastuessa esimerkiksi betoniseinien kaltaisista kovista pinnoista takaisin sisätilaan.
Puuverhoilujen käyttö julkisivuissa voisi vaikuttaa myös kaupunkitilojen akustiikkaan, ja
ääntä absorboivien puuverhoiltujen ulkoseinien lisääntymisen vaikutuksia myös ulkotilojen akustisiin ominaisuuksiin olisikin syytä jatkossa tutkia tarkemmin.
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Puu on lämmöneristysominaisuuksiltaan hyvä, eikä se muodosta merkittäviä kylmäsiltoja
rakennuksen ulkokuoren läpäistessään. Tämän ansiosta puurakenteisten talojen seinät voidaan usein toteuttaa vastaavia kivi-, tiili- ja betonirakenteisia seiniä ohuempina.
Rankarunkoisissa taloissa puurankojen välit voidaan täyttää lämmöneristeellä, jolloin kantava rakenne ja lämmöneriste muodostavat yhtenäisen rakenteen. Lisäksi massivipuisia,
hirsistä tai CLT-elementeistä toteutettavia seiniä käytettäessä hyvän lämmöneristävyyden
vaativissa seinässä tarvittavan lämmöneristeen paksuus voi olla vastaavaa kivirakenteista
seinää pienempi, sillä puu itsessään toimii lämmöneristeenä. Joissain tapauksissa massiivipuisissa seinissä ylimääräisiä lämmöneristystä ei vaadita lainkaan, eikä perinteisessä
hirsirakentamisessa niitä olekaan käytetty. Tiukentuvat energiantehokkuusvaatimukset
ovat erityisesti Pohjoismaiden kylmässä ilmastossa johtaneet siihen, että paksukin massiivipuurakenne tarvitsisi nykyään lisälämmöneristeen. Kuitenkin esimerkiksi Suomessa
lisäeristämätön hirsirakentaminen on jälleen sallittu rakennusperinteen ylläpitämiseksi.

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTT:n vuonna 2001 julkaisemassa tutkimuksessa
selvitettiin puurakenteiden vaikutusta sisäilman laatuun. Tutkimuksessa vertailtiin eri
Euroopan alueilla vallitsevien sääolosuhteiden vaikutusta puurakenteen toimivuuteen
sisäilman laatuun vaikuttavana tekijänä. Tutkittaviksi kaupungeiksi oltiin valikoitu Suomen
pääkaupunki Helsinki, Belgiassa sijaitseva Saint Hubert, Saksassa sijaitseva Holzkirchen
ja Italiassa sijaitseva Trapani. Kyseisessä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että puurakenteita käyttämällä pystytään tasaamaan huonetiloissa esiintyviä kosteusvaihteluita.
Myös rakenteiden homehtumisen riskin arvioitiin pysyvän pienenä vaikka se valjastettaisiin ilmankosteuden hallintaan. Sisätilojen ilmankosteudella on suuri merkitys rakennuksen käyttömukavuudelle, koetulle ilmanlaadulle, käyttäjien terveydelle, rakennuksen kestävyydelle, materiaalipäästöille ja energiankulutukselle. Erityisesti vesihöyryn siirtymistä
estävillä maaleilla tai materiaaleilla päällystämättömän puun käyttö tilojen verhoilussa
ja talon rakenteissa todettiin edistävän huonetilojen käyttömukavuutta niiden ilmankosteuden pysyessä tasaisempana. Puurakenne auttoi kuitenkin tasaamaan sisäilman kosteusvaihteluita myös silloin, kun rakenteissa oltiin käytetty vesihöyryä läpäisemättömiä
materiaaleja. (Simonson et al 2001: 172–173.) Puurakenteen teho ilmanlaadun tasaajana
perustuu siihen, että ilmankosteuden kasvaessa puu imee itseensä kosteutta ja vastaavasti tilojen ilmankosteuden laskiessa puurakenne luovuttaa kosteutta sisäilmaan.
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3.5.1 Ympäristöystävällisyys
Puukerrostalorakentamisen lisäämisellä voidaan hidastaa ilmaston lämpenemistä vähentämällä rakentamisen aikana syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Päästövähennyksen merkittävyys riippuu kuitenkin suuresti rakennuksen tyypistä ja siitä, kuinka paljon puuta ja muita
materiaaleja sen toteuttamisessa käytetään. Puurakenteiden toteuttamisen vaatimat
prosessit tuottavat huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä betoni-, tiili- ja teräsrakentamiseen verrattuna. Lisäksi puurakenteet omaavat eräänlaisen hiilinieluvaikutuksen,
kun metsien kasvaessa puuhun sitoutunut hiili varastoituu rakennukseen pitkäksi aikaa,
mahdollisesti jopa sadoiksi vuosiksi. Puukerrostalojen saavuttaessa lopullisen käyttöikänsä niiden purkamisessa syntyvää palavaa jätettä voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Lisäksi puu on luonnollinen, myrkytön ja uusiutuva materiaali jota voidaan tuottaa
paikallisesti Euroopan kestävästi hoidetuista metsistä.

Suomen Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTT:n vuonna 2012 julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin puukerrostalorakentamisen lisääntymisen vaikutuksia Suomen
hiilidioksidipäästöihin. Kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin neljää eri puurakentamisen
markkinaosuuden muutoksen skenaaariota. Tutkimuksessa käsiteltiin vuosien 2010–
2030 välisenä aikana mahdollisesti tapahtuvia rakentamisen muutoksia. Ensimmäisessä,
perustason määrittävässä skenaariossa puukerrostalorakentamisen osuus säilyi entisen
kaltaisena, käsittäen noin kaksi prosenttia kaikesta kerrostalorakentamisesta. Toisessa,
kolmannessa ja neljännessä skenaariossa käsiteltiin puukerrostalorakentamisen kasvua
siten, että vuoteen 2030 mennessä se olisi saavuttanut 22%, 52% tai 82% markkinaosuuden. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että puurakentamisen lisäämisellä voidaan
merkittävästi vähentää sekä rakentamisen hiildioksidipäästöjä että rakentamisessa tarvittavien materiaalien massaa. Kaikista suurimmassa puukerrostalorakentamisen lisääntymisen skenaariossa suomalaisen rakentamisen hiilidioksidipäästöjen arvioitiin vähenevän
jopa 126% perustasoon verrattuna, eli rakentamisessa syntyvien kasvihuonekaasujen
määrä muuttui negatiiviseksi. Kaikkiaan kyseisen skenaarion hiilidioksidipäästöjen vähennykseksi arvioitiin 249 tuhatta tonnia. Lisäksi suurimmassa puukerrostalorakentamisen
lisääntymisen skenaariossa uusien rakennusten rungoissa käytettävien materiaalien
massan arvioitiin puolittuvan. (Ruuska et al 2012: 77–81.)
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Vastaavasti Ruotsin maatalousyliopiston vuonna 2009 tekemässä tutkimuksessa selvitettiin neljän eri puurakentamisen kasvuskenaarion vaikutusta Euroopan Unionin hiilidioksidipäästöihin. Skenaariot oli ajoitettu vuosille 2008–2030. Ensimmäinen skenaario
perustui täysin sahatavaran kulutuksen lisääntymiseen. Siinä tavoitteeksi otettiin valtava,
keskimäärin 1 m3:n sahatavaran vuosikulutus jokaista Euroopan Unionin (EU-25) asukasta
kohti vuoteen 2030 mennessä. Kaksi muuta tutkimuksessa esitettyä skenaariota perustuivat ”suomalaistyyppisten” ja ”ruotsalaistyyppisten” puukerrostalojen asuntojen rakentamisen lisääntymiseen. Skenaarioissa puurakentaminen kasvaisi siten, että vuoteen 2030
mennessä Euroopan Unioniin valmistuisi jopa miljoona uutta puukerrostaloasuntoa, jotka
skenaariosta riippuen toteutettaisiin joko suomalaisen tai ruotsalaisen mallin mukaan.
Tutkimuksen lähtökohdaksi valitun suomalaistyyppisen kerrostalon tuottamiseen vaadittava puumäärä oli ruotsalaista suurempi. Kaikkia edellämainittuja skenaarioita käsiteltiin
suhteessa neljänteen perusskenaarioon, jossa puunkulutuksen vuosittaisen kasvun arvioitiin pysyvän entisellään 1,48 prosentissa, mikä tarkoittaisi itsessään jo noin 40% puun
käytön kasvua 23 vuoden aikana. Ensimmäisessä, varsin optimistiseen yhden kuutiometrin sahatavarankulutukseen perustuvassa skenaariossa puun käytön lisäämisen tuoma
hiilidioksidipäästöjen vähennys oli yli 740 miljoonaa tonnia perusskenaarioon verrattuna.
Suomalaiseen puukerrostalorakentamiseen perustuvassa skenaariossa päästöjen lisävähennys oli noin 35,7 miljoonaa tonnia ja ruotsalaisen puukerrostalorakentamisen skenaariossa noin 15,7 miljoonaa tonnia perusskenaarioon verrattuna. (Eriksson et al 2009.)

Edellä esitellyt tutkimukset osoittavat, että puun käytön lisäämisellä kerrostalorakentamisessa voidaan huomattavasti vaikuttaa rakentamisessa syntyviin hiilidioksidipäästöihin
sekä rakentamisessa käytettävän uusiutumattoman materiaalin määrään. Esimerkiksi
Suomen valtion yhteenlasketut kasvihuonepäästöt vuonna 2012 vastasivat maankäytön
hiilinieluvaikutukset huomioon otettaessa yhteensä noin 35,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia (Tilastokeskus 2014). Näin ollen rakentamisessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä
pystyttäisiin realistisesti vähentämään ainoastaan eurooppalaista puukerrostalorakentamista lisäämällä koko Suomen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä. Puun
ympäristöystävällisyys onkin ollut yksi tärkeimmistä puurakentamisen lisääntymiseen vaikuttaneista tekijöistä ja puun ekologisia ominaisuuksia pitäisi pyrkiä myös vastaisuudessa
tuomaan julki puukerrostalorakentamista edistettäessä.
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3.5.2 Mahdolliset kustannushyödyt
Maissa, joissa puun käyttö kerrostalorakentamisessa on yleistä, on puukerrostalorakentamisella pystytty saavuttamaan muihin rakentamistapoihin verrattaessa merkittäviä kustannusetuja. Pitkälle esivalmistetun puukerrostalon pystytysaika on lyhyt ja elementtien
asennukseen tarvittava työmäärä vähäisempi esimerkiksi betonielementtirakentamiseen
verrattuna. Puukerrostalojen rakentamiskustannusten kilpailukykyisyys on kenties tärkein
niiden tulevaisuuden yleistymiseen vaikuttava tekijä. Puukerrostalorakentamisen muuttuessa muuta rakentamista halvemmaksi voidaan sen olettaa myös yleistyvän voimakkaasti,
sillä rakennuttajat tavoittelevat luonnollisesti usein omien voittojensa maksimointia.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa puu on pitkään ollut suosituin asuinkerrostalojen runkomateriaali sen tarjoaman kustannushyödyn vuoksi. Jopa 70 prosenttia kyseillä alueilla rakennettavista asunnoista toteutetaan puurakenteisina. Tärkein syy Pohjois-Amerikan puukerrostalorakentamisen suosiolle on se, että sillä voidaan saavuttaa jopa 20 prosentin kustannusetu betonirakentamiseen verrattuna. Kustannusetu toteutuu siitäkin huolimatta,
että suurimmassa osassa Yhdysvaltojen osavaltioista 4–6-kerroksisiin puurakennuksiin

18. KUVA: Kamloopsin kaupungissa sijaitseva, vuonna 2013 valmistunut Library Square edustaa nykyaikaista kanadalaista puukerrostalorakentamista. Pohjois-Amerikassa puukerrostalojen julkisivuissa saatetaan usein käyttää esimerkiksi tiiliverhouksia. Kyseisen rakennuksen on suunnitellut JM Architecture.
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vaaditaan automaattinen sammutusjärjestelmä. Pohjois-Amerikan suosituin puukerrostalojen toteutustapa on standardisoituihin puuosiin perustuva, rankarakenteinen platform-frame-puurakennejärjestelmä. Kuitenkin vain noin kolmasosa paikallisten puukerrostalojen julkisivuista verhoillaan puulla. (Tolppanen et al 2013: 26–27.) Puuverhoilujen
vähäisyydestä johtuen puukerrostalorakentamisen suuri suosio Pohjois-Amerikassa voi
tulla monille yllätyksenä, sillä valtaosa paikallisista puukerrostaloista ei välttämättä ulkoa
päin vaikuta puusta rakennetuilta.

Växjön Yliopistossa vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa (Mahapatra et al 2009b)
selvitettiin ruotsalaisen ja yhdysvaltalaisen puukerrostalorakentamisen kustannustehokkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Yhdysvaltalaisen puurakentamisen kustannusedut
saavutettiin kevyen rakenteen vaatimilla pienemmillä perustamiskustannuksilla, rakentamiseen tarvittavien työkalujen yksinkertaisuudella ja niiden pienemmällä määrällä,
putkistojen ja sähköjohtojen asentamisen helppoudella sekä 20–25% lyhyemmällä rakentamisajalla. Kustannusetu saavutettiin siitäkin huolimatta, että puurakentamisen materiaalikustannukset olivat betonirakentamista korkeammat. Lisäksi yhdysvaltalaisen puukerrostalon rakennuskustannusten arvioitiin olevan jopa 35% pienemmät ruotsalaisen
betonikerrostalon rakentamisen kustannuksiin verrattuna. (Mahapatra et al 2009b: 5.)
Euroopanlaajuisella rakennuskomponenttien standardisoinnilla ja tätä luontaisesti seuraavan, rakennuskomponenttien valmistajien lisääntyvän kansainvälisen kilpailun avulla
voitaisiin saavuttaa jopa 10% kustannushyöty. Kaikista lähteistä saavutettava potentiaalinen kustannusetu voi parhaimmillaan luoda jopa 40 prosentin vähennyksen ruotsalaisen
puukerrostalon rakentamiskustannuksiin perinteiseen betonielementtirakentamiseen
verrattuna. (Mahapatra et al 2009b: 14.)

Eurooppalaisessa puukerrostalorakentamisessa kustannushyötyjen saavuttaminen vaatii
vielä useilla alueilla siirtymisen koeluontoisesta rakentamisesta kohti pitkälle vietyjä esivalmistusprosesseja. Puukerrostalorakentamisen yleistyminen yhdessä Euroopan valtiossa
voi kiihdyttää siihen liittyvän teollisuuden ja osaamisen kasvua myös muissa maissa. Tätä
vaikutusta voidaan edistää luomalla yhteisiä puukerrostalorakentamiseen liittyviä käytäntöjä ja standardeja Euroopan talousalueelle. Standardisoinnissa tulisi kuitenkin pyrkiä
joustavuuten ja lähestymistapaan, joka ei estä tulevaisuuden innovaatioiden kehittymistä.
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3.5.3 Puukerrostalot maanjäristyksissä
Puurakenteilla on lukuisia luontaisia ominaisuuksia, jotka suojaavat niitä romahtamiselta
tai vakavalta vaurioitumasta maanjäristyksen sattuessa. Puun keveys sekä sen erinomainen lujuus/paino-suhde auttavat vähentämään rakenteisiin kohdistuvia kuormia.
Puurakennuksissa käytettävät lukuisat liitokset ja puun joustavuus antavat rakenteen
taipua ja mukautua maanjäristyksen aikana ilman, että se murtuu. Esimerkiksi rankarakenteessa lukuisat liitokset auttavat myös silloin, kun osa kantavista rangoista pääseekin
murtumaan. Murtuneeseen rakennusosaan kohdistuneet voimat voivat tällöin jakautua
viereisille kantaville komponenteille, mikä pienentää koko rakennuksen romahtamisen
riskiä. Oikein suunniteltuina ja toteutettuina puukerrostalot käyttäytyvät maanjäristyksissä
usein kivi-, betoni- ja teräsrakennuksia paremmin. Oleellista maanjäristysalueilla olisikin
osata esimerkiksi yhdistää rakennuksen jokainen seinä, lattia sekä katto sen perustuksiin,
jolloin rakenteesta muodostuu yhtenäinen. (Karsh 2012.) Rankarakenteisten kerrostalojen lisäksi myös massiivipuiset ja jopa 10-kerroksiset CLT-rakenteet ovat osoittautuneet
toimiviksi maanjäristystilanteessa, minkä lisäksi esivalmistetun puukerrostalon lyhyt
pystytysaika mahdollistaa niiden käytön laadukkaassa mutta samalla nopeassa jälleenrakentamisessa katastrofialueilla (Schickhofer et al 2012: 7–8). Ei kuitenkaan voida sanoa,
että puukerrostalo itsessään olisi aina muista materiaaleista toteutettua rakennusta turvallisempi maanjäristystilanteissa, eikä esimerkiksi Pohjois-Euroopan pienen maanjäristysriskin alueilla suunniteltujen puukerrostalojen rakenneratkaisuja aina voida hyödyntää
sellaisinaan suuren maanjäristysriskin omaavilla alueilla.

Puukerrostalojen kyky sietää maanjäristyksiä voi edesauttaa niiden yleistymistä niillä
alueilla, joilla maanjäristysten riski on suuri. Euroopassa tämänkaltaisia alueita ovat
esimerkiksi Välimeren ja Mustanmeren ympäristö sekä Islanti. Kuvassa 19 esitetyssä
Euroopan Seismologisen Komission laatimassa riskikartassa on näytetty maanjäristyksille
alttiit alueet Euroopassa. Suurimman maanjäristysriskin omaavat alueet Euroopassa
ovat usein myös alueita, joilla puukerrostalorakentamista ja siihen liittyvää tutkimusta
ei ole juurikaan aktiivisesti edistetty. Paikallinen rakentamiskulttuuri saattaa vaikuttaa
tähän, sillä Kaakkois-Euroopassa kivi, tiili ja betoni ovat pitkään olleet pääasiallisia rakennusmateriaaleja. Kuitenkin esimerkiksi Italiassa puurakentamisen tuomat hyödyt on jo
havaittu. Esimerkiksi Abruzzon aluehallinto on aktiivisesti pyrkinyt edistämään puun käyt-
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töä rakentamisessa puutalojen hyviksi koettujen maanjäristyksenkesto-ominaisuuksien
vuoksi (Wooddays et al 2014). Vuonna 2009 alueella sijaitsevassa L’Aquilan kaupungissa
tapahtunut tuhoisa maanjäristys johti Italian viranomaisten järjestämään mittavaan jälleenrakennushankkeeseen, jossa jopa 150 rakennusta määrättiin aloitettavaksi maanjäristystä seuranneen kuukauden aikana. Hankkeen kunnianhimoinen aikataulu pystyttiin
saavuttamaan ainoastaan esivalmistetuilla rakennuskomponenteilla ja yli puolet jälleenrakennuksen aikana pystytetyistä rakennuksista tehtiin puurakenteisina. Ensimmäiset
rakennukset pystyttiin ottamaan käyttöön viidessä kuukaudessa maanjäristyksen tapahtumisesta. Rakennusurakoiden myöntämisestä ensimmäisten asuntojen valmistumiseen
kului vain 11 viikkoa, eli noin kaksi ja puoli kuukautta. (Schickhofer et al 2012: 5–7.)

19. KUVA: Euroopan seisminen riskikartta, johon on merkitty tummanpunaisella alueet, joissa maanjäristyksen riski on suurin. Nämä alueet keskittyvät Välimeren ja Mustanmeren ympäristöön sekä Islantiin.
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4 Puukerrostalot eri maissa
Tässä osiossa osa tutkimusalueen valtiosta on nostettu esiin tarkempaa tarkastelua
varten. Maat on valittu niiden koon, maantietellisen sijainnin ja puukerrostalorakentamisen tilanteen mukaan siten, että ne luovat mahdollisimman monipuolisen kuvan eri
Euroopan alueilta. Myös tiedon saatavuus on vaikuttanut jonkin verran maiden valintaan,
sillä esimerkiksi useiden Itä- ja Kaakkois-Euroopan valtioiden puukerrostalorakentamisen
nykytilaan liittyvän tutkimuksen ja tiedon löytäminen osoittautui hankalaksi. Osion tarkoituksena on paremman kuvan saaminen eri valtioiden paikallistason puukerrostalorakentamisen nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tarkemman tutkimuksen kohteiksi
valittuihin maihin kuuluvat Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Puola,
Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi sekä Viro. Lisäksi Norjan, Ruotsin ja Suomen puurakentamisen historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta on pyritty käsittelemään hieman muita
maita laajemmin, sillä niillä on erityisen tärkeä merkitys suomalaisen puurakentamisen
tulevaisuuden kannalta.

Tutkitut maat ovat keskenään hyvin erilaisissa vaiheissa puukerrostalorakentamisen
kehittämisessä. Nykyaikaisessa puukerrostalorakentamisessa esiintyviin, eri maiden
välisiin eroihin ovat vaikuttaneet muun muassa paikalliset rakennusperinteet, valtioiden
yleinen taloudellinen tilanne, erot valtioiden lainsäädännössä, paikallisen puurakentamisen edistämisen laajuus sekä kuluttajien ja ammattilaisten asenteet. Suurin viimeaikainen
puukerrostalorakentamisen kasvu on tapahtunut Skandinavian ja Alppien ympäristöissä,
mitä ovat auttaneet näillä alueilla pitkään olemassa olleet puurakentamisen perinteet
sekä vahva puuteollisuus. Yhteistä kaikille tässä osiossa tutkituille maille on kuitenkin
viime vuosikymmenien aikana tapahtunut puurakentamisen kehittämisen lisääntyminen.
Niistä kaikissa myös yli kolmekerroksisten puutalojen rakentaminen on tullut sallituksi
viimeisen 20 vuoden aikana. Tätä kehitystä ovat auttaneet Euroopan Unionin laajuinen
rakennusmääräysten yhtenäistäminen ja lukuisat puuteollisuuden aloittamat puukerrostalojen toteuttamiseen liittyvät kehittämis- ja tutkimushankkeet. Puurakentamisen tutkimusta, opetusta ja lainsäädäntöä on syytä kehittää edelleen kaikkialla Euroopassa, mutta
kaikista suurin tarve sille löytynee Itä- ja Kaakkois-Euroopan maista.
20. KUVA, vasemmalla: Ristiinliimattu puu eli CLT (cross-laminated timber) on yksi suosituimmista
Euroopan nykyaikaisten puukerrostalojen rakennusmateriaaleista. Puukerrostalojen eri toteutustapojen
suosioon vaikuttavia tekijöitä on pohdittu tarkemmin tämän tutkimuksen luvussa 3.3.
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4.1 Alankomaat
Puun käyttö Alankomaiden rakentamisessa on pitkään ollut vähäistä. Keskiaikaisessa
rakentamisessa puun merkitys oli kuitenkin tärkeä, eikä esimerkiksi maan lukuisia historiallisia tuulimyllyjä oltaisi voitu toteuttaa ilman puurakenteen tarjoamia pitkiä jännevälejä.
Tuulimyllyjen lisäksi puuta käytettiin jonkin verran paikallisten Fachwerk-rakenteisten talojen rungoissa, mutta niistä huolimatta kivi ja tiili ovat perinteisesti olleet käytössä maan
pääasiallisina rakennusmateriaaleina.

Puuta alettiin Alankomaissa 1970-luvun aikana käyttämään useissa kokeellisissa, suurissa
rakennusprojekteissa ja myös kerrostalorakentamisessa. Innostus puukerrostalorakentamista kohtaan lakkasi kuitenkin pian, jonka jälkeen sen käyttö on rajautunut pääosin
erillispientalojen rakentamiseen. Vasta viime aikoina kiinnostus puukerrostalorakentamista kohtaan on alkanut jälleen lisääntymään. Vuosien 1995–1999 välisenä aikana
Alankomaiden hallitus ylläpiti ohjelmaa, jonka päämääränä oli muihin rakennustapoihin
verrattanuna ekologisesti kestävän puurakentamisen lisääminen. Puurakenteiden markkinaosuus kaikista valmistuneista kauppa-, teollisuus- ja asuinrakennuksista oli vuonna
1998 vain noin 3%, ja ohjelman tavoitteena oli 20% lisäys puun käyttöön rakentamisessa.
Todellisena lopputuloksena saavutettiin 15,7% lisäys. (Jonsson 2009: 22.) Vuoteen 2008
mennessä 5% Alankomaihin valmistuneista omakotitaloista oli puurakenteisia. Maan
suosituin rakennusten runkomateriaali on kalkkihiekkakivi, mutta viime aikoina myös kiinnostus puurakentamista kohtaan on ollut kasvussa ekologisten ja energiatehokkaiden
asuntojen kysynnän kasvaessa (Mahapatra et al 2009a: 17).

Alankomaiden rakennusmääräyksissä ei rajoiteta puurakennusten korkeutta, mutta puun
alkuperään liittyy tiukkoja vaatimuksia (Mahapatra et al 2009a:18). Vuoden 2009 lopulla
laukaistun Conscious with wood -toimintasuunnitelman tavoitteena on saada 85 prosentin markkinaosuus ekologisesti tuotetulle puulle Alankomaiden rakennusteollisuudessa
vuoden 2015 loppuun mennessä. (Munck 2010: 3–6.) Lisäksi viime aikojen huoli ilmastonmuutoksesta sekä valtion tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja energian
säästämiseksi voivat tulevaisuudessa lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Myös uudis21. KUVA, vasemmalla: Alankomaiden lukuisten vanhojen tuulimyllyjen rakenteet ovat esimerkkeinä
maan perinteisestä korkeasta puurakentamisesta. Kuvassa esiintyvä ”De Goliath” -niminen harakkamylly sijaitsee Eemsmondissa, Groningenin provinssissa.
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tuneiden rakentamisvaatimusten asettamat energiatehokkuusvaatimukset avaavat uusia
mahdollisuuksia puun käytölle rakentamisessa. (Munck 2010: 7.) Tämän lisäksi puulla on
hyvät tulevaisuudennäkymät myös maan korjausrakentamisen markkinoilla (Mahapatra
et al 2009a: 19). Puukerrostalorakentamisen määrän lisäämiseksi tulisi etsiä keinoja myös
itse kerrostaloasumisen suosion kasvattamiseksi, sillä kaikista Alankomaiden asunnoista
vain noin 20% on kerrostaloasuntoja (Economidou et al 2011: 31). Vuonna 2013 maan
asukkaista vain 4,7% asui rakennuksissa, joissa oli 3–9 asuntoa ja 13,8% rakennuksissa,
joissa asuntoja oli kymmenen tai enemmän (Eurostat 2014b).

Perinteiset rakennusyritykset ja kiinteistökehittäjät suosivat puun sijaan muiden rakennusmateriaalien käyttöä, sillä ne uskovat asiakkaidensa pitävän puurakenteita heikkoina.
Toisaalta kiinteistöjä kehittävät yritykset eivät rakenna puurunkoisia taloja edes silloin kun
asiakkaat niitä vaativat, sillä yrityksillä on negatiiviset asenteet puurakentamista kohtaan
ja pitävät puutaloja epähoukuttelevina. Puurakentaminen on kuitenkin hieman betonirakentamista halvempaa ja maan suosituin rakennustapa eli muurattu kalkkihiekkatiili on
myös yleisesti käytetyistä rakennustavoista kallein. (Mahapatra et al 2009a: 18.) Maan
arkkitehdeistä, insinööreistä ja rakennuttajista kuitenkin yli 90% piti puurakentamisen
tulevaisuuden mahdollisuuksia positiivisina vuonna 2010 (Munck 2010: 6).

Vuonna 2012 Alankomaiden pinta-alasta vain noin 12,6% oli metsien peittämää ja maan
metsät olivat pinta-alaosuudeltaan eräiden kaupunki- ja saarivaltioiden jälkeen Euroopan
Unionin pienimmät (Eurostat 2014c). Pieni, paikallinen metsäteollisuus ei pysty tyydyttämään maan puunkysyntää, vaan Alankomaat tuokin suurimman osan kuluttamastaan
puusta ulkomailta. Vuonna 2012 maa tuotti vain noin 8% näennäisesti kuluttamastaan
sahatavarasta (Eurostat 2014a). Kyseisistä syistä maan puuntuotannon kasvattaminen
paikallisen kysynnän tyydyttämiseksi vaikuttaa tulevaisuudessakin epätodennäköiseltä ja
puurakentamisen kehitys on lähes täysin muualta tuodun puun varassa.

Yksi esimerkki paikallisesta puukerrostalorakentamisesta on vuonna 2007 valmistunut
viisikerroksinen Huis De Wiers, joka on myös maan korkein puukerrostalo. Sen rakentamisen seurauksena monikerroksisen puurakentamisen hyväksyntä on lisääntynyt jonkin
verran, sillä projektissa pystyttiin vastaamaan välipohjien tärinään, rakenteen paloturval-
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22. KUVA: Viisikerroksinen, vuonna 2007 valmistunut Huis De Wiers on Alankomaiden korkein puutalo.

lisuuteen ja ääneneristykseen liittyviin haasteisiin. Rungon palosuojaus ratkaistiin yksinkertaisesti lisäämällä rakennepaksuutta. Välipohjien ääni- ja paloteknisiä ominaisuuksia
pystyttiin parantamaan niiden päälle valetulla kelluvalla betonilaatalla. (Skulsky 2008: 6–7).
Rakennus on Jaco D. de Visser arkkitehtien suunnittelema ja se on rakennettu aiemmin
sen paikalla sijainneen, 1600-luvulla valmistuneen kartanon kivijalan päälle.

Siitä huolimatta, että mahdollisuudet puukerrostalojen rakentamiselle ovat jo olemassa,
on Alankomaissa puukerrostalojen rakentaminen rajoittunut vain muutamiin kohteisiin.
Puukerrostalorakentamisella on kuitenkin hyvät tulevaisuudennäkymät paikallisilla markkinoilla. Alankomaat on yksi maailman johtavia maita ilmastonmuutoksen hillinnässä ja
tästä syystä myös tärkein alueen puukerrostalorakentamisen yleistymistä edistävä tekijä
nyt ja tulevaisuudessa on puurakenteiden ympäristöystävällisyys (Jonsson 2009: 5). Vuonna
1999 tehdyssä kyselyssä Alankomaiden asukkaista 77% mielsi puun ympäristöystävälliseksi materiaaliksi (Rametsteiner et al 2007: 13). Paikallisen puukerrostalorakentamisen
edistämisessä tulisikin myös jatkossa tuoda esiin erityisesti puun ympäristöystävällisyyttä.
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4.2 Espanja
Historiallisesta puun käytöstä on olemassa esimerkkejä sadoissa rakennuksissa Espanjan
vanhoissa kaupunkikeskustoissa. Useimmiten puuta on käytetty lattioiden ja kattojen
rakenteissa sekä savella tai muulla materiaalilla täytetyissä ristikkorakenteisissa seinissä.
Viime vuosisadan aikana puun osuus rakentamisessa on ollut laskussa useista eri syistä.
Muiden materiaalien kuten teräksen ja teräsbetonin nopea kehitys, puurakenteita koskevan lainsäädännön puuttuminen sekä puun säännöllisen tarjonnan puute erityisesti
viimeisen 50 vuoden aikana ovat johtaneet puurakennusten hyvin vähäiseen tuotantoon.
Lainsäädäntöön on kuitenkin viime aikoina saatu muutoksia Eurokoodi 5:n myötä, jonka
tarkoituksena on yhtenäistää puurakentamisen suunnittelua ja siihen liittyvää lainsäädäntöä Euroopan unionin alueella. Vuonna 2006 astuivat voimaan Espanjan uudet rakennusmääräykset, joihin sisältyy nykyään myös erillinen, puurakenteiden suunnittelua koskeva
osio. (Rodríguez, V. 2010: 1.)

Espanjan rakennusmääräykset luokittelevat rakennusmateriaalit Euroopan Komission
direktiivä 89/106/EEC noudattaen. Direktiivin mukainen luokittelu perustuu rakennusmateriaalin sijaan rakennustuotteen toiminnallisuuteen sekä kokeellisesti todistettaviin
fyysisiin ominaisuuksiin, mahdollistaen myös kerrostaloissa käytettävien puurakenteiden
toiminnallisuuteen perustuvan kehittämisen. Espanjan rakennusmääräykset eli Código
Técnico de la Edificación (CTE) koostuu useista eri dokumenteista, joista Documento
básico de Seguridad Estructural - Madera (DB-SE-M) keskittyy yksinomaan puurakenteiden
suunnitteluun ja rakenteelliseen turvallisuuteen. (Rodríguez, V. 2010: 1.) Maan rakennusmääräykset eivät rajoita puukerrostalorakentamisen korkeutta. Ne asettavat kuitenkin
vaatimukseksi, että 21–32 metriä korkeiden talojen rakenteiden paloluokan tulee olla
vähintään R60/EI30, 32–80 -metristä korkeiden vähintään REI90 ja yli 80 -metriä korkeiden
vähintään REI120. Lisäksi kaikilta yli 12 metriä korkeilta uusilta rakennuksilta vaaditaan
paloturvallisuustodistus. (Isopp 2009: 20.)

Espanjassa puukerrostaloja on rakennettu verkkaiseen tahtiin lainsäädännön helpottumisen jälkeen. Viime vuosien talouskriisi on vähentänyt tuntuvasti kaikkea rakentamista

23. KUVA, vasemmalla: Vuonna 2011 valmistuneen, Baskimaassa Zierbenan kaupungissa sijaitsevan
DigiPen Institute of Technologyn kolmekerroksisen päärakennuksen on suunnitellut Ander de la Fuente.
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ja lienee vaikuttanut myös alueen puurakentamiseen. Esimerkkejä puukerrostalorakentamisesta ovat Zierbenassa sijaitseva, 3-kerroksinen DigiPen institute of technologyn
päärakennus sekä Lleidan kaupunkiin vuonna 2013 valmistunut 6-kerroksinen asuinrakennus. Espanjassa puukerrostalorakentaminen on vähäistä moneen muuhun maahan
verrattuna. Puurakenteiden käyttö on kuitenkin lisääntymässä ja sitä edistetään muun
muassa tuomalla esiin puurakenteiden ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.

Espanjassa sahatavaran ja puulevyjen yhteenlaskettu näennäiskulutus henkeä kohden oli
vuonna 2012 yksi Euroopan talousalueen pienimmistä, vain noin 0,11 m3. Tätä vähäisempää kulutus oli ainoastaan Maltalla ja Unkarissa. Matalaa lukua selittää osaltaan se, että
puunkulutus on laskenut viime aikoina voimakkaasti. Vuonna 2001 vastaava näennäiskulutus oli noin 0,24 m3 asukasta kohden, eli yli kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2012.
Suurinta puunkulutuksen lasku on ollut vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. (Eurostat
2014a.) Myös maan metsien määrä on viime aikoina ollut kasvussa. Vuosien 2009 ja 2012
välisenä aikana metsäpinta-alan osuus koko maan pinta-alasta kasvoi 31,9 prosentista
36,7 prosenttiin ja vuonna 2012 maan metsät olivat pinta-alaltaan Euroopan Unionin
kolmanneksi suurimmat (Eurostat 2014c).

Pohjois-Espanjassa Atlantin valtameren äärellä sijaitsevan Baskimaan puukerrostalorakentamista käsittelevä, vuonna 2012 tehty tutkimus totesi puukerrostalorakentamisen
soveltuvan hyvin kyseiselle alueelle. Baskimaan pinta-alasta jopa 68,5% on metsää, joiden
vuotuinen kasvu on noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaiskasvusta rakentamiseen
hyvin soveltuva montereynmänty käsittää 60%, eli noin 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Tällä,
Baskimaan metsistä saatavalla puulla voitaisiin rakentaa vuosittain 9 750–18 500 täysin
puurakenteista asuntoa. Kun otetaan huomioon, että Baskimaahan on kymmenen vuoden aikana rakennettu vuosittain keskimäärin 11 500 asuntoa, voidaan todeta, että lähes
kaikki alueella toteutettavat asunnot olisi mahdollista rakentaa paikallisesti tuotetusta
puusta. (Etxebarria 2012.)

Espanjan asutus on tutkimusalueen kerrostalovaltaisinta. Vuonna 2013 jopa 65,4% maan
asukkaista asui kolmesta tai useammasta asunnosta koostuvissa kerrostaloissa (Eurostat
2014b). Kerrostaloasumiseen tottuneessa maassa jo pienellä puun lisäämisellä paikalli-
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sessa asuntotuotannossa voisi olla merkittävä vaikutus eurooppalaisen puukerrostalotuotannon kasvua ajatellen. Lähes kaikki maan asunnot ovat yksityisten henkilöiden tai
yritysten omistuksessa ja vain noin 15% maan asukkaista asuu vuokralla (Economidou
et al 2011: 39–40). Asuntojen laaja yksityisomistus korostaa rakennusten kestävyyden
ja jälleenmyyntiarvon merkitystä kuluttajien silmissä. Puukerrostalorakentamisen olisikin
pystyttävä vakuuttamaan kuluttajat, mistä syystä puurakentamisen laadun vamistaminen
on maassa erityisen tärkeää. Asumisen aikaisten tulipalojen, tuholaiseläinten sekä homeja kosteusongelmien aiheuttamiin riskeihin ja niiden minimointiin on syytä panostaa
rakentamisen aikana, sillä ne voivat heikentää puurakenteen suosiota asuntojen tulevien
omistajien mielissä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Saksassa tehdyissä tutkimuksissa
puusta toteutettujen rakennusten jälleenmyyntiarvoa pidettiin kivirakenteisia rakennuksia heikompana (Mahapatra et al 2012: 70, 73).

Espanjalainen puukerrostalorakentaminen kohtaa maan ilmastosta johtuvia riskejä, joita
ei välttämättä esiinny Pohjois-Euroopassa. Maassa esiintyvät tuhoeläimet, kuten termiitit,
voivat aiheuttaa tuhoa puurakenteissa ellei niiden pääsyä rakenteisiin estetä hyvän suunnittelun ja rakentamisen keinoin. Maan ympärivuotiset korkeat lämpötilat ja ilman korkea
absoluuttinen kosteus lisäävät puutalojen hyvin toteutetun kosteudenhallinnan merkitystä erityisesti ilmastointijärjestelmillä varustetuissa rakennuksissa. Moneen muuhun
Euroopan maahan verrattuna myös talvet ovat Espanjassa lämpimiä, jolloin rakenteisiin
päässeellä homeella voi olla suotuisammat kasvuolosuhteet myös talvisaikaan.

Tulevaisuudessa alueen puuntuotantoa lienee mahdollista lisätä ja myös puunkulutus
tullee kasvamaan yleisen taloustilanteen elpyessä. Kerrostaloasuminen on Espanjassa
suositumpaa kuin missään muualla Euroopassa, joten puukerrostalorakentamisella on
alueella suuret potentiaaliset markkinat. Puun käyttöä voidaan edistää korostamalla
materiaalin ympäristöystävällisyyttä sekä huolehtimalla hyvän suunnittelun ja toteutuksen keinoin puurakenteiden turvallisuudesta ja kestävyydestä. Jos lisäksi puurakentamisen potentiaaliset kustannusedut muihin rakennustapoihin nähden pystytään saavuttamaan, puukerrostalorakentaminen voi alueella lähteä voimakkaaseenkin kasvuun.
Uuden rakentamisjärjestelmän käytön lisääminen vaatii kuitenkin myös alueella toimivien
suunnittelijoiden ja rakentajien osaamisen kehittämistä.
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4.3 Iso-Britannia
Puurakentaminen oli esihistoriallisella ajalla ja läpi keskiajan suosittua kaikkialla Brittein
saarilla. Tuolta ajalta selvinneiden puurakennusten määrä on kuitenkin pieni. Tähän on
syynä silloin yleisesti käytetty rakennustekniikka, jossa puupilarit tuettiin suoraan maata
vasten vajaan metrin syvyisiin kuoppiin. Kosteuden siirtyessä maasta puurakenteisiin
rakennusten käyttöikä rajoittui käytännössä pilareiden lahoamiseen. Vasta 1100-luvulla
alueella alettiin yleisesti käyttämään kivisiä perustuksia puurakenteen suojaamiseksi. Maan
vanhin puurakennus on Essexissä sijaitseva, noin vuonna 1013 rakennettu Greensteadin
kirkko. Puu oli yksi maan yleisimmistä rakennusmateriaaleista, kunnes vuoden 1666
tuhoisaa Lontoon paloa seuranneet rakennusmääräysten muutokset ja samanaikainen
puun heikko saatavuus johtivat tiilirakentamisen yleistymiseen. (Hansen 1971: 69–115.)

Ison-Britannian rankarakenteisten pientalojen tuotanto kasvoi voimakkaasti 1960- ja
1970-luvuilla teollistuneen rakennustuotannon yleistyessä. Vuonna 1982 puurakentamisen suosion ollessa huipussaan jopa 27% kaikista valmistuneista taloista oli puurakenteisia. Vuonna 1983 televisiossa esitetty dokumenttielokuva kuitenkin levitti maahan
käsityksen puutalojen olevan rakenteiltaan heikkoja ja turvattomia tulipaloissa. Kyseinen
elokuva aiheutti puurakentamisen markkinoiden romahduksen Englannin ja Walesin
alueilla. Vuonna 1999 enää vain 2% kaikista Englannissa ja 4% kaikista Walesissa toteutuneista rakennuksista oli puurakenteisia. Skotlannissa vastaavaa romahdusta ei kuitenkaan havaittu ja samana vuonna jopa 40% alueen rakennuksista toteutettiin edelleen
rankarakenteisina. Puun suosio on kuitenkin kasvanut tasaisesti ja vuonna 2008 jo 25%
kaikista Isossa-Britanniassa valmistuneista taloista oli puurakenteisia. Ero Skotlannin ja
maan muiden alueiden välillä on kuitenkin edelleen selvästi olemassa, sillä vuonna 2008
puurakentamisen markkinaosuus oli Englannissa 17%, Walesissa 15% ja Pohjois-Irlannissa
10%, kun taas Skotlannissa vastaava osuus oli jopa 76%. (Mahapatra et al 2009a: 23–24.)
Vuonna 2013 Isossa-Britanniassa puukerrostalojen pinta-alan osuus oli 2,5% kaikkien
valmistuneiden kerrostalojen pinta-alasta. Teräs oli 68,2% pinta-alaosuudella ylivoimaisesti maan suosituin kerrostalojen runkomateriaali, joskin sen markkinaosuus on ollut
pienessä laskussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. (SteelConstruction.info 2014.)
24. KUVA, vasemmalla: Lontoossa sijaitseva 9-kerroksinen Stadthaus. Rakennusta pidettiin maailman
korkeimpana nykyaikaisena puukerrostalona vuodesta 2009 vuoteen 2013 asti, jolloin 10-kerroksinen
”Forte apartment complex” valmistui Australiaan.
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Puukerrostalorakentamisen lisäämisessä myös itse kerrostaloasumisen suosin kasvattamisesta voisi olla hyötyä, sillä Brittein saarten asukkaat eivät suosi kerrostaloja asumismuotona. Sen sijaan valtaosa väestöstä asuu pari-, rivi- tai omakotitaloissa. Vain 14,3%
Ison-Britannian asukkaista asui vuonna 2013 kolmen tai useamman asunnon rakennuksissa ja vain 5,7% väestöstä asui rakennuksissa, jotka koostuivat yli kymmenestä asunnosta. Kaikista suosituin asumismuoto on rivi- ja paritalot, joissa asui jopa 60% maan
väestöstä vuonna 2013. (Eurostat 2014b.) Maassa kerrostaloasumisen sijaan suuressa
suosiossa oleva, kahden talon väliin rakennettu 1–2 asunnon pientalo on perinteisesti toiminut tiiviinkin kaupunkirakenteen perusosana. Isossa-Britanniassa on mahdollista myös
lisätä paikallista puuntuotantoa, sillä metsien vuotuinen kasvu on huomattavasti nykyistä
kulutusta suurempi (Mahapatra et al 2009a: 23). Vuonna 2012 maan pinta-alasta 19,8%
oli metsää (Eurostat 2014c). Pienestä metsäalan osuudesta huolimatta vuonna 2010 vain
noin 52% metsien vuotuisesta kasvusta käytettiin hyödyksi (Eurostat 2011: 15).

Puurakentaminen on erityisen suosittua Skotlannissa, missä paikallisten rakentajien
mielestä puurungon etuja ovat nopea rakentaminen ja sen mukanaan tuoma kustannustehokkuus. Puusta rakentamisen hyviksi puoliksi koetaan lisäksi rakenteen ekologisuus,
joustavuus, mittatarkkuus, hyvä ääneneristys, hyvä sisäilman laatu ja energiatehokkuus.

Teräs

Paikalla valettu betoni

Muuraus

Esivalettu betoni

Puu

25. KUVA: Eri runkomateriaalien osuuden kehitys valmistuneiden kerrostalojen pinta-alasta IsossaBritanniassa vuosina 1980–2013. (SteelConstruction.info 2014.)
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Skotlantilaisen puukerrostalorakentamisen kustannusedut kyetään parhaiten saavuttamaan tehokkaan elementtituotannon ja rakennusosien esivalmistuksen avulla, jolloin
suuriakin kerrostalokohteita saatetaan pystyttää jopa kerros päivässä. Kerrostaloissa
julkisivujen puuverhoilut ovat sallittuja, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä yleisesti vaan
puukerrostalotkin verhoillaan usein tiilillä tai harkoilla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa
ongelmia puurungon elämisen vuoksi, mistä syystä ulkoverhouksen ja rungon liittymät
tulee suunnitella huolellisesti. (Tolppanen et al 2013: 25.)

Viime vuosien suuri puurakentamisen kasvu Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa
on seurausta pääasiassa halvan asuntotuotannon lisääntymisestä. Tulevaisuudessa puurakentaminen tulee todennäköisesti lisääntymään Isossa-Britanniassa myös ekologisista
syistä. Maan hallituksen tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä kaikki uudet rakennukset tulee toteuttaa nollaenergiataloina. Vuodesta 2008 kaikille uusille kodeille on ollut
pakollista hankkia todistus, joka mittaa rakennuksen ekologisuutta. Kyseisen todistuksen
suosii puurakentamista, sillä puu on uusiutuva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. (Mahapatra et al 2012: 74.) Ison-Britannian uudistuneet rakennusmääräykset eivät
myöskään enää nykyään rajoita puukerrostalorakentamisen korkeutta, mutta yli 30 metriä korkeat rakennukset tulee varustaa sprinklerein (Isopp 2009: 20).

Puukerrostalorakentaminen on Isossa-Britanniassa saavuttanut hyvän jalansijan tulevaisuuden kasvun kannalta. Tästä osoituksena ovat uraauurtavat kohteet, kuten vuonna
2009 Lontooseen valmistunut 9-kerroksinen Stadthaus, jonka sanottiin valmistuessaan
olevan maailman korkein puurakenteinen asuintalo tai 12 kuukauden aikana rakennettu,
sosiaalisen asuntotuotannon kohde Bridport House. Puukerrostalorakentamisen esimerkkiprojektit ovatkin osaltaan vauhdittaneet puun käytön lisääntymistä kerrostalorakentamisessa (Mahapatra et al 2012: 74). Puurakentamisella on edellytykset tuottaa viihtyisää, kustannustehokasta ja ekologisesti kestävää kerrostaloasumista. Lisäksi paikalliset
mieltävät puun usein muodikkaaksi ja moderniksi materiaaliksi (Rametsteiner et al 2007:
12). Erityisesti ympäristöystävällisyys onkin tekijä, jota maan asukkaat arvostavat puukerrostaloissa (Mahapatra et al 2012: 76) (Rametsteiner et al 2012: 13). Sitä tulisikin korostaa
myös jatkossa puukerrostalorakentamisen edistämiseksi, mutta samalla vääränlaisiin
käsityksiin puutalojen heikkoudesta ja vaarallisuudesta tulisi pyrkiä puuttumaan.
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4.4 Italia
Puurakenteita on käytetty eri puolilla Italiaa kautta aikojen, joskin sen käyttö on perinteisesti ollut vähäisempää kuin monessa muussa Euroopan maassa. Puuta on yleensä
käytetty yhdessä kivirakentamisen kanssa, eikä täysin puusta toteutettuja vanhoja rakennuksia voida juurikaan löytää muualta kuin aivan maan pohjoisosien vuoristoisilta alueilta.
Paikallisen perinteisen puurakentamisen esimerkkeinä ovat kuitenkin lukuisten vanhojen
rakennusten välipohjat, ullakot ja kattorakenteet. (Ronca 2000.) Lisäksi Palladion suunnittelemat puurakenteiset sillat sekä muinaiset ristikkorakenteiset talot kuten Pompeijin
lähellä sijaitsevasta Herculaneumista löydetty Casa a Graticcio (katso kuva 2, s. 19)
ovat todisteina maan muinaisesta puurakentamisesta. Puurakentaminen ja sen tutkimus
on kuitenkin jäänyt pitkäksi aikaa huomiotta muiden rakennusmateriaalien yleistyessä.
Erityisesti 1950-luvulta aina viime aikoihin asti puurakenteiden tutkimuksen painoarvo on
ollut tasaisessa laskussa Italian yliopistoissa, mutta viime vuosina niiden kiinnostus puurakentamista kohtaan on taas herännyt. (Wooddays et al 2014.) Italia onkin 2000-luvulla
kasvanut yhdeksi Euroopan merkittävimmistä liimapuutuotteiden markkinoista, joskin
viime aikojen talousvaikeudet ovat hidastaneet kyseistä kasvua (Manninen 2014: 12).

Puukerrostalorakentaminen oli pitkään kiellettyä Italiassa, sillä vanha lainsäädäntö ei sallinut yli kaksikerroksisten puutalojen rakentamista (Östman et al. 2010: 14). Vuonna 2009
Italian rakennusmääräyksiä uudistettiin ja ne kattavat nykyään kaikki puukerrostaloja
koskevat tekniset vaatimukset. Puukerrostalojen rakentamista koskevia erityismääräyksiä ja toimintatapoja on kuitenkin yhä olemassa, mutta niistä aiheuttamasta vähäisestä
lisätyöstä huolimatta rakennuttajien, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kiinnostus puukerrostalorakentamista kohtaan on viime aikoina ollut kasvussa. (Wooddays et al 2014.)
Puurakenteiden käytön osuus maan kerrostalorakentamisessa tulee näillä näkymin kasvamaan entisestään siihen liittyvien käytäntöjen vakiintuessa ja osaamisen kasvaessa.

Italiassa puukerrostalorakentamisen suosio on kasvussa siihen liittyvien uusien teknologioiden kuten CLT- ja liimapuupaneelien yleistyessä. Myös lisääntynyt huoli ilmastonmuutoksesta ja pyrkimys kohti ympäristöystävällisempää elämää on lisännyt kiinnostusta
26. KUVA, vasemmalla: Milanossa sijaitseva, Italian sosiaalista asuntotuotantoa edustava Via Cenni
oli vuonna 2013 valmistuessaan Euroopan suurin yksittäinen puurakenteinen asuinkompleksi. Sen on
suunnitellut Rossiprodi Associati S.R.L.

83

puurakentamista kohtaan. Puurakenteiden käyttö on pääosin rajautunut pientalorakentamiseen. Vuonna 2010 valmistuneista uusista puurakennuksista 82% oli yhden perheen
taloja, 9% kahden perheen taloja ja vain 9% kolmen tai useamman perheen taloja. Kaikkiaan
2,8% kaikista valmistuneista asunnoista ja 8,5% kaikista valmistuneista rakennuksista oli
puurunkoisia. Yhteensä vuonna 2010 puurunkoisia asuntoja valmistui 5000 kappaletta,
ja määrän arvioidaan kasvavan 7500 asuntoon vuonna 2015. (Wooddays et al 2014.)
Toisin sanoen vain noin 0,8% kaikista Italiaan vuonna 2010 valmistuneista rakennuksista
oli puurakenteisia kolmen tai useamman perheen taloja ja varsinaisten puukerrostalojen
osuuden voidaan olettaa olevan tätäkin pienempi. Toisaalta puun käytön kasvu pientalorakentamisessa voi olla osoituksena siitä, että puu rakennusmateriaalina on saavuttanut
uudenlaista kiinnostusta erityisesti kuluttajien silmissä, mikä saattaa edesauttaa myös
puukerrostalojen yleistymistä lähitulevaisuudessa.

Puukerrostalojen rakenteet käyttäytyvät luontaisesti varsin hyvin maanjäristyksissä. Tämä
voi osoittautua yhdeksi italialaisen puukerrostalorakentamisen tulevaisuuden menestystekijöistä. Valtaosa Italian maaperästä lukeutuu Euroopan Seismologisen Komission määritelmän mukaan keskisuuren tai erittäin suuren maanjäristysriskin alueisiin (katso kuva
19, s. 67). Puu onkin hyvien maanjäristyksenkesto-ominaisuuksiesa vuoksi kasvattanut
suoisotaan kerrostalojen runkomateriaalina järistysherkillä alueilla. Tästä hyvänä esimerkkinä on Keski-Italiassa sijaitseva Abruzzon alue, missä on aktiivisesti pyritty edistämään
puun käyttöä rakentamisessa ja missä puurakennukset ovat vuodesta 2009 lähtien käsittäneet jopa 70% kaikesta uudisrakentamisesta (Wooddays et al 2014). Alueella sijaitsevassa L’Aquilan kaupungissa tapahtunut tuhoisa maanjäristys johti Italian viranomaisten
järjestämään mittavaan jälleenrakennushankkeeseen, jonka kunnianhimoinen aikataulu
pystyttiin saavuttamaan ainoastaan esivalmistetuilla rakennuskomponenteilla. Yli puolet
jälleenrakentamisen ensimmäisen vaiheen aikana pystytetyistä 150 rakennuksesta tehtiin puurakenteisina. Puurakenteiden nopea kasausaika nopeutti jälleenrakentamista ja
mahdollisti myös sen, että alueen uudet rakennukset olivat entistä turvallisempia myös
tulevaiseuuden maanjäristystilanteissa. Ensimmäiset rakennukset pystyttiin ottamaan
käyttöön viidessä kuukaudessa maanjäristyksestä. Urakoiden myöntämisestä ensimmäisen rakennuksen valmistumiseen aikaa kului vain 11 viikkoa, eli noin kaksi ja puoli
kuukautta. (Schickhofer et al 2012: 5–7.)
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Vuonna 2012 Italian pinta-alasta 34,5% oli metsää ja maan metsäpinta-ala on Euroopan
talousalueen kuudenneksi suurin (Eurostat 2014c). Puolet Italian väestöstä asuu kerrostaloissa. Vuonna 2013 yhteensä 23,2% maan asukkaista asui 3–9 asunnosta koostuvissa
pienkerrostaloissa. Vastaavasti näitä suuremmissa, kymmenen tai useamman asunnon
kerrostaloissa asui 26,8% väestöstä. (Eurostat 2014b.) Maan kerrostaloasumisen suosio
luo myös edellytyksiä puukerrostalorakentamisen lisäämiseen.

Italialaisen puukerrostalorakentamisen tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset, joskin
puurakenteiden osuus maan rakentamisessa on yhä pieni. Vaikka paikallisen lainsäädäntö asettaa lisävaatimuksia puukerrostalojen suunnitteluun, ei se ole ollut esteenä niiden yleistymiselle. Vuonna 2009 tapahtuneet lievennykset puurakenteiden suurimpaan
sallittuun kerroslukuun mahdollistivat entistä korkeamman puukerrostalorakentamisen.
Puurakenteilla on myös useita sille suotuisia ominaisuuksia, kuten ympäristöystävällisyys
ja hyvä maanjäristyskestävyys sekä lämmöneristyskyky, jotka voivat auttaa kasvattamaan
puurakentamisen markkinaosuutta alueella myös tulevaisuudessa. Puun käyttö kerrostaloissa tulee todennäköisesti lisääntymään, kun siitä saadut hyvät kokemukset leviävät
ja auttavat poistamaan mahdollisia puurakenteita koskevia ennakkoluuloja. Lisäksi puurakentamisen potentiaalisten kustannusetujen saavuttaminen edistäisi puukerrostalorakentamisen lisääntymistä ja voisi auttaa vähentämään asumisen kustannuksia.

27. KUVA: Puukerrostalorakentaminen nopeutti Abruzzossa L’Aquilan kaupungin lähellä vuonna 2009
tapahtuneen maanjäristyksen jälkeistä jälleenrakentamista. Jopa 70% alueen rakennuksista toteutetaan
nykyään puusta sen hyvien maanjäristyksenkesto-ominaisuuksien vuoksi.
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4.5 Itävalta
Itävallassa puu on ollut merkittävä rakennusmateriaali kautta aikojen. Hirsirankarunkoiset
Fachwerk- talot luovat ominaisen leimansa moniin historiallisten kaupunkien keskustoihin,
minkä lisäksi vanhat massiivihirsiseinäiset maalaistalot ovat yleinen näky maaseuduilla.
Toisin kuin useimmissa muissa Keski-Euroopan maissa, hirsirakentaminen on perinteisesti ollut Itävallassa Fachwerk -tekniikkaa suositumpi puutalojen rakennustapa (Hansen
1971: 155). Esimerkkeinä tästä ovat Kärntenin, Steiermarkin ja Tirolin vuoristoisille seuduille rakennetut lukuisat hirsitalot, jotka parvekkeineen ja pitkälappeisine kattoineen
saattavat juontaa juurensa muinaisiin kelttiläisiin arkkityyppeihin (Hansen 1971: 180).
Muun Keski-Euroopan tapaan myös Itävallan kaupunkien puutalot korvautuivat vähitellen
kivirakenteisilla paikallisten rakennusmääräysten tiukentuessa (Larsen 1990).

Itävallan rakennusmääräyksiä lievennettiin puukerrostalorakentamisen osalta vuonna
2011, jolloin korkeintaan 27 metriä korkeiden puukerrostalojen rakentaminen sallittiin.
Lisäksi itävaltalaisissa puukerrostaloissa ylimmän kerroksen lattiapinta saa korkeintaan
olla 22 metriä maanpinnan yläpuolella. (Hausegger 2012.) Käytännössä kyseiset rajoitukset tarkoittavat, että maahan on mahdollista rakentaa jopa kahdeksankerroksissia
puukerrostaloja. Maan kerrostaloasunnoille asettamat laskennalliset ääneneristysvaatimukset kuuluvat Euroopan tiukimpiin, mikä voi vaikeuttaa puukerrostalojen rakentamista
(Östman et al 2011: 14). Itävaltalainen puuteollisuus on pitkään edistänyt puurakentamista ja uusien rakennetyyppien kehitystä. Maassa toimiva proHolz -niminen järjestö on
pyrkinyt aktiivisesti lisäämään puukerrostalorakentamista ja siihen liittyvää tutkimusta
kotimaansa lisäksi myös muualla Euroopassa.

Suurin osa maan puurakennuksista toteutetaan tehtaalla etukäteen valmistettuina elementteinä, jotka voidaan kasata nopeasti rakennuspaikalla. Vuonna 2008 valmistuneiden
puurakennusten ylivoimaisesti suosituin runkotyyppi oli esivalmistettu rankarakenne.
Useamman kuin yhden perheen puurakennuksissa sillä oli jopa 94% markkinaosuus ja
vastaavasti liimapuisten massiivipuurakenteiden osuus oli 5%. Myös julkisten ja kaupan
alojen puurakennuksissa suurin osa toteutettiin esivalmistettuina, mutta niiden rakenta28. KUVA, vasemmalla: Puuta on käytetty monipuolisesti rakentamisessa eri puolilla Itävaltaa jo kauan.
Kuvassa taka-alalla hotellina toimiva kolmekerroksinen puukerrostalo, Seehotel Grundlsee. Etualalla
pieni puurakenteinen ravintola Fischkalter. Grundlsee, Steiermark.
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misessa käytettiin lisäksi paikalla toteutettuja rankarunkoja enemmän kuin asuntorakentamisessa. Kaikkiaan 37% julkisten alojen ja 16% kaupan ja teollisuuden alojen vuonna
2008 valmistuneista tiloista toteutettiin rakennuspaikalla. (Isopp 2013: 12.)

Vuonna 2012 Itävallan pinta-alasta 47,5% oli metsää (Eurostat 2014c). Maan metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä ja paikallisia metsiä hoidetaan kestävästi. Metsien tuotantoa
ei kuitenkaan voida huomattavasti lisätä ilman metsäalan lisäämistä. Esimerkiksi vuonna
2010 noin 96% maan metsien kasvusta käytettiin hyödyksi. (Eurostat 2011: 15, 33.)
Paikallisessa rakentamisessa käytettävän puun kysyntä pystytään kuitenkin todennäköisesti tyydyttämään myös tulevaisuudessa, sillä tällä hetkellä maa vie suuren osan tuottamistaan puurakenteista ulkomaille. Itävalta on Euroopan suurin CLT-tuotteiden valmistaja
ja 1990-luvun alussa käynnistetty tuotanto käsittää nykyään noin 70% koko Euroopassa
tuotetun ristiinlaminoidun puun markkinaosuudesta. Maan CLT-tuotteita käytetään pääasiassa keskisuurten kerrostalojen rakentamisessa. (Manninen 2014: 11–13.)

Zuschnitt-lehden vuonna 2011 haastattelemat asiantuntijat painottivat standardisoinnin
tarvetta Itävallan puukerrostalorakentamisessa. Haastatellut pitivät puuteollisuuden
standardisoinnin puutetta puutalojen suunnittelua ja rakentamista tarpeettomasti hankaloittavana tekijänä. Hyvin toteutettuna standardisointi ja rakennetyyppien kehittäminen nähtiin lisäksi asiakasystävällisenä käytäntönä, sillä sen avulla voitaisiin paremmin
varmistaa tasaisen laadun toteutuminen puukerrostaloissa. Myös ilmastonmuutoksesta
koituviin seurauksiin varautuminen koettiin tärkeäksi. Puurakennusten suunnittelussa
tulisi ottaa huomioon myös rakenteiden tehokas suojaaminen tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntyviltä vesi-, rae- ja lumisateilta. (Isopp 2011: 20–21.)

Vuonna 2013 kerrostaloissa asui 43,6% maan väestöstä (Eurostat 2014b). Vielä vuonna
1998 kaikista kerrostaloista ja muista monen perheen taloista vain 1% toteutettiin puusta.
Osuus on viime aikoina kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2008 jo 13% kaikista valmistuneista pari-, rivi- ja kerrostaloista oli puurakenteisia. Osuus valmistuneiden rakennusten
pinta-alasta on kuitenkin pysynyt pienenä ja vuonna 2008 vain 4% kaikkien monen perheen asuinrakennusten pinta-alasta valmistui puutaloihin. Kaikista maahan vuonna 2008
valmistuneista rakennuksista 40% oli puurakenteisia, ja ne käsittivät 19% kaikesta uuden
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29. KUVA: Dornbirnissä sijaitseva, puu-betoni-liittorakenteinen LifeCycle Tower One on mielenkiintoinen
esimerkki siitä, miten puuta ja betonia voidaan yhdistää rakenteissa optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi (Cree GmbH 2014). Rakennuksen suunnitteli Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH.

rakentamisen pinta-alasta. (Stingl et al 2011: 11–12.) Pieni pinta-alaosuus suhteessa valmistuneiden rakennusten määrään kertoo siitä, että puurakentamisen osuuden kasvu on
rajautunut pääasiassa pieniin rakennuskohteisiin. Puun käyttö kaikessa rakentamisessa
on joka tapauksessa lisääntynyt voimakkaasti, mikä auttanee myös puukerrostalojen
yleistymistä tulevaisuudessa puurakentamiseen liittyvien tuotantoketjujen ja osaamisen
vahvistuessa.

Itävaltalaisen puukerrostalorakentamisen tulevaisuudennäkymät ovat erittäin positiiviset.
Maa on pitkään ollut yksi Euroopan johtavista puukerrostalorakentamisen kehittäjistä.
Puukerrostalojen rakentaminen on lisääntynyt viime aikoina voimakkaasti ja kasvun voidaan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Itävallan puuteollisuus on onnistuneesti
vauhdittanut puukerrostalojen yleistymistä myös muualla Euroopassa. Maan puurakentamista edistävät järjestöt ovat osallistuneet puurakentamisen kehittämiseen esimerkiksi
Italiassa, Espanjassa ja Balkanin niemimaalla. Lisäksi maan puutuoteteollisuuden tuottamilla elementeillä on ollut kysyntää myös muissa pitkän puurakentamisen perinteen ja
vahvan puutuoteteollisuuden omaavissa maissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa.
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4.6 Norja
Norjalaisen puurakentamisen perinne on säilynyt katkeamattomana esihistorialliselta
ajalta nykypäiviin asti. Todisteet alueen varhaisimmista puurakennuksista ajoittuvat
500-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Nämä rautakaudella rakennetut talot saattoivat suurimmillaan olla 8 metriä leveitä ja jopa 60 metriä pitkiä. Ne koostuivat maahan työnnetyistä
pystyhirsistä joiden välit täytettiin kivellä, turpeella tai muulla vastaavalla maa-aineksella,
mutta taloissa käytetyistä kattorakenteista ei ole säilynyt todisteita. Myöhemmän norjalaisen puurakentamisen voi jakaa kahteen eri rakenneperiaatteeseen, joista ensimmäinen
perustuu pystysuuntaisiin pilareihin ja toinen vaakaan päällekkäin ladotuista, päistään
salvotuista hirsistä koostuviin seiniin. Näitä kahta rakennustekniikkaa käytettiin keskiajalta
lähtien myös maan puisissa pyhätöissä, joista suurin osa oli sauvakirkkoja. Vain kaksi keskiaikaista hirsikappelia on yhä pystyssä, minkä lisäksi noin 25 sauvakirkkoa on selviytynyt
nykypäiviin asti. Norjan sauvakirkot ovat kenties keskiaikaisen puurakentamisen hienoimpia säilyneitä taidonnäytteitä. Niiden rakentaminen vaati vuosisatojen rakennustapojen
kehityksen jälkeen niin suuren määrän taitoa, että on erittäin todennäköistä että myöhäisiä sauvakirkkoja rakensivat vain niiden toteuttamiseen erikoistuneet mestarikirvesmiehet, jotka kiersivät kylästä kylään taitojaan jakaen. (Hansen 1971: 23–24, 42.)

Muiden Pohjoismaiden tavoin puukaupungeissa vuosisatojen saatossa sattuneet tulipalot ovat aiheuttaneet suurta tuhoa myös Norjassa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon
Trondheim, joka tuhoutui muutamaa kivikirkkoa lukuunottamatta täysin vuonna 1681 sattuneessa tulipalossa. Noin 4000 asukkaan kaupunki oli tuohon aikaan oli Norjan kolmanneksi suurin. Puurakentamista ei kuitenkaan sen seurauksena kielletty, mutta se aiheutti
muutoksia asemakaavoitukseen kaupunkien paloturvallisuuden parantamiseksi. Uusissa
kaavoissa pääkatujen leveydeksi määrättiin 30–35 metriä ja sivukatujen leveydeksi 20–25
metriä. Puutalojen rakentaminen kaupunkikeskustoihin kiellettiin lopulta vuonna 1904,
kun suuri tulipalo oli jälleen tuhonnut yhden maan länsirannikon suurimmista kaupungeista. (Larsen 1990.) Vaikka puu on lähes aina ollut tärkein Norjassa käytetty rakennusmateriaali, on puurakenteiden osuus paikallisessa kaupunkirakentamisessa viime aikoina
pysynyt pienenä muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna (Bysheim et al 2010).
30. KUVA, vasemmalla: Stavangerin kaupungissa sijaitsevaan Vannkantenin kaupunginosaan rakenteilla olevan puukerrostalokorttelin ensimmäinen osa valmistui vuonna 2014. Aivan meren rannalle
sijoittuvan rakennuskompleksin pääsuunnittelijana toimii AART architects.
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4.6.1 Nykytila
Norjassa kolmekerroksisten puutalojen rakentaminen on aina ollut sallittua. Maan vuonna
1997 uudistettu rakennuslainsäädäntö mahdollisti myös tätä korkeamman puurakentamisen. Lainsäädännössä rakennukset jaetaan niiden paloteknisten ominaisuuksien
perusteella neljään eri luokkaan. Kyseisissä määräyksissä puurakennukset on sisällytetty
paloluokkiin 3 ja 4. Puurakennuksen suurimpaan sallittuun kerroslukuun vaikuttavat rakennuksen käyttötarkoitus ja kerrosalan suuruus. (Tolppanen et al 2013: 21–22.) Maahan
rakennettavien 3–4 kerroksisten puurakennusten vaatimuksena on rungon 60 minuutin
rakenteellinen palonkesto. Puukerrostalojen suurinta sallittua korkeutta ei ole rakennusmääräyksissä rajoitettu, mutta yli neljäkerroksisten puurakennusten rungoille voidaan
asettaa niiden käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia erityisvaatimuksia. Automaattisen
sammutusjärjestelmän asentaminen ei kuitenkaan ole pakollista puukerrostaloja rakennettaessa. Lopullisen luvan puukerrostalon rakentamiselle myöntää paikallishallinto.
(Östman et al 2002: 40.) Uusille rakennuksille asetettavat ääneneristysvaatimukset
ovat lähellä keskitasoa muihin Euroopan maihin verrattaessa. Matalia äänitaajuuksia
huonosti eristävien puurakennusten rakentamisen lisääntyessä on maassa alettu suosittelemaan myös 50 Hz:n taajuuksien huomioimista uusien rakennusten laskennallista
ääneneristystä määritettäessä, mutta näiden suositusten toteuttaminen ei ole pakollista.
Puukerrostalojen ääneneristyksen aliarviointi saattaa heikentää puukerrostaloasuntojen
asumismukavuutta, mistä syystä paikallisten ääneneristysmääräysten tiukentamista olisi
syytä harkita. (Östman et al 2011: 14.)

Puu on suosituin rakennusmateriaali Norjan pientalorakentamisessa. Jopa 90% maan
pientaloista toteutetaan puurakenteisina, kun kerrostalorakentamisessa vastaava osuus
on noin 5%. (Nord et al 2010: 24.) Pitkä puurakentamisen perinne pientalorakentamisessa
auttaa vähentämään myös kerrostaloissa käytettävien puurakenteiden kohtaamia ennakkoluuloja. Puun osuus kerrostalorakentamisessa on ollut viime aikoina voimakkaassa kasvussa ja tämän kasvun voidaan olettaa jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Suuri osa norjalaisessa puukerrostalorakentamisessa käytetyistä puuelementeistä tuotetaan muissa
Euroopan maissa. Esimerkiksi Virossa toimiva, puurakenteisia tilaelementtejä valmistava
Kodumaja As on osallistunut lukuisten norjalaisten puukerrostalojen toteutukseen ja
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yhtiön kohteisiin lukeutuu muun muassa Bergeniin rakenteilla oleva 14-kerroksinen
rakennus, josta on määrä tulla maailman korkein puukerrostalo. Puurakenteiden keveys
mahdollistaa niiden helpon kuljetuksen pitkienkin matkojen takaa, jolloin puurakennusten tuotanto halvemman työvoiman maissa tulee kannattavaksi.

Kaikista Norjan asunnoista alle 15% on kerrostaloasuntoja (Economidou et al 2011: 31).
Vuonna 2013 kaikista maan asukkaista 12% asui suurissa, yli kymmenen asuntoa sisältävissä kerrostaloissa kun taas pienemmissä, 3–9 asunnon kerrostaloissa asui 4% väestöstä.
Omakotitalot muodostivat kaikista suosituimman asumismuodon ja niissä asui yhteensä
61,1% maan väestöstä. (Eurostat 2014b.) Vuodesta 1992 kerrostalorakentamisen osuus
on kuitenkin ollut kasvussa ja valmistuneiden kerrostaloasuntojen määrä kasvoi vuosien
1992–2006 välillä noin 16 000 asunnosta noin 36 000 asuntoon. Samalla valmistuneiden
pientalojen vuotuinen määrä on pysynyt tasaisena, ja maahan valmistuu vuosittain noin
12 000 uutta omakoti- ja paritaloasuntoa. (Nord et al 2010: 24.) Kerrostaloissa asuvan
väestön osuus on viimeaikaisesta kasvusta huolimatta yksi Euroopan pienimpiä, mistä
syystä norjalaisen puukerrostalorakentamisen lisäämisessä olisikin kiinnitettävä huomiota myös kerrostaloasumisen suosion kasvun ylläpitämiseen.

Norjassa puurakentamista edistetään aktiivisesti sekä valtiotasolla että useiden eri
tasolla toimivien järjestöjen kautta. Kansallisella tasolla toimiva puurakentamisen kehittämisohjelma Trebaset innovasjonsprogram rahoittaa puuteollisuuteen ja puun hankintaan
liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Sen vuotuinen budjetti on noin 30 miljoonaa Norjan
kruunua eli noin 3,5 miljoonaa euroa ja se on vuosien varrella tukenut rakennusmateriaalien valmistajia ja puurakentamisen alalla toimivia yrityksiä. Kansallisen tutkimusohjelman lisäksi maassa on käynnistetty useita paikallisen ja alueellisen tason aloitteita, joiden
tarkoituksena on puun käytön lisääminen rakentamisessa. Alueellisella tasolla käynnistetyt aloitteet ovat usein saaneet alkunsa paikallisista rakennusperinteestä ja -teollisuudesta sekä historiallisen kaupunkikuvan säilyttämisen tarpeesta. (Nord et al 2010: 24.)
Puurakentamiseen liittyvän tutkimuksen ja tiedon lisäämisen painottaminen on tärkeää
norjalaisten puukerrostalojen tulevaisuuden kannalta. Hyvin suunniteltu ja rakennettu
puukerrostalo säilyttää arvonsa pitkään ja lisää sitä kautta puusta rakentamisen houkuttelevuutta myös tulevaisuudessa.
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4.6.2 Tulevaisuus
Vuonna 2010 julkaistussa, norjalaisille arkkitehdeille ja insinööreille suunnattussa
kyselytutkimuksessa selvitettiin eri tekijöiden vaikutusta puun käyttöön kaupunkirakentamisessa. Useimmilla tutkimuksessa haastatelluista oli aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Rakennuttajien mielikuvat kohteista, joissa puuta oli käytetty
huomattavissa määrin olivat pääosin myönteisiä. Tärkeimmiksi puun käyttön valintaan
vaikuttaviin tekijöihin lukeutuivat aiemmat käyttökokemukset, havaitut riskit, palotekniset
ominaisuudet, visuaaliset ominaisuudet ja materiaalin käyttäytymisen ennakoitavuus.
Rakennusinsinöörejä ja arkkitehtejä pidettiin kaikista tärkeimpinä vaikuttajina rakennuksen runkomateriaalia valittaessa. Tutkimuksessa arvioitiin, että puurakentamisen riskitekijöihin kohdistuvia ennakkoluuloja pystytään poistamaan käyttämällä suunnittelijoille jo
ennestään tuttuja rakenneratkaisuja. Lisäksi puun käyttöön liittyvän ammattikirjallisuuden
ja teknisen tiedon sekä onnistuneita puurakentamisen esimerkkikohteiden lisäämisellä
nähtiin olevan ratkaiseva vaikutus arkkitehtien ja insinöörien puurakentamiseen liittyvän
itsevarmuuden lisäämisessä. (Bysheim et al 2010.)

Norjassa on aloitettu useita kunnianhimoisia puukerrostalohankkeita. Maailman korkeimmaksi mainostetun puukerrostalon rakentamistyöt aloitettiin vuonna 2014 Bergenin
keskustassa. Vuoden 2015 aikana valmistuessaan 14-kerroksinen ja 51 metriä korkea
puutalo toteutetaan esivalmistetuista tilaelementeistä, jotka tuetaan liimapuu- ja CLTelementtien avulla. Kyseisen rakennuksen pääsuunnittelijana toimii norjalainen arkkitehtitoimisto Artec. Myös tätä korkeampien puukerrostalokohteiden rakentamista on
ehdotettu. Norjan kansainvälinen Barents-sihteeristö (Norwegian Barents Secretariat)
aloitti vuonna 2010 jopa 20-kerroksisen puurakennuksen suunnittelun Kirkenesiin ja
toteutuessaan Reiulf Ramstad Architekten AS -arkkitehtitoimiston suunnittelema 80 metriä korkea toimistotalo rikkoisi jälleen nykyaikaisten puukerrostalojen korkeusennätyksen
(Wood Solutions 2013). Nämä uraauurtavat hankkeet ovat saaneet näkyvyyttä myös
Norjan ulkopuolella, auttaen lisäämään korkean puukerrostalorakentamiseen kohdistuvaa kansainvälistä kiinnostusta. Puurakenteisten pilvenpiirtäjien toteutuessa ja niistä
mahdollisesti saatavien hyvien käyttökokemusten kautta myös muualla tapahtuvaan korkeaan puurakentamiseen liittyvää epävarmuutta voidaan saada vähennettyä.
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31. KUVA: Havainnekuva Bergenissä rakenteilla olevasta 14-kerroksisesta puukerrostalosta, jonka on
määrä valmistua vuoden 2015 aikana. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimii arkkitehtitoimisto Artec.

Norjan puukerrostalorakentaminen on saavuttamassa läpimurtoa paikallisilla markkinoilla ja puurakenteisten kerrostalojen osuus on viime aikoina ollut kasvussa. Puun
osuutta kerrostalorakentamisessa on kuitenkin mahdollista yhä lisätä huomattavasti.
Lukuisien onnistuneiden puukerrostalokohteiden myötä myös puurakentamiseen liittyvä osaaminen on kasvussa, mikä osaltaan auttaa rakentamisessa käytettävän puun
lisäämisessä. Puukerrostalorakentamisen ja siihen yhdistettävien hyvien kokemusten ja
mielikuvien lisääntyminen luo myös tietynlaista varmuutta sekä kuluttajien että suunnittelijoiden silmissä. Puurakentamisessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota riittävän laadun
ylläpitämiseksi, ettei puukerrostaloihin liittyvät mielikuvat muutu kielteisiksi ja ettei jo
saavutettua markkinaosuutta siten menettäisi. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa
rakennusmääräyksiä ja ääneneristysvaatimuksia tarkentamalla sekä hyviksi todettuihin
puurakenteisiin liittyvän tiedon jakamisella. Arkkitehtien ja insinöörien puurakentamisen
tietoutta parantamalla myös kerrostalojen toteuttaminen puusta voi yleistyä, sillä suunnittelijat ovat erityisen tärkeässä asemassa kerrostalon runkomateriaalia valittaessa.

95

96

4.7 Puola
Puu on historiallisesti ollut yksi Puolan alueen tärkeimmistä rakennusmateriaaleista.
Rautakaudella, noin 700-luvulla eaa. rakennettu Biskupinin puurakenteinen linnoitus on
esimerkki muinaisesta puolalaisesta puurakentamisesta. Valtavan linnoituksen yli 450
metriä pitkien muurien rakenne koostui hirsistä kasatuista laatikoista, jotka täytettiin
maa-aineksella. (Hansen 1971: 21.) Myös keskiajalla puolalaiset maalaistalot rakennettiin
pääosin hirsirakenteisina maan länsiosia ja eteläisiä vuoristoalueita lukuun ottamatta,
missä talot rakennettiin muun Keski-Euroopan tapaan Fachwerk-tekniikalla. Maan juutalaisväestö on myös käyttänyt puuta rakentaessaan valtavia hirsirakenteisia synagogia,
joiden ulkomuotoa määrittivät ainutlaatuiset, porrastettut katot. (Hansen 1971: 214.)
Suurin osa synagogista kuitenkin tuhottiin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana.
Maassa nykyään jäljellä olevat puurakenteiset synagogat ovat pieniä ja niissä aikoinaan
ollut toiminta on pääosin lakannut.

Puukerrostalorakentaminen oli muiden Euroopan valtioiden tapaan Puolassa pitkään
kiellettyä. Rakentamista estäneitä määräyksiä lievennettiin kuitenkin lopulta 2000–luvulla
ja nykyään Puolan rakentamismääräyksissä suurin sallittu puurakenteisen talon kerrosluku on neljä (Östman et al. 2010: 14). Trak-Bud -niminen yhtiö kertoo olevansa ainoa,
joka valmistaa nelikerroksisia puutaloja Puolassa ja viisi yhtiön Ustkan kaupunkiin vuonna
2010 rakentamaa neljäkerroksista puurakennusta edustanevatkin maan korkeinta nykyaikaista puukerrostalorakentamista (Trak-Bud 2015). Yhtiö on rakentanut maahan useita
muita samankaltaisia kerrostalokohteita, mutta muuhun rakentamiseen suhteutettuna
puukerrostalojen osuus on pysynyt vähäisenä.

Maan rakennusteollisuus heikentyi kansainvälisen talouskriisin vuoksi vuonna 2009.
Talous on kuitenkin sen jälkeen elpynyt ja jo vuoteen 2011 mennessä rakentaminen oli
lähtenyt uuteen nousuun. (Kingsbury et al 2011.) Kaikista maan asunnoista noin 45% on
kerrostaloasuntoja (Economidou et al 2011: 31). Vuonna 2013 maan väestöstä 35,2%
asui yli kymmenen asuntoa sisältävissä kerrostaloissa ja 3–9 asunnon kerrostaloissa asui
9,3% maan väestöstä. Jopa 50,3% väestöstä asui omakotitaloissa ja pari- ja rivitaloissa

32. KUVA, vasemmalla: Viisi Pohjois-Puolassa Ustkan kaupungissa sijaitsevaa neljäkerroksista asuintaloa edustavat maan korkeinta rakennusmääräysten sallimaa puukerrostalorakentamista.
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33. KUVA: Aikoinaan Puola-Liettuan liittovaltioon kuuluneessa Wolpan kylässä sijainnut, 1800-luvun
alkupuolella rakennettu Wolpan synagoga oli yksi alueelle rakennetuista lukuisista puurakenteisista
synagogista, joista suurin osa tuhottiin maailmansotien aikana. Nykyisin kylä on osa Valko-Venäjää.

puolestaan asui vain 5,3% väestöstä. (Eurostat 2014b.) Maahan rakennettujen omakotitalojen osuus kaikista valmistuneista asunnoista on lisääntynyt viime aikoina (Kingsbury
et al 2011). Kyseinen kehitys on poikkeuksellista, sillä kerrostalorakentaminen on useimmissa muissa Euroopan maissa kasvattanut suosiotaan kaupungistumisen lisääntyessä.
Kerrostaloasumisen houkuttelevuutta voisi olla mahdollista lisätä tulevaisuudessa, jos
puukerrostalorakentaminen saadaan siihen liittyvien tuotantoketjujen tehostuessa
muuta kerrostalorakentamista halvemmaksi.

Vuonna 2012 Puolan pinta-alasta 36,2% oli metsää ja maan metsävarat olivat Euroopan
Unionin kuudenneksi suurimmat (Eurostat 2014c). Yleisimpiä metsien puulajeja ovat
mänty, kuusi ja pyökki. Puun tuotanto ei riitä tyydyttämään paikallista kysyntää, mistä
syystä 3–5 miljoonaa kuutiometriä puuta tuodaan maahan vuosittain. Puuntuotannon
vähäisyyttä selittää osittain maan ympäristöministeriön tavoite lisätä käytettävissä olevien metsien määrää. Lisäksi suurta puunkulutusta selittää se, että Puola on maailman
neljänneksi suurin huonekalujen maastaviejä Kiinan, Italian ja Saksan jälkeen. (Kingsbury
et al 2011.) Vuonna 2010 maassa käytettiin hyödyksi vain noin 60% metsien vuotuisesta
kasvusta. Tästä huolimatta maan raakapuun tuotanto oli samana vuonna tutkimusalueen
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viidenneksi suurin, noin 41 miljoonaa kuutiometriä. (Eurostat 2011: 15.) Tulevaisuudessa
maan puuntuotantoa pystytään todennäköisesti lisäämään merkittävästi ja myös puolalaisen rakennuspuun kysyntä on jatkossa mahdollista tyydyttää paikallisesti tuotetuista
metsävaroista.

Puolassa puutuotteiden kulutus henkeä kohti on varsin pieni, mitä osaltaan selittää puun
käyttöön liittyvän mainonnan ja tiedottamisen vähäisyys. Vuonna 2004 luotiin Teraz Drewno
-niminen järjestö, jonka tavoitteena on lisätä asukaskohtaista puunkulutusta sekä puun
käyttöä rakentamisessa. Lisäksi se kerää ja jakaa tietoa puun käytöstä ja tekee yhteistyötä
useiden vastaavien, muissa maissa toimivien järjestöjen kanssa. (Kingsbury et al 2011.)
Myös puolalaisten puuteollisuuden aloilla toimivien yritysten kattojärjestö Polska Izba
Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (Puolalainen puuteollisuuden kauppakamari) tukee
puurakentamista tarjoamalla siihen liittyviä tutkimus-, informaatio- ja koulutuspalveluja ja
tukemalla uusien teknologioiden kehittämistä.

Puolalainen puukerrostalorakentaminen on vielä heikossa asemassa. Maahan toteutetut
muutamat puukerrostalot muodostavat marginaalisen osuuden maan kaikesta rakentamisesta. Lisäksi korkean puukerrostalorakentamisen yleistymisen esteenä ovat vielä
maan rakennusmääräykset, jotka rajoittavat maan puurakennusten suurimman sallitun
kerrosluvun neljään. Vaikka kyseinen kerrosluku riitäneekin todennäköisesti usempien
uusien asuntokohteiden rakentamistehokkuuden tarpeisiin, on se silti puukerrostalorakentamisen käyttömahdollisuuksia rajoittava tekijä, mistä syystä paikalliset rakennusmääräykset vaatisivat uudelleentarkastelua. Puurakentamiseen liittyvän markkinoinnin
tehostaminen on keskeisessä asemassa maahan tuotettavien puukerrostalojen määrän
lisäämisessä. Puurakentamisella saatavien etujen esille tuomisen lisäksi puukerrostalojen potentiaalisten kustannushyötyjen saavuttaminen voisi huomattavasti lisätä niiden
kiinnostavuutta sekä rakennuttajien että kuluttajien silmissä ja on siksi ratkaiseva tekijä
tulevaisuuden puukerrostalorakentamisen kasvun kannalta. Lisäksi maan pitkä puurakentamisen perinne voi auttaa lisäämään puurakenteisten kerrostalojen suosiota vähentämällä puurakennuksiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Yksi mahdollisista puukerrostalojen
markkinoinnin lähestymissuunnista voisikin olla sen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden lisäksi maan pitkään puurakentamisen perinteeseen viittaaminen.
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4.8 Ranska
Esihistoriallisessa Ranskassa puurakentaminen oli yleistä lähes kaikilla alueilla Välimeren
rantojen lähiseutuja lukuun ottamatta. Vuosisatojen saatossa sen merkitys on kuitenkin
laskenut ja puurakentamisen perinne on rajautunut vain muutamille, pääosin PohjoisRanskassa sijaitseville alueille. Niihin lukeutuvat Normandia, Champange, Alsace, Loiren
laakso sekä useat Picardyn ja Burgundyn alueilla sijaitsevat kylät. Maan vanhimmat hirsirankarakenteiset talot löytyvät Normandiassa sijaitsevasta Rouenin kaupungista ja ne on
todennäköisesti rakennettu 1400-luvulla. Kyseisenä aikana maan metsät alkoivat käydä
vähäisiksi ja kaupungit tiivistyivät, jolloin lyhyiden puuosien käyttäminen sekä puukerrostalojen rakentaminen yleistyivät. Rankarunkojen rakentaminen lyhyistä osista vaati erityistä huolellisuutta ja taitoa rakenteiden jäykkyyden varmistamiseksi. Hirsirankarakenne
pysyi suosittuna puutalojen rakennustapana aina 1800-luvun loppuun saakka, jolloin
kevyet rankaseinät yleistyivät teollisesti tuotetun sahatavaran lisääntyessä. (Hansen 1971:
125–126.) Maan puurakentamisen suosion hiipuminen jatkui aina 1900-luvun loppuun
asti, minkä lisäksi kahta kerrosta korkeampien puurakennusten toteuttaminen oli lähes
sadan vuoden ajan ajan kiellettyä kaikkialla Ranskassa.

Vuonna 1995 uudistuneet Ranskan rakennusmääräykset mahdollistivat jopa 15-kerroksisten puutalojen rakentamisen. Nykyään käytössä oleva lainsäädäntö rajoittaa puurakenteisen talon enimmäiskorkeuden 50 metriin. Sprinklereiden asentaminen ei ole korkean
puurakentamisen vaatimuksena, mutta yli neljäkerroksisten talojen rakenteiden tulee
täyttää vähintään 90 minuutin rakenteellinen palonkesto. (Östman et al 2002: 32.)
Ranskalaisiin puurakentamista edistäviin järjestöihin kuuluu muun muassa Comité National
Pour le Développement du Bois (CNDB) sekä France Bois Forêt. Ne ovat yhdessä maan hallituksen kanssa pyrkineet edistämään puun käyttöä erityisesti puurakentamisen ekologisuuden perusteella. Esimerkiksi vuonna 1996 aloitetun Bois - Construction - Environnement
-kampanjan sekä vuonna 2004 käynnistetyn Le bois, c’est essentiel -kampanjan tavoitteina
on ollut edistää puun käyttöä rakentamisessa sekä lisätä puurakentamiseen kohdistuvaa
opetusta ja tutkimusta.

34. KUVA, vasemmalla: Pariisiin vuonna 2013 valmistuneen Maison de l’Inde:n laajennusosan 7 ylintä
kerrosta ovat puurakenteisia. Rakennuksen on suunnitellut Intégral Lipsky+Rollet Architectes.
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Ranskalaiset mieltävät puun usein ylihintaiseksi, eikä sitä nähdä muodikkaana vaan
pikemminkin vanhanaikaisena materiaalina, jonka koetaan pääasiassa olevan maaseuduilla asuvien, vanhempien mieshenkilöiden suosiossa (Rametsteiner et al 2007: 12).
Ranskassa erityisesti erillispientaloina toteutetut puurakennukset ovat keskimäärin olleet
kivitaloja kalliimpia ja puutalojen rakentaminen onkin pitkään keskittynyt korkean hintaluokan asuntotuotantoon (Jonsson 2009: 16). Puurakennusten kohtaamiin epäedullisiin
mielikuviin voidaan mahdollisesti puuttua markkinoinnin keinoin. Lisäksi puutaloissa
asumisen haluttavuutta voitaneen parantaa puusta toteutettujen korkealaatuisten ja
nykyaikaisten esimerkkirakennusten lisäämisellä. Lisäksi puuteollisuuden tuotantoketjujen tehostamisen sekä tuotantovolyymin kasvattamisen kautta on mahdollista vaikuttaa
puurakentamisen kustannuksiin. Huomionarvoista on kuitenkin se, että vuonna 2006
Ranskan kansallisen puuteollisuuden kehittämiskomitean (CNDB – Comité National Pour
le Développement du Bois) tekemässä mielipidetutkimuksessa todettiin, että 78% maan
asukkaista oli valmiina maksamaan enemmän rakennuksista, jotka edistävät ympäristöystävällistä ja kestävää kehitystä (Jonsson 2009: 16).

Ranskalainen puurakentaminen on yhä alkuvaiheessa, etenkin puukerrostalorakentamisen osalta. Erillispientalojen runkomateriaalina puulla on ollut hieman kerrostaloja suurempi merkitys, joskin se on myös ollut hyvin pieni kokonaisuuteen verrattuna. Vuonna
2005 kaikista omakotitaloista 4% oli puurakenteisia ja kerrostaloista vastaava osuus oli alle
1% (Jonsson 2009: 14–15). Vuoteen 2011 mennessä puurakentamisen markkinaosuus oli
kasvanut huomattavasti, jolloin jopa 10,2% kaikista aloitetuista pientaloista ja 4,1% kerrostalojen ja monen perheen rakennusten asunnoista oli puurakenteisia. Lisäksi vuonna
2011 aloitettujen julkisten rakennusten pinta-alasta 4,8% ja kaikkien uusien laajennusten
pinta-alasta jopa 19,8% toteutettiin puurakentein. (CNDB et al 2012: 7.) Viimeaikainen
puurakentamisen kasvu on ollut erityisen merkittävää, kun otetaan huomioon, että vielä
vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa ennustettiin, ettei Ranskan puukerrostalorakentaminen tule todennäköisesti saavuttamaan yli 2,5% markkinaosuutta edes vuoteen 2020
mennessä (Jonsson 2009: 16). Paikallisen puurakentamisen kasvusta kertoo myös se,
että Ranskan ensimmäinen CLT-elementtejä valmistava tehdas aloitti toimintansa vuonna
2013 (Manninen 2014: 14).
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Vuonna 2011 kaikista Ranskassa rakennettujen puutalojen rungoista 75% oli pääosin
toteutettu rankarakenteisena, 12% pilari-palkki rakenteisina, 5% hirsirakenteisena, 4%
laminoiduista paneeleista ja 3% perinteisesti Fachwerk-rakenteisena. Kaikista suosituinta
puusta rakentaminen oli Ranskan itäosissa ja vähiten suosittua Etelä-Ranskassa sekä
Pariisin seudulla. (CNDB et al 2012: 5–6.) Kaikista asunnoista hieman yli 30% on kerrostaloasuntoja (Economidou et al 2011: 31).

Vuonna 2012 Ranskan pinta-alasta 31,8% oli metsää (Eurostat 2014c). Maan metsiä hoidetaan kestävästi ja vuonna 2010 vain noin 68% maan metsien kasvusta käytettiin hyödyksi. Ranska oli samana vuonna tutkimusalueen kolmanneksi suurin raakapuun tuottaja
Ruotsin ja Suomen jälkeen. (Eurostat 2011: 15.) Alueen puuntuotantoa voidaan tulevaisuudessa lisätä, minkä lisäksi kaikki maan puurakentamiseen tarvittavat runkomateriaalit
on tarvittaessa mahdollista tuottaa paikallisista metsistä.

Puurakentaminen on pitkään kohdannut Ranskassa ennakkoluuloja, jotka ovat haitanneet sen yleistymistä. Maan perinteisessä rakentamisessa ei ole ollut sijaa puurakenteille,
vaan suurin osa taloista on toteutettu kivestä tai tiilestä. Myös selkeän informaation puute
on koettu yhdeksi suurimmista esteistä puurakentamisen yleistymiselle. (Jonsson 2009:
15–16.) Paikalliseen rakennuskulttuuriin sidottujen asenteiden muuttaminen on hidasta,
ja jotta puukerrostalorakentaminen pystyisi voimakkaasti yleistymään, on sen ensin saavutettava kilpailukykyinen asema suhteessa muuhun rakentamiseen. Tulevaisuudessa
ranskalaisen puukerrostalorakentamisen kustannukset tulevat todennäköisesti laskemaan puurakentanisen volyymin kasvaessa, paikallisten tuotantoketjujen tehostuessa ja
suunnittelijoiden osaamisen lisääntyessä. Viime aikoina voimakkaasti kasvaneen puurakentamisen markkinaosuuden ansiosta voitaneen kuitenkin sanoa, että pitkään voimassa
olleiden kulttuurisidonnaisten asenteiden muuttuminen on viimein alkanut. Muutosta
lienee auttanut myös viime vuosina tapahtunut, puukerrostalorakentamisen voimakas
lisääntyminen useissa Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa. Puukerrostalojen rakentamisen tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi tulisi painottaa sen ympäristöystävällisyyttä,
sillä Ranskan asukkaista suurin osa on valmiina maksamaan jopa enemmän kestävää
kehitystä edistävistä asunnoista.
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4.9 Ruotsi
Muiden Pohjoismaiden tapaan myös Ruotsissa puu on historiallisesti ollut tärkein rakennusmateriaali. Maan havumetsistä helposti saatavilla olevista pitkistä ja suorista hirsistä
rakennetut talot ovat tarjonneet kivirakennuksia paremman lämmöneristävyyden ja ovat
siten myös helpottaneet selviytymistä maan kylmien talvien yli jo vuosituhansien ajan.

Varhaisimpien ruotsalaisten talojen seinät rakennettiin joko päällekkäin ladotuista hirsistä
tai tihein välein maahan upotetuista, katon rakenteita kannattelevista pilareista joiden
välit saatettiin täyttää joko kivillä, savella tai turpeella. Päistään salvottuihin vaakasuuntaisiin pyöröhirsiin perustuvalla lafte-tekniikalla on Ruotsin alueella rakennettu taloja jo
ensimmäisen vuosituhannen aikana. Tuohon aikaan alueelle saapuneen rakennustavan
arvellaan olevan alkujaan peräisin itäisestä Euroopasta. (Hansen 1971: 23.)

Ainakin 800 vuoden ajan ruotsalaiset kaupungit rakennettiin puusta. Arkkitehtuurin tyylisuuntien vaihtuessa Skandinavian kaupunkien puurakennusten detaljointi ja sommittelu
sai uusia muotoja. Esimerkiksi Renessanssin ja Barokin kaltaisista, muualta Euroopasta
saapuneista tyylisuunnista ammennettiin vaikutteita myös ruotsalaiseen puuarkkitehtuuriin. Yleensä kivestä tehtyjä yksityiskohtia käännettiin puuarkkitehtuuriin soveltuviksi.
Puukaupunkien toistuvat tulipalot nähtiin joidenkin mielestä jopa tarpeellisena arkkitehtuurin uudistumisen kannalta. Tuhoutuneet kaupungit saatettiin aina jälleenrakentaa vallitsevan muodin ja tyylisuuntien mukaisiksi. Tulipalot aiheuttivat kuitenkin suuren paineen
paikalliselle taloudelle, sillä niiden jatkuva jälleenrakentaminen vaati valtavia resursseja.
Tätä alettiinkin 1800-luvulla käyttämään yhä yleisemmin argumenttina paloturvallisempien, kivestä ja tiilistä rakennettujen kaupunkien toteuttamiselle. (Larsen 1990.)

Yli kaksikerroksisten puutalojen rakentaminen kiellettiin maassa kokonaan vuonna 1874
ja tämä kielto säilyi voimassa vuoteen 1994 asti, jonka jälkeen puukerrostalojen osuus on
ollut voimakkaassa kasvussa (Mahapatra et al 2009a: 28). Ruotsalaiset kuluttajat, suunnittelijat sekä paikallinen rakennusteollisuus ovat ottaneet puukerrostalot vastaan avoimin
mielin ja nykyään jopa viidesosa maan kerrostaloista tehdään puurunkoisina.

35. KUVA, vasemmalla: Tukholmassa sijaitsevan, vuonna 2013 valmistuneen Strandparkenin puukerrostalo on korkeimmalta osaltaan 9-kerroksinen. Kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Wingårdhs.
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4.9.1 Nykytila
Ruotsin puukerrostalorakentamista koskevat säädökset uudistuivat vuoden 1994 alussa,
kun maan uusi rakentamismääräyskokoelma Boverkets byggregler astui voimaan ja yli
kaksikerroksisten puutalojen rakentaminen sallittiin. Kiinnostus puukerrostalorakentamista kohtaan oli herännyt jo tätä ennen ja korkean puurakentamisen yliopistotutkimus
aloitettiin vuonna 1991 maan metsäteollisuuden tukemana (Mahapatra et al 2009a: 31).
Vuonna 1993 puukerrostalojen tutkimusta laajennettiin Växjön Wälluddeniin vuonna
1996 valmistuneiden 4- ja 5-kerroksisten puutalojen toteutettamiseksi. Projektin tarkoituksena oli osoittaa yli kaksikerroksisten puurakennusten taloudellisuus ja tekninen
kilpailukyky. (Klumpers 1996: 1–4.) Ruotsin rakentamismääräykset eivät rajoita puukerrostalojen rakentamiskorkeutta, mutta kaikki yli kaksikerroksiset puurakennukset tulee
varustaa tulipalojen varalta automaattisella sammutusjärjestelmällä, jos rakennuksen
runkoa ei toteuteta palonsuoja-aineella käsitellystä puusta. Maassa ei ole muista maista
tuodun puun ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää sertifiointijärjestelmää,
mutta lukuisia Euroopan Unionin asettamia, puuta ja puutuotteita koskevia säädöksiä on
sisällytetty maan lakeihin. (Mahapatra et al 2012: 71.)

Vuonna 1997 Ruotsin hallitus sekä paikallinen puuteollisuus aloittivat puun eri käyttötarkoituksiin liittyvän Wood, Construction and Furniture Program -nimisen, noin 150 miljoonan
Ruotsin kruunun eli noin 16 miljoonan euron arvoisen ohjelman, jonka tavoitteena oli
vauhdittaa puutuoteteollisuuden kasvua sekä lisätä erityisesti esivalmistettuun puurakentamiseen liittyvää tutkimusta ja markkinointia. Tätä ovat seuranneet lukuisat muut
puun käytön kehittämiseen tähtäävät hankkeet, kuten vuosien 2002–2005 aikana käynnissä ollut Wood Cluster -kampanja, vuosien 2004–2008 Nationella träbyggnadsstrategin
-ohjelma sekä vuosien 2010–2012 aikana toiminut Trästad 2012 -projekti. (Mahapatra et
al: 72.) Puukerrostaloihin liittyvät tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat auttaneet lisäämään ruotsalaisen puukerrostalorakentamisen määrää. Nykyään puuta voidaan pitää
varteenotettavana, tasa-arvoisena kerrostalon runkomateriaalivaihtoehtona muiden
toteutustapojen, kuten betonielementtirakentamisen rinnalla. Vuonna 2012 jo noin 20%
maan kerrostaloista toteutettiin puurakenteisina ja niistä suurin osa rakennettiin esivalmistetuista tilaelementeistä (Tolppanen et al 2013: 21, 49).
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36. KUVA: Vuonna 1996 valmistuneet 4- ja 5-kerroksiset, Växjössä sijaitsevat Wälluddenin projektin
rakennukset olivat Ruotsin ensimmäiset nykyaikaiset puukerrostalot. Niiden arkkitehtisuunnittelusta
vastasi Tina Wik, Mattson & Wik Arkitektkontor.

Vuonna 2012 Ruotsin pinta-alasta 75,6% oli metsää ja maan metsät olivat pinta-alaltaan
tutkimusalueen suurimmat, käsittäen yhteensä 18,7% eli yli kuudesosan kaikista Euroopan
Unionin metsistä (Eurostat 2014c). Maan metsiä hoidetaan kestävästi, ja esimerkiksi
vuonna 2010 noin 84% maan metsien vuotuisesta kasvusta käytettiin hyödyksi. Ruotsi
on myös Euroopan suurin raakapuun tuottaja ja vuonna 2010 maan metsistä korjattiin
yhteensä noin 81 miljoonaa kuutiometriä puuta, muodostaen noin kuudesosan kaikesta
Euroopan Unionin raakapuun tuotannosta. (Eurostat 2011: 15.)

Kerrostaloasumisen suosio vastaa Ruotsissa suunnilleen muun Euroopan keskitasoa.
Vuonna 2013 maan asukkaista 32,2% asui kerrostaloissa, joissa oli yli kymmenen asuntoa
ja 8,4% väestöstä asui pienemmissä, 3–9 asuntoa sisältävissä kerrostaloissa, kun taas pari-,
rivi- ja omakotitaloissa asuvien osuus oli 58,9% (Eurostat 2014b). Kerrostalorakentamisen
suosio on kuitenkin ollut viime aikoina kasvussa ja suurin osa maahan tänä päivänä rakennettavista asunnoista valmistuu kerrostaloihin. Vuonna 2011 maahan valmistuneista
asunnoista jopa 62,7% sijaitsi kerrostaloissa (Statistiska centralbyrån 2013:167).
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4.9.2 Tulevaisuus
Vuonna 2008 erään Skelleftean kaupungissa sijaitsevan puukerrostalokohteen heikkoja
ja vahvoja puolia arvioimaan koottiin 65 puurakentamisesta kiinnostunutta henkilöä.
Tutkimusryhmä nimesi puurakentamisen vahvoiksi puoliksi korkean esivalmistusasteen,
joustavan rakennejärjestelmän, lyhyen rakennusajan, ympäristöystävällisyyden, paikallisten materiaalien käytön ja ruotsalaisten positiivisen suhtautumisen puun käyttöön.
Osallistuneet löysivät myös useita heikkoja puolia, kuten projektin kustannushallinnan,
ääneneristyksen, rakennusvaiheen aikainen herkkyys ulkoisille tekijöille kuten koville
tuulille, useiden paloturvallisuuteen, ääneneristykseen, vakauteen ja ilmanpitävyyteen
liittyvien vaatimusten toteuttamisen, puukerrostalojen tekniset korkeusrajoitteet ja puukerrostalorakentamiseen erikoistuneiden yritysten puute. (Mahapatra et al 2012: 71.)

Lisäksi Keski-Ruotsin Yliopistossa vuonna 2010 tehty kyselytutkimus perehtyi arkkitehtien
näkemyksiin puukerrostalorakentamisesta. Kustannukset, rakennusaika ja rakenteen
tekniset tekijät kuten paloturvallisuus, äänitekniset ominaisuudet ja vakaus ovat ensisijaisessa asemassa runkomateriaalia valittaessa. Betonirakennetta pidettiin teräs- ja puurunkoja parempana niiden teknisten ominaisuuksien vuoksi, mutta puu- ja betonirunkoa
pidettiin yhtä hyvinä kustannuksiin ja rakennusaikaan nähden. (Hemström et al 2010:
4–8.) Vuoteen 2009 mennessä tehdyissä tutkimuksissa ei oltu vielä löydetty minkään
rakennemateriaalin tuovan erityistä kustannusetua. Puukerrostalorakentamisen kustannuksiin liittyvät näkemykset ovat yhä pitkälti hämärän peitossa jopa puuteollisuuden eri
toimijoiden keskuudessa. Ruotsalaisen puurakentamisen kehittyminen tulevaisuudessa
betonirakentamista halvemmaksi on kuitenkin arvioitu todennäköiseksi. (Mahapatra et al
2012: 72.)

Puukerrostalojen markkinaosuus on ollut viime aikoina voimakkaassa kasvussa. Vuonna
2008 jopa 15% maahan valmistuneista kerrostaloista rakennettiin puusta (Mahapatra
et al 2009a: 28). Vuoteen 2012 mennessä puukerrostalojen osuus kaikesta kerrostalorakentamisesta oli jo noin 20% ja kyseisen kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa (Tolppanen et al 2013: 21). Lisäksi yli 90% maahan rakennettavista pientaloista
toteutetaan puusta (Mahapatra et al 2012: 71). Puisista tilaelementeistä toteutettavat,
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37. KUVA: Skellefteåssa sijaitsevat Älvsbacka Strandin puukerrostalot on suunnitellut White Arkitekter.

halvat opiskelija-asuntolat ovat tarjonneet pohjan puukerrostalorakentamisen kasvulle.
Puurakentamisen prosessit ovat maassa pitkälle teollistuneita ja puukerrostalojen tuotantoketjut ovat kehittymässä hyvin tehokkaiksi, aina elementtien esivalmistuksesta niiden
kuljetukseen ja rakentamiseen asti. (Mahapatra et al 2012: 72.) Tilaelementtitekniikasta
on kehittynyt maan yleisin puukerrostalojen toteutustapa (Tolppanen et al 2013: 49).

Ruotsalaisten suhtautuminen puurakentamiseen on yleisesti positiivista. Puu- ja betonikerrostaloja vertailevassa tutkimuksessa puutalojen asukkaille Ruotsissa tehdyssä
kyselytutkimuksessa 84% vastanneista piti puutaloja betonirakennuksia parempina, 4%
samankaltaisina ja 11% mielsi puurakennukset betonitaloja huonommiksi (Walford 2006:
8). Kyseinen tutkimus keskittyi kuitenkin ainoastaan puurakennusten asukkaisiin, mistä
syystä sen tuloksia ei voida pitää täysin puolueettomina.

Ruotsalaisen puukerrostalorakentamisen voidaan sanoa saavuttaneen läpimurron
rakennusmarkkinoilla. Puusta on kehittynyt tasa-arvoinen, vaihtoehtoinen runkomateriaali maan perinteisesti vahvalle betonielementtiteollisuudelle. Puukerrostalojen osuus
maan kerrostalotuotannosta on Euroopan suurimpia ja markkinaosuuden kasvun uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa. Pitkälle teollistuneet puuelementtien tuotantoprosessit
toimivat esimerkkinä myös muualla Euroopassa tapahtuvalle puukerrostalorakentamisen
kehitykselle. Siihen liittyvät kustannukset ovat viime aikoina olleet verrattavissa muun vastaavan rakentamisen kustannuksiin. Puurakentamisen teollisten prosessien tehostuessa
ja yleisten käytäntöjen vakiintuessa puukerrostalorakentamisesta voidaan kuitenkin
odottaa kehittyvän betonielementtirakentamista halvempi vaihtoehto.
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4.10 Saksa
Myös Saksassa puu on ollut ensimmäinen käytössä ollut rakennusmateriaali. Tästä on
löydetty aina kivikaudelle asti ajoittuvia todisteita, kuten Federseen ja Haithabun alueilta
paljastuneet muinaiset asuinsijat. Myös maan ensimmäiset kirkot rakennettiin puusta.
Kristinuskoon käännyttämisen edistyessä kuitenkin muiden kuin tilapäisten puukirkkojen
rakentaminen kiellettiin kokonaan kirkon ylimmän johdon toimesta, ja kaikki uudet kirkot tuli rakentaa kivestä. (Hansen 1971: 153–154.) Myös puukerrostalorakentaminen on
historiallisesti ollut suosittua Saksan alueella. Lukuisat Fachwerk-rakenteiset kerrostalot
antavat yhä ominaisen leimansa useille Saksan vanhoille kaupungeille. Maan eteläisillä
Ylä-Baijerin ja Allgäun vuoristoisilla seuduilla myös hirsirakentaminen on ollut suosittua muun Alppien alueen tapaan (Hansen 1971: 180). Muun Euroopan tapaan myös
Saksassa puurakentamista alettiin keskiajalta lähtien rajoittamaan useissa kaupungeissa,
usein tuhoisien kaupunkipalojen seurauksena (Larsen 1990). Lopulta kahta kerrosta korkeampien puutalojen rakentaminen kiellettiin maassa kokonaan ja kyseinen kielto säilyi
voimassa aivan viime vuosikymmeniin asti.

Vuonna 2002 uudistetut rakentamismääräykset sallivat puukerrostalorakentamisen
viiteen kerrokseen, kun talon ylimmän kerroksen lattiapinta oli korkeintaan 13 metriä
maanpinnan yläpuolella (Mahapatra et al 2012: 69). Tämän lisäksi maan rakentamismääräykset sallivat puurakenteiden käytön jopa kahdeksankerroksisissa rakennuksissa, jos
niiden ylin lattiapinta on korkeintaan 22 metriä maanpinnan yläpuolella ja rakennuksen
puurakenteet ovat kauttaaltaan palosuojattuja (Grafe et al 2014). Liittovaltion hallinnon
hankkimien puutuotteiden tulee todistettavasti olla alkuaan peräisin laillisesta ja kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Tämän lisäksi maahantuodun puun tulee
täyttää useita vaatimuksia, joista suurin osa on alunperin Euroopan Unionin asettamia,
maan lainsäädäntöön sisällytettyjä määräyksiä. Niihin kuuluvat muun muassa rakennusalan tuotteita koskeva direktiivi 89/106/EC, yleisen tuoteturvallisuuden direktiivi 2001/95/
EC sekä arsenikilla, kromilla tai kreosootilla käsitellyn puun käyttöä koskevia rajoituksia.
Lisäksi erillinen laki kieltää sellaisten puukuitulevyn markkinoinnin, joiden formalehydipäästöt ylittävät tietyn rajan. (Mahapatra et al 2012: 69.)
38. KUVA, vasemmalla: SCHANKULA Architekten -toimiston ja Technische Universität Münchenin yhteistyössä suunnittelema kahdeksankerroksinen ”Holz 8” oli vuonna 2011 valmistuessaan Saksan korkein
puurakenteinen asuintalo.
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Saksan väestö ja talous ovat tutkimusalueen suurimmat. Vaikka maan suhteellinen puunkulutus asukasta kohden on pienempi kuin monella muulla alueella, on Saksan puuntarve
silti suurempi kuin missään muussa Euroopan Unionin maassa. Saksan sahatavaran ja
puulevyjen näennäiskulutus oli vuonna 2012 yli 29,7 miljoonaa kuutiometriä, käsittäen
noin 21 prosenttia koko EU-28:n näennäiskulutuksesta (Eurostat 2014a). Vuonna 2012
Saksan pinta-alasta 32,9% oli metsää (Eurostat 2014c). Maan metsiä hoidetaan kestävästi
ja vuonna 2010 vain noin 56% niiden vuotuisesta kasvusta käytettiin hyödyksi. Pienestä
hyödyntämisasteesta huolimatta Saksa oli kyseisenä vuonna Euroopan kolmanneksi suurin raakapuun tuottaja. (Eurostat 2011: 15.)

Vaikka saksalaiset mieltävät puun usein kalliiksi, koetaan sen myös olevan kohtuuhintaista
materiaalin laadukkaan mielikuvan vuoksi (Rametsteiner et al 2007: 12). Maan talonrakentajat ja kiinteistökehittäjät käyttävät kuitenkin mieluummin muita materiaaleja kuin
puuta sen teknisiin ja laadullisiin ominaisuuksiin liittyvistä negatiivisista mielikuvista johtuen. Kyseiset, syvälle juurtuneet käsitykset näyttävät vaikuttavan rakentamisen materiaalivalintoihin. Kaksi kolmasosaa yksityisistä talonrakentajista oli tehnyt päätöksen talon
tulevasta runkomateriaalista jo kauan ennen tarkempien investointipäätösten tekemistä.
Myös maassa toimivat vakuutusyhtiöt perivät puurakennuksilta muita rakennuksia suurempia vakuutusmaksuja. (Mahapatra et al 2012: 70.) Bavariassa 220 puukerrostaloasukkaalle kohdistettu kyselytutkimus osoitti, että asukkaat mielsivät rakennustensa asumisen
laadun joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Puurakenteiset asunnot miellettiin mukaviksi,
lämpimiksi, valoisiksi, kuiviksi ja terveellisiksi. Heikkoina puolina asukkat pitivät huonoa
ääneneristystä, riittämätöntä säänkestävyyttä sekä alttiutta myrskyvaurioille ja tulipaloille
(Bayerisches Staatsministerium des Innern 2003).

Saksassa on useita puutuotteiden kilpailukykyyn, ympäristöystävälliseen tuotantoon ja
käytön lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Vuosina 1990–2010 toiminut Saksan puukaupan
kehittämisrahasto Holzabsatzfonds kehitti uudenlaista puunkäytön kulttuuria. Kyseinen,
valtiotasolla perustettu rahasto käynnisti useita, sekä rakennusalan ammattilaisille että
kuluttajille suunnattuja, puun hyvistä ominaisuuksista tiedottavia ohjelmia, kuten 2000luvun alussa toimineet ”Offensive Holz!” ja ”Naturlich Holz!” -hankkeet. Kyseiset markkinointiohjelmat ovat onnistuneet parantamaan puun käytön houkuttelevuutta ja siihen liittyviä
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mielikuvia rakennuttajien, arkkitehtien sekä mielipidevaikuttajien keskuudessa. Lisäksi
useat maan yliopistot ovat alkaneet tarjoamaan puurakentamiseen liittyviä kursseja ja
siihen erikoistunutta opetusta. (Mahapatra et al 2012: 70–71.) Vuonna 2010 käynnistetty
hanke Zukunft Holz GmbH (ZHG) on jatkanut samana vuonna lakkautetun puukaupan
kehittämisrahaston toimintaa.

Saksa kuuluu tutkimusalueen kerrostalovaltaisimpiin alueisiia siitäkin huolimatta, että kerrostalojen rakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on viime aikoina ollut laskussa.
Vuonna 2013 maan asukkaista 18,1% asui yli yhdeksän asuntoa sisältävissä kerrostaloissa
ja 3–9 asunnon rakennuksissa puolestaan asui 36,4% väestöstä, eli yhteensä vuonna
2013 kerrostaloissa asui 54,5% maan asukkaista (Eurostat 2014b). Maassa vuonna 2007
valmistuneista yhden ja kahden perheen rakennuksista noin 14% toteutettiin puusta,
mutta kerrostaloissa ja muissa yli kolmen perheen taloissa vastaava osuus oli vain noin
2%. Kyseinen puurakentamisen osuus on pysynyt melko tasaisena koko 2000-luvun ajan.
Usean perheen rakennusten rakentaminen on ollut laskussa, mikä tarkoittaa myös sitä,
että myös uusien puurakenteisten monen perheen asuintalojen määrä on vähentynyt.
Keskimääräisen asuntokunnan koon jatkuvan pienenemisen myötä myös kotitalouksien
määrä tullee kasvamaan 2020-luvulle asti ja kyseinen kehitys voi lisätä myös puurakentamisen kysyntää. Paikalliset rakennusmarkkinat ovat kuitenkin painottuneet erityisesti
perinteisten tiilimuurattujen talojen tuotantoon. Saksan eteläosissa puurakentaminen on
muuta maata suositumpaa, mistä on osoituksena se, että sinne on keskittynyt lähes puolet maan puurakentamiseen erikoistuneista yrityksistä. (Mahapatra et al 2012: 68–69.)

Puukerrostalorakentaminen on Saksassa kohtalaisessa asemassa muihin Euroopan
valtioihin verrattuna. Myös puurakenteisten pientalojen osuus on sen viimeaikaisesta
kasvusta huolimatta pitkään ollut vähäinen moniin muihin maihin verrattuna. Maasta on
mahdollista löytää useita nykyaikaisia kerrostalokohteita, mutta suurin osa niistä edustaa
vielä kokeellista rakentamista. Saksalaisten mielikuvat puusta ovat kuitenkin suotuisia,
mikä voi auttaa myös puukerrostalojen yleistymistä tulevaisuudessa. Puun teknisiin ominaisuuksiin liittyviä mielikuvia on kuitenkin syytä kehittää myönteisimmiksi. Niihin voidaan
vaikuttaa muun muassa onnistuneiden esimerkkihankkeiden toteuttamisen lisäksi puurakentamiseen liittyvän tiedon saatavuutta parantamalla.
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4.11 Suomi
Puu on ollut käytössä Suomen alueen rakentamisessa kautta aikojen. Muiden pohjoismaiden tapaan myös suomalaiset talot rakennettiin perinteisesti salvoksin toisiinsa liitetyistä
hirsistä, joiden sivut saatettiin usein piiluta suoriksi. Hirsitalot tarjosivat kivirakennuksia
paremman suojan kylmiltä talvilta, minkä lisäksi niihin tarvittavat materiaalit olivat helposti
saatavissa maan laajoista havumetsistä. Myös maan ensimmäiset kirkot rakennettiin hirrestä, joista vanhin yhä käytössä oleva on vuonna 1626 valmistunut Vöyrin puukirkko.
Maan vanhimman, Ravattulan arkeologisissa kaivauksissa löydetyn puukirkon rauniot
ajoittuvat 1100-luvulle (Leppänen 2013).

Ensimmäiset suomalaiset puukaupungit perustettiin keskiajalla. Lukuisat puukaupunkien
tulipalot ja sodat ovat kuitenkin tuhonneet suurimman osan vanhimmasta, 1700-luvun
puoliväliä edeltävästä rakennuskannasta, mutta piirteitä keskiaikaisten kaupunkien katuverkoista voi yhä löytää Porvoosta, Raumasta ja Naantalista. Kivirakentaminen oli harvinaista muutamia suurimpien kaupunkien keskustoja lukuun ottamatta ja vasta 1800-luvun
lopulla nopeasti teollistuviin kaupunkeihin alettiin rakentamaan kivisiä kerrostaloja, mutta
niissäkin puu säilyi pitkään esikaupunkialueiden pääasiallisena rakennusmateriaalina.
Lopulta 1930-luvun jälkeisen funktionalismin ihanteiden myötä puukaupungit alkoivat
väistymään suurien rakennusvolyymien ja avoimen kaupunkitilan tieltä. Lisäksi mittavat,
niin kutsuttuun kaupunkisaneeraukseen tähdänneet asemakaavahankkeet tuhosivat
1960- ja 1970-lukujen aikana monia vanhoja ja hyväkuntoisiakin suomalaisia puukaupunkialueita. (Karjalainen et al 2002: 12–13.)

Korkeiden puutalojen rakentamista ryhdyttiin rajoittamaan 1800-luvun asemakaavoissa
puukaupungeissa tapahtuneiden tuhoisten kaupunkipalojen vuoksi. Esimerkiksi suurpaloa seuranneessa, Carl Ludvig Engelin vuonna 1828 kehittämässä Turun asemakaavassa
kiellettiin paloturvallisuussyistä yli yksikerroksisten puutalojen ja mansardikattojen rakentaminen (Lilius 1985: 30). Suomen itsenäistyessä korkeaa puurakentamista koskevat
rajoitukset säilyivät maan rakentamismääräyksissä aina vuoteen 1997 asti, jolloin nelikerroksisten puutalojen rakentaminen jälleen sallittiin.
39. KUVA, vasemmalla: Kahdeksankerroksinen Lakean Puukuokka 1 oli vuonna 2014 valmistuessaan
Suomen korkein puukerrostalo ja se edustaakin kerrosluvultaan maan korkeinta sallittua puurakentamista. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimi Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy:n Anssi Lassila.
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4.11.1 Nykytila
Kiinnostus puukerrostalorakentamista kohtaan heräsi Suomessa 1990-luvun alussa,
jolloin maan puuteollisuus alkoi aktiivisesti kehittämään sitä. Suomalainen puukerrostalorakentaminen sallittiin 1.9.1997, kun tuolloin voimaan tulleet rakennusmääräykset
mahdollistivat 2–4 kerroksisten puutalojen rakentamisen. Tätä edelsi vuosien 1995–1997
välinen koerakennusaika, jolloin maahan rakennettiin yhteensä 13 puukerrostaloa eri
rakennetyyppien toimivuuden varmistamiseksi (Tolppanen 2013: 16–17). Määräyket helpottuivat entisestään kun 15.4.2011 voimaan tullut rakentamismääräyskokoelman uudistettu osa E1 loi edellytykset jopa kahdeksankerroksisten puurakennusten rakentamiselle.
Rakennusmääräykset tekevät kuitenkin yhä selvän jaon puu- ja betonirakenteisten kerrostalojen välillä, sillä kaikki Suomessa toteutettavat, yli kaksikerroksiset puurakenteiset
kerrostalot tulee varustaa automaattisella sammutusjärjestelmällä, joskin 3–4 kerroksisiin puurakennuksiin asennettavat sprinklerijärjestelmät voivat olla 5–8 kerroksisia rakennuksia kevyemmät (Karjalainen 2014: 2). Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomeen oli
valmistunut yhteensä 40 puukerrostaloa, joista 4 on toimistorakennuksia. Lisäksi puukerrostalot sisälsivät yhteensä 928 asuntoa. (Puuinfo 2014).

Vuoden 2012 lopulla maan asunnoista 44% oli kerrostaloissa. (Tolppanen 2014.) Suomen
väestöstä yhteensä 33,2% asui kerrostaloissa vuonna 2013. Näistä suurin osa asui suurissa, kymmenen tai usaemman asunnon taloissa ja vain 1,3% väestöstä asui 3–9 asunnon rakennuksissa. (Eurostat 2014b.) Ero kerrostaloasuntojen ja niissä asuvien osuudessa johtunee kerrostaloissa asuvien keskimääräistä pienemmästä asuntokunnasta.
Kerrostaloissa asuvien määrä on Suomessa hieman Euroopan keskitason alapuolella.
Lisääntyvän kaupungistumisen ansiosta myös kerrostaloasumisen osuus on ollut jo pitkään kasvussa.

Vuonna 2012 Suomen pinta-alasta 71,8% oli metsien peittämää. Maan metsät ovat Ruotsin
jälkeen pinta-alaltaan Euroopan talousalueen toiseksi suurimmat ja kaikista Euroopan
Unionin metsistä 13,7 prosenttia sijaitsee Suomessa. (Eurostat 2014c.) Suomen metsiä
hoidetaan kestävästi, mikä tarkoittaa sitä että metsien vuotuinen kasvu ylittää niiden hakkuut. Metsien vuotuisesta, noin 100 miljoonan kuutiometrin kasvusta voitaisiin kestävästi
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käyttää noin 75 miljoonaa kuutiometriä, mutta viime vuosina vuotuinen kulutus on ollut
vain noin 55 miljoonaa kuutiometriä. Metsien hakkuita pystyttäisiinkin Suomessa lisäämään huomattavasti. (Tolppanen et al 2013: 11–12.) Pienestä metsien hyödyntämisasteesta huolimatta maa on yksi Euroopan suurimmista raakapuun tuottajista (Eurostat
2011: 15), Lisäksi metsä- ja puutuoteteollisuudella on suuri vaikutus maan taloudelle ja
puuteollisuus tuottaa noin viidesosan Suomen nettovientituloista ja työllistää suoraan
noin 200 000 maan asukasta (Tolppanen 2013: 13). Tästä syystä puukerrostalorakentamisen kehittäminen sekä Suomessa että muualla Euroopassa on omiaan edistämään
suomalaisen hyvinvoinnin ja teollisuuden kehitystä.

Suomalaisten puukerrostalojen rakentamiseksi kehitettiin 1990-luvulla niin kutsuttu
avoin puurakennusjärjestelmä Yhdysvalloissa suositun platform-tekniikan inspiroimana.
Kyseinen tekniikka soveltuu sekä paikalla toteutettuun että rankarakenteisisten suurelementeistä koostuvaan rakentamiseen. Suurin osa maahan tähän mennessä valmistuneista puukerrostaloista on toteutettu kyseistä järjestelmää mukaillen. Viime aikoina
myös CLT-elementtien suosio on ollut kasvussa puukerrostalojen toteutuksessa. Maan
ensimmäinen CLT-elementtejä valmistava tehdas aloitti toimintansa vuoden 2014 syyskuussa. (Karjalainen 2014: 3.)

Puu on tuttu materiaali paikallisille rakentajille. Suomessa noin 80% pien- ja rivitaloista
ja lähes kaikki vapaa-ajan rakennukset toteutetaan puurakenteisina. Kerrostalojen,
julkisten tilojen ja hallien rakentaminen tarjoavat yhdessä infra-, korjaus- ja täydennysrakentamisen kanssa suurimmat puurakentamisen kasvumahdollisuudet. (Tolppanen
2013: 12.) Puukerrostalorakentamisen suosio hiipui maassa hieman 2000-luvun alussa
koerakentamiskohteiden valmistuttua, mutta erityisesti viime vuosina maassa on aloitettu
lukuisia uusia puurakenteisia kerrostaloja. Viimeisen neljän vuoden aikana Suomeen
on valmistunut 11 puurakenteista kerrostaloa, jotka sisältävät yhteensä 410 asuntoa
(Puuinfo 2014). Vuonna 2014 puurakentamisen markkinaosuuden yli kaksikerroksisten
talojen toteuttamisessa arvioitiin kasvavan noin viiteen prosenttiin (Karjalainen 2014: 2).
Puukerrostalorakentamisen laajuus on tällä hetkellä pientä muuhun rakentamiseen verrattuna. Sen kehittymistä on kuitenkin tuettu jo pitkään useiden tahojen toimesta, minkä
ansiosta puukerrostalojen markkinaosuus on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa.
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4.11.2 Tulevaisuus
Puukerrostalorakentaminen on Suomessa toistaiseksi marginaalisessa asemassa, mutta
sen osuus on lähtenyt viime vuosien aikana kasvuun. Kyseistä kasvua ovat edistäneet
erityisesti 5–8-kerroksisten puutalojen rakentamisen salliminen, puuteollisuuden ja
hallituksen pyrkimykset sen kehittämiseksi sekä lisääntynyt kiinnostus puukerrostalorakentamista kohtaan. Lisäksi uusien standardien kehittämisellä pyritään yhtenäistämään
puukerrostalojen rakentamisen käytäntöjä, mikä auttaa erityisesti puukerrostalojen taloudellisen kilpailukyvyn saavuttamista muuhun rakentamiseen verrattuna.

Viime vuosina Finnish Wood Research Oy on pyrkinyt kehittämään uutta, avointa esivalmistetun puukerrostalorakentamisen RunkoPES -järjestelmää. Sen tavoitteena on standardisoida kantavissa rakenteissa käytettävät, eri rakennuselementtien väliset liitokset ja
mittajärjestelmät. Sen tavoitteina ovat puukerrostalojen suunnittelun yksinkertaistaminen
ja puutuoteteollisuuden kilpailun edistäminen. Kyseinen järjestelmä esiteltiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle vuonna 2013. (Karjalainen 2014: 3.)

Puuteollisuus ja maan hallinto ovat viime aikoina lisänneet puukerrostaloihin liittyvän
tutkimuksen ja investointien määrää. Puurakentamisen kehittämisohjelma on asettanut
tavoitteekseen kasvattaa uusien puukerrostalojen markkinaosuuden noin kymmeneen
prosenttiin nykyisen hallituskauden aikana. Tämän lisäksi korjaus- ja lisärakentamisessa
käytettävien puurakenteiden osuudeksi tavoitellaan jopa 90%. Maahan on lähiaikoina
suunniteltu jopa 6 300 asunnon rakentamista puukerrostaloihin. (Karjalainen 2014: 2–3.)
Parhaimmillaan tämä tarkoittaisi sitä, että tähän mennessä valmistuneiden puukerrostaloasuntojen määrä voisi kasvaa jopa 6–7 -kertaiseksi lähivuosien aikana.

Puurakentamisen tavoitteiden saavuttaminen vaatii suuria määriä uusia puurakentamishankkeita sekä rakennuspaikkoja. Uusien puukerrostalorakentamiseen soveltuvien
tonttien etsiminen on käynnistetty puurakentamisen kehittämisohjelman puitteissa,
yhteistyössä Suomen suurimpien rakennuttajien, rakennusyhtiöiden ja kasvukeskusten
päättäjien ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa. Ohjelman avulla tuettujen hankkeiden
tulee käyttää puuta luonnollisella ja kilpailukykyisellä tavalla. (Karjalainen 2014: 4.)
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40. KUVA: Havainnekuva Vantaan asuntomessualueelle rakenteilla olevasta, Euroopan suurimmaksi
mainostetusta puukerrostalosta. Vuorelma Arkkitehtien suunnitteleman, pinta-alaltaan yli 10 000 neliömetrin kokoisen rakennuksen on vuonna 2015 valmistuessaan määrä sisältää jopa 186 asuntoa.

Puurakentamisen koulutusta tulee maassa kehittää kaikilla tasoilla puukerrostalorakentamisen kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Paikalliset arkkitehdit ovat erityisen kiinnostuneita puurakentamisesta. Rakennesuunnittelijoilla on kuitenkin paljon opittavaa myös
puurakentamiseen liittyvistä Eurokoodeista ja alati muuttuvista energiatehokkuusvaatimuksista. Puurakentamiseen liittyvän tiedon saatavuutta tuleekin tulevaisuudessa lisätä.
Tiedon jakamisessa keskeisessä osassa on ollut Puuinfo, joka on aktiivisesti kehittänyt
puurakennusten suunnitteluun liittyviä ohjeistusta ja työkaluja, jotka ovat vapaasti saatavilla muun muassa järjestön verkkosivuilta. (Karjalainen 2014: 4.)

Suomalaisen puukerrostalorakentamisen kasvun voidaan olettaa kiihtyvän lähitulevaisuudessa. Teollisuuden standardien vakiintuessa ja tuotantotapojen tehostuessa puukerrostalojen valmistamisen kustannukset tulevat todennäköisesti pienenemään. Lisääntynyt
puurakentamiseen liittyvä koulutus ja useat onnistuneet esimerkkikohteet auttavat suunnittelijoita hyvien toimintatapojen löytämisessä. Jos puurakenteiset kerrostalot pystytään
tulevaisuudessa toteuttamaan betonitaloja halvemmin, voidaan puukerrostalorakentamisen suosion odottaa kasvavan nopeasti. Toistaiseksi kuitenkin maan rakennusteollisuuden vahva polkuriippuvuus tarkoittaa sitä, että betonin asema kerrostalojen rakenteiden
oletusmateriaalina tulee jatkumaan Suomessa ainakin lähivuosien ajan.
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4.12 Sveitsi
Sveitsissä puu on ollut merkittävä rakennusmateriaali kautta aikojen. Massiivihirsiseinät
ovat olleet alueen maalaistalojen perinteinen kantava rakenne (Tolppanen et al 2013: 22).
Maan historialliset, jykevät hirsitalot saattoivat usein nousta kolmeen tai tätä useampaankin kerrokseen. Toisin kuin useimmissa muissa sitä ympäröivissä maissa, massiivihirsirakentaminen on perinteisesti ollut Sveitsissä Fachwerk -tekniikkaa suositumpi puutalojen
toteutustapa (Hansen 1971: 155). Graubündenin alueelle Alppien laaksoihin rakennetut
lukuisat hirsitalot ovat läheistä sukua vastaavien Itävallassa ja Etelä-Saksassa sijaitsevien
rakennusten kanssa (Hansen 1971: 180). Muun Keski-Euroopan tapaan Sveitsin keskiaikaisissa kaupungeissa tapahtuneiden tulipalojen seurauksena puutalot korvautuivat
vähitellen kivirakenteisilla paikallisten rakennusmääräysten tiukentuessa. Kuitenkin pienja maalaistalot toteutettiin usein edelleen puusta, minkä ansiosta maan historiallinen
puurakentamisen perinne ei ole päässyt katkeamaan. Kaupunkien puurakentamisen
suosion laskusta huolimatta puuta pidetään edelleenkin yhtenä maan tärkeimmistä
luonnonvaroista, mistä syystä sen käyttöä on viime aikoina pyritty aktiivisesti edistämään
(Kraft 2014: 5).

Puukerrostalorakentaminen oli Sveitsissä kiellettyä aivan viime aikoihin asti. Vielä 1980luvun lopulla Sveitsin puurakentaminen rajoittui pääasiassa kohteisiin, joissa ekologisia
arvoja pidettiin suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi rakennusmääräykset sallivat ainoastaan yksikerroksisten omakotitalojen rakentamisen puusta. Tämä on yllättävää, kun ottaa
huomioon maan pitkän puurakentamisen perinteen. Maan vanhimmat olemassaolevat
puurakenteiset maalaistalot ajoittuvat 1100-luvulle. Sveitsin pitkästä puurakentamisen
perinteestä huolimatta betoni- ja kivirakentaminen syrjäyttivät maan rakentamisessa
käytetyn puun pitkäksi aikaa. (Affentranger 1999.)

Viime vuosikymmenten aikana Sveitsin puurakentamiseen liittyvät palomääräykset
ovat muuttuneet merkittävästi. Vuonna 1983 puiset rankarakenteet saivat F30palokestävyysluokituksen ja 1990-luvun alussa sallittiin paloa osastoivien, 30 minuutin
palonkestovaatimuksen täyttävien seinien ja välipohjien rakentaminen puusta. Tämä

41. KUVA, vasemmalla: Steinhausenissa sijaitseva, vuonna 2006 valmistunut MFH Holzhausen oli maan
ensimmäinen kuusikerroksinen puukerrostalo. Sen pääsuunnittelijana toimi Scheitlin-Syfrig Architekten.
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mahdollisti kaksikerroksisten tavanomaisten puukerrostalojen rakentamisen ja oli tuohon
aikaan merkittävä askel paikallisen puurakentamisen kehittämisessä. (Kolb et al 2012: 21.)
Lopulta vuonna 2005 uudistetut rakennusmääräykset sallivat kuusikerroksisen puurakentamisen, kun rakennuksen kantavan rungon rakenteellinen palonkesto on vähintään
60 minuuttia (Affentrager 2009). Maan puukerrostalorakentamisen määrä on kasvanut
voimakkaasti sen lailliseksi tulon jälkeen. Pelkästään vuosien 2005 ja 2010 välisenä aikana
maahan rakennettiin yhteensä noin 1300 uutta monikerroksista ja puurakenteista asuin-,
koulu- tai hallintorakennusta (Wiederkehr 2010: 3). Maan puukerrostalojen yleisimmin
käytetty runkoratkaisu perustuu liimapuisista elementeistä koostuviin palkkeihin. Myös
Pohjois-Amerikan puurakentamisessa suosittu platform-tekniikka on Sveitsissä laajalti
käytössä. (Tolppanen et al 2013: 23–24.)
Vuonna 2008 käynnistetyn, sveitsiläistä puurakentamista edistävän Wood Resource Policy
-ohjelman päämääränä on 50% lisäys rakentamisessa käytettävän puun määrässä vuosien 2005–2020 välisenä aikana. Kyseisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi kehitetty
Wood Action Plan määrittelee puun käytön lisäämiseksi tarvittavia toimintatapoja sekä
tutkii niitä tukevien kansallisten palveluiden kehittämistarpeita. Puurakentamisen etuina
nähdään sen korkea esivalmistettavuuden taso ja sen mukautumiskyky olemassaoleviin
rakennuksiin, millä on kasvava merkitys vanhoja rakennuksia uudistettaessa ja korjattaessa. Rakentaminen sekä rakennusten lämmittäminen ja jäähdyttäminen kuluttavat
arviolta noin 45% Sveitsissä käytetystä energiasta, mistä syystä energiatehokkaalla ja
ympäristöystävällisellä rakentamisella nähdään olevan ratkaiseva merkitys kansallisten
päästöjen vähentämisessä. Edellämainitun ohjelman muihin tavoitteisiin kuuluu kestävästi ja tehokkaasti hoidettujen sveitsiläisten metsien tuoton kasvattaminen täyteen
potentiaaliinsa, bioenergian tuotannossa käytettävän puun määrän lisääminen sekä puutuotteiden ja niihin liittyvän teknologian kehittäminen. (Kraft 2014: 12–19).

Koulutuksen lisäämisellä on kasvava merkitys maan puurakentamisen kehittämisessä.
Maan puurakentamisen kehitysjärjestö Lignumin yhdessä Holzbau Schweiz -järjestön ja
Schweizerischen Bauschule Aarau -koulun kanssa aloittama hanke tähtää puurakentamiseen liittyvän jatkokoulutuksen kehittämiseen. Laadun takaaminen ja -valvonta ovat
erityisen tärkeitä tämän hetken puukerrostalohankkeissa. Tällä hetkellä ainoastaan 5–6
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-kerroksisten rakennusten toteutuksessa vaaditaan virallisesti tunnustettujen ammatti-insinöörien käyttöä. Vastuu korkealuokkaisesta ja paloturvallisesta rakentamisesta on
kuitenkin suunnittelijoilla ja kaikkien puukerrostalojen toteutuksessa tulisikin käyttää
ammattitaitoisia insinöörejä ja arkkitehtejä. Huonosti suunniteltujen tai toteutettujen
rakennusten aiheuttamat onnettomuudet voivat tuhota hitaasti lisääntyvän puukerrostalorakentamisen maineen. (Wiederkehr 2010: 4.)

Vuonna 2010 Sveitsin pinta-alasta 32,8% oli metsien peitossa. Maan metsiä hoidetaan
kestävästi, mutta varaa raakapuun tuotannon lisäämiseen ei juurikaan ole, sillä jo nyt
metsistä korjataan suunnilleen niiden vuotuista kasvua vastaava määrä. (Eurostat 2011:
13-15.) Paikallista puuntuotantoa saattaisi olla mahdollista tehostaa lisäämällä maan
metsien pinta-alan määrää, mutta todennäköisesti Sveitsi joutuu lähitulevaisuudessa
lisäämään muualla tuotetun puun maahantuontia kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi.

Sveitsin asukkaista lähes 60% asuu kerrostaloissa. Erityisesti pienemmissä, 3–9 asunnon
rakennuksissa asuminen on maassa suosittua ja vuonna 2013 niissä asui 36,3% maan
väestöstä. Vastaavasti pari-, rivi- ja omakotitaloissa asuvia oli maan väestöstä yhteensä
37,8% ja kymmenen tai useamman asunnon kerrostaloissa asui 22,8% väestöstä. Maa on
yksi Euroopan kerrostalovaltaisimpia, ja vuonna 2013 Sveitsissä oli kaikista tutkimusalueen valtioista neljänneksi eniten kerrostaloissa asuvia. (Eurostat 2014b.)

Sveitsin puukerrostalorakentaminen on nopeassa kasvussa, minkä ovat mahdollistaneet
siihen liittyvien rakennusmääräysten ja ajattelutapojen täyskäännös. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maan lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka ovat lopettaneet pitkäaikaisen puukerrostalojen rakentamiskiellon ja johtaneet sen sijaan puurakentamisen aktiiviseen tukemiseen. Kasvun jatkumisen kannalta on tärkeää lisätä paikallisten
suunnittelijoiden puurakentamiseen liittyvää osaamista ja kehittää tapoja uusien puukerrostalojen laadun varmistamiseksi. Jos puukerrostalot menettävät maineensa turvallisena
ja kestävänä rakennustapana, voi siitä toipuminen kestää kauan. Ennen kaikkea puurakentamisen nopea kasvu kertoo sen suuresta kysynnästä. Maan pitkä puurakentamisen
perinne onkin yhdessä ympäristöystävällisempien elintapojen tavoittelun kanssa auttanut
lisäämään myös alueen nykyaikaisten puukerrostalojen suosiota.
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4.13 Viro
Viron alueella hirsirakentaminen on muun Koillis-Euroopan tapaan ollut perinteinen
talojen toteutustapa. Paikallisten maalaistalojen korkeat ruokokatot ja matalat hirsiseinät
antavat ominaisen leimansa niiden ulkomuodolle. Niissä käytetyt ainutlaatuiset rakennustavat juontavat juurensa esihistorialliselle ajalle, eikä niiden arkkitehtuuri ole vuosisatojen
aikana juurikaan muuttunut ulkoisten vaikutteiden ansiosta (Lilleväli et al 2012). Myös
maan kaupungeissa puurakentaminen oli yleistä ja vanhoista puukaupunkialueista on yhä
nähtävillä esimerkkejä muun muassa Pärnussa, Haapsalussa sekä Tartossa. Maan vanhin
puurakennus on vuonna 1644 valmistunut hirsirakenteinen Ruhnun Pyhän Magdaleenan
kirkko (Simson 2001).

Vuonna 2005 uudistuneet Viron rakentamismääräykset sallivat puun käytön korkeintaan nelikerroksisten rakennusten kantavissa rakenteissa. Määräykset jakavat rakennukset kolmeen eri turvallisuusluokkaan, jotka ovat TP1, TP2 ja TP3. Korkeimman TP1turvallisuusluokituksen piiriin kuuluvat muun muassa yli neljäkerroksiset asuinrakennukset ja suuret julkiset rakennukset, eikä niiden rakenteissa saa käyttää puuta tai muita
palavia materiaaleja. TP2-luokkaan kuuluvat muun muassa 1–4-kerroksiset asuintalot ja
pienet julkiset rakennukset. Yli kaksikerroksisissa TP2-luokkaan kuuluvissa puutaloissa
rakenteiden tulee olla kauttaaltaan palosuojattuja tai vaihtoehtoisesti rakennukseen tulee
asentaa automaattinen sammutusjärjestelmä. Matalimpaan TP3-turvallisuusluokitukseen
kuuluvat omakotitalot, varastot ynnä muut vastaavat rakennukset, joissa kerrosluku on
rajoitettu. (Välja 2014.) Maan rakennusmääräyksiin on jo sisällytetty joitain Euroopan
Unionin laajuisia, rakentamista koskevia standardeja, mutta myös nykyistä syvempi lainsäädännön yhtenäistäminen muiden EU-maiden kanssa voisi auttaa Viron puukerrostalojen yleistymistä (Kärner 2014).

Vuonna 2013 maan väestöstä jopa 63,8% asui kerrostaloissa ja maa onkin Espanjan ja
Latvian jälkeen tutkimusalueen kolmanneksi kerrostalovaltaisin. Valtaosa väestöstä asuu
lisäksi suuremmissa, yli yhdeksän asuntoa sisältävissä kerrostaloissa. Vain 9,4% väestöstä asui pienemmissä, 3–9 asuntoa sisältävissä kerrostaloissa. (Eurostat 2014b.) Viro ja

42. KUVA, vasemmalla: Viron Tartussa vuonna 2008 valmistuneet Jaamamöisan kolmekerroksiset puukerrostalot. Rakennukset on toteuttanut Kodumaja AS.
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muut Baltian maat tarjoavat olla otollisen ympäristön puukerrostalorakentamiselle, sillä
ne omaavat pitkän puurakentamisen sekä kerrostaloasumisen perinteen. Lisäksi alueen
suuret metsävarat tarjoavat paikallisesti tuotettavia materiaaleja puurakentamiseen.

Vuonna 2012 Viron pinta-alasta 60,6% oli metsää (Eurostat 2014c). Maan metsiä hoidetaan kestävästi, ja esimerkiksi vuonna 2010 vain noin 55% metsien vuotuisesta kasvusta
käytettiin hyödyksi. Maan metsien suuresta pinta-alaosuudesta huolimatta maa ei ole
kovin merkittävä raakapuun tuottaja koko Euroopan mittakaavassa, sillä Viron vuosittainen tuotanto käsittää vain noin 1–3% Euroopan Unionin kokonaistuotannosta. (Eurostat
2011: 15.) Metsä- ja puutuoteteollisuus ovat suuria työllistäjiä maassa ja Viro on myös
Euroopan suurin esivalmistettujen puurakennusten maastaviejä (Kodumaja 2014).

Paikallinen rakennusteollisuus kasvoi voimakkaasti 2000-luvun alun aikana vuoteen 2007
asti, jolloin kasvu yllättäen pysähtyi. Rakentamisen volyymi laski voimakkaasti 2008-luvun
alusta vuoteen 2010 asti. Lopulta vuonna 2011 rakentamisen määrä kääntyi kasvuun julkisen sektorin ja Euroopan Unionin rahoittamien tilausten lisääntyessä. Yksityisen sektorin
tilaukset pysyivät tuolloin vielä vähäisinä. Viime vuosina erityisesti korjaus- ja infrarakentamisen osuudet ovat olleet kasvussa. Vuonna 2012 maan rakennusmarkkinat kasvoivat
jopa viidenneksellä ja Viro kuului tuolloin Latvian, Liettuan, Belgian ja Saksan ohella niihin
harvoihin Euroopan Unionin maihin, joissa rakentamisen määrä kasvoi. Maan rakentamisen volyymi ei ole viimeaikaisesta kasvusta huolimatta pystynyt saavuttamaan talouskriisiä
edeltänyttä tasoa. Myös esivalmistettujen rakennusten vienti on kasvanut voimakkaasti,
ja niiden osuus käsitti vuonna 2011 jopa 18% kaikesta maan rakentamisesta. (Sinisaar
2013: 14–16.) Erityisesti maan puurakenteisia tilaelementtejä valmistavat yritykset ovat
osallistuneet useiden puukerrostalokohteiden toteutukseen ympäri Eurooppaa.

Virossa puukerrostalojen rakentaminen on jäänyt vähäiseksi. Maassa 2000-luvun aikana
tapahtunut voimakas rakentamisen kasvu toi markkinoille uusia runkomateriaaleja, mikä
vähensi puun käyttöä. Tämän kehityksen uskotaan kuitenkin kääntyvän ja puurakentamisen määrän odotetaan lisääntyvän lähivuosien aikana. Maan puukerrostalorakentamisen
lisäämisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat standardisoinnin kehittäminen ja puurakentamiseen liittyvän lainsäädännön harmonisointi muiden Euroopan maiden kanssa. Myös
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väestön ennakkoluuloja puurakennuksia kohtaan on pidetty tärkeänä syynä puutalojen
vähäiselle suosiolle. Ennakkoluulot kumpuavat uskomuksista, joiden mukaan puurakenteiset talot lahoavat ja ovat alttiita tulipaloille. Huomattava osa Viron puurakennusten
tulipaloista tapahtuu kuitenkin hylätyissä taloissa ja kyseisten palojen syyt voi löytää
pikemminkin niiden käyttäjien piittaamattomuudesta, eikä talojen runkomateriaaleilla ole
suurta merkitystä tulipalojen syttymisen syille. (Kärner 2014.)

Viron asuinpinta-alasta yli 80% on rakennettu aikavälillä 1961–1990 (Economidou et al
2011: 36). Kyseisten, Neuvostoliiton aikana valmistuneiden rakennusten suuresta määrästä voidaan päätellä, että korjausrakentamisen tarve voi kasvaa merkittävästi lähitulevaisuudessa. Käyttöikänsä pään saavuttavia vanhoja betonielementtitaloja purettaessa ja
korvattaessa myös paikallisen puukerrostalorakentamisen kysyntä voi lisääntyä.

Puukerrostalorakentaminen tulee todennäköisesti lisääntymään Virossa tulevina vuosina.
Siihen ei kuitenkaan vaadita paljoa, sillä puukerrostalorakentaminen on tähän mennessä
ollut hyvin pienessä asemassa maan muuhun rakentamiseen nähden. Maan puurakentamisteollisuus on siinä mielessä erityinen, että se ei juurikaan toteuta puukerrostaloja
Viroon, vaan suurin osa paikallisen teollisuuden toteuttamista korkeista puurakennuksista
valmistuu Skandinaviaan ja muihin Euroopan maihin. Pohjoismaisten laatuvaatimusten
täyttävien puukerrostalojen rakentamiseen erikoistunut teollisuus antaa oivallisen lähtökohdan myös virolaisen puukerrostalorakentamisen yleistymiselle.

43. KUVA: Vuonna 2014 valmistunut kaksikerroksinen puukerrostalo Tartussa.
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5 Eurooppalaisen puukerrostalon tulevaisuus
Tässä osiossa on tutkittu eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen tulevaisuudennäkymiä. Aihetta lähestyttäessä on tarkasteltu tällä hetkellä suunnitteilla olevia merkittäviä
puukerrostaloja ja tulevaisuuden haasteita. Lisäksi kappaleissa 5.1, 5.2 ja 5.3 on perehdytty tarkemmin puukerrostalojen lisääntymiseen, puun käyttöön korjaus- ja lisärakentamisessa sekä puurakennusten purkamiseen ja uusiokäyttöön.

Euroopan puukerrostalohankkeet kasvavat yhä suuremmiksi. Tutkimuksen teon aikana
Suomeen, Vantaan asuntomessualueelle on rakenteilla yli 10 000 neliömetrin laajuinen, Euroopan suurin puukerrostalo. Norjaan on määrä valmistua vuoden 2015 aikana
14-kerroksinen rakennus, josta tulee valmistuessaan maailman korkein puukerrostalo,
minkä lisäksi maahan on suunniteltu jopa 20-kerroksisen puutalon rakentamista. Tällä
hetkellä korkein Eurooppaan vakavasti suunnitteilla oleva puurakennus lienee kuitenkin
BERG | C.F. Møller Architects -toimiston suunnittelema, 43-kerroksinen tornitalo. HSB
Stockholmin 100-vuotisjuhlaa varten rakennettavan toimistotalon on määrä valmistua
Tukholmaan vuoteen 2023 mennessä.

Puurakentaminen kohtaa sen viimeaikaisesta kasvusta huolimatta tulevaisuudessakin
lukuisia haasteita. Yksi merkittävä tekijä on Euroopan metsistä saatavan puun alati lisääntyvän kysynnän tyydyttäminen. Erityisesti kasvavasta bioenergian tarpeesta johtuen puun
kulutus tulee ennustuksien mukaan ylittämään metsien kasvun vuoteen 2030 mennessä.
Tämä voi vaikuttaa myös puurakentamiseen esimerkiksi lisäämällä siihen tarvittavien
materiaalien hintoja ja lisätä painetta metsien kestämättömälle hyödyntämiselle. Kyseisen
tilanteen välttämiseksi tulisikin jo nyt ryhtyä toimenpiteisiin esimerkiksi metsien hyödyntämistä tehostamalla ja niiden pinta-alaa lisäämällä. Lisäksi bioenergian tuottamisessa
voidaan puurakentamisessa tarvittavien puulajien sijaan keskittyä käyttämään myös
muitakin kasveja. Useissa Euroopan maissa myös paikallinen lainsäädäntö sekä puurakentamisen kohtaamat epäsuotuisat asenteet ja mielikuvat ovat esteenä puukerrostalorakentamisen yleistymiselle. Sen sijaan varsinaisia, ratkaisemattomia rakennusteknisiä
esteitä puukerrostalojen rakentamisen lisäämiselle on nykyaikana vaikea löytää.
44. KUVA, vasemmalla: Havainnekuva BERG / C.F. Møller Architects -toimiston Tukholmaan suunnittelemasta, 34-kerroksisesta puurakenteisesta pilvenpiirtäjästä. Ehdotus voitti HSB Stockholmin järjestämän
2023 -nimisen arkkitehtuurikilpailun ja rakennuksen on määrä valmistua vuoteen 2023 mennessä.
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5.1 Puurakentamisen määrä on kasvussa
Eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen tulevaisuus on valoisa. Viime vuosien aikana
tapahtuneen voimakkaan kehityksen ja edistämisen ansiosta puu on saavuttamassa
pysyvää jalansijaa kerrostalojen runkomateriaalina erityisesti Ruotsissa ja Norjassa sekä
Itävallan ja Sveitsin alueella. Tässä tutkimuksessa tarkemmin käsitellyistä maista myös
Iso-Britannia, Italia, Ranska, Saksa ja Suomi ovat hyvässä asemassa puukerrostalorakentamisen tulevaisuuden kasvun kannalta. Puukerrostalojen markkinaosuus tuleekin
todennäköisesti jatkamaan viimeaikaista voimakasta kasvuaan erityisesti Pohjois- ja
Keski-Euroopan alueilla. Tärkein tulevaisuuden kasvun edellytys lienee kuitenkin puukerrostalojen muuta rakentamista paremman kustannustehokkuuden saavuttaminen.
Muun muassa Euroopan Unionin kattavaa standardisointia lisäämällä voidaan pyrkiä
kasvattamaan puukerrostaloja valmistavien yritysten välistä kilpailua.

Useissa Euroopan maissa uusien puukerrostalojen toteuttaminen on vähäistä tai se
rajoittuu vielä pääasiassa kokeelliseen rakentamiseen. Niihin lukeutuvat muiden muassa
Alankomaat, Espanja, Puola ja Viro. Erityisesti Espanjassa, Puolassa ja Virossa huono
taloustilanne on vähentänyt kaikkea rakentamista ja siten myös puukerrostalojen tuotantoa. Taloustilanteen elpyessä voidaan näissä maissa odottaa myös puukerrostalorakentamisen määrän kasvavan. Virossa tätä saattaa jatkossa helpottaa maan vahva, jo olemassaoleva puukerrostalorakentamiseen erikoistunut teollisuus. Alankomaissa ja Espanjassa
puolestaan vahvat pyrkimykset kohti ympäristöystävällisempää rakentamista voivat lisätä
puun käyttöä tulevaisuudessa. Puolassa ja Virossa puukerrostalorakentamista rajoittavat
vielä paikalliset rakennusmääräykset, jotka rajoittavat niiden korkeuden neljään kerrokseen. Puolassa asetetut tavoitteet puun käytön lisäämiseksi voivat kuitenkin tulevaisuudessa edistää myös puukerrostalojen rakentamista.

Isossa-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa puukerrostalot tuovat
uusia mahdollisuuksia paikalliseen rakentamiskulttuuriin. Näissä maissa puukerrostalojen rakentamisen osuus kaikesta kerrostalorakentamisesta on kuitenkin yhä vähäinen, noin 1–3%. Isossa-Britanniassa puukerrostalojen ympäristöystävällisyys ja nopea
rakentamisaika tarjoavat etuja muuhun rakentamiseen verrattuna. Italiassa puolestaan
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arvostetaan puurakenteiden maanjäristyksenkesto-ominaisuuksia, joiden ansiosta puurakentamista on edistetty erityisesti maanjäristysherkillä alueilla. Saksassa ja Suomessa
puukerrostalojen määrä on pysynyt vähäisenä, mutta maiden puuteollisuus on ollut
keskeisessä osassa sen edistämisessä maiden alueella sekä myös muualla Euroopassa.
Näissä maissa on painotettu erityisesti puurakentamisen ympäristöystävällisyyttä sekä
sen lisääntymisen tuomia kansantaloudellisia etuja. Ranskassa puukerrostalojen rakentaminen on pitkään rajoittunut vain muutamiin kohteisiin, mutta sen markkinaosuus on
viime aikoina ollut voimakkaassa kasvussa.

Itävallassa ja Sveitsissä puu on kasvattanut suosiotaan vaihtoehtoisena kerrostalojen
runkomateriaalina. Tätä kehitystä ovat edistäneet maiden pitkäaikainen kokemus puun
käytöstä sekä paikallisen teollisuuden ja hallinnon ajama aktiivinen puurakentamisen
edistäminen. Myös puun ympäristöystävällisyys sekä sen käytön tuoma yhteiskunnallinen
hyöty ovat olleet tärkeitä tekijöitä maiden puurakentamisen edistymiselle. Näissä maissa
puukerrostalorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kuitenkin pysynyt pienenä.

Ruotsissa puukerrostalorakentamisen voidaan sanoa saavuttaneen pysyvän jalansijan
paikallisilla rakennusmarkkinoilla. Tästä ovat osoituksena noin 20 prosentin markkinaosuus sekä kunnianhimoiset tulevaisuudessa toteutettaviksi suunnitellut puukerrostalohankkeet. Myös Norjassa puukerrostalorakentaminen on vahvassa asemassa, sillä se
muodosti jo vuonna 2010 noin 5 prosenttia kaikesta kerrostalorakentamisesta. Maahan
on myös valmistumassa vuoden 2015 aikana maailman korkein puurakenteinen kerrostalo sekä ehdotettu myös tätä suurempien kohteiden rakentamista. Tämä kehitys viestii
maassa vallitsevasta suuresta kiinnostuksesta puurakentamisen kehittämiselle.

Erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan rakennusmarkkinat ovat osoituksena puukerrostalorakentamisen tuomista mahdollisuuksista. Kyseisissä maissa puukerrostalot ovat jo
pitkään käsittäneet noin 70% kaikista alueelle valmistuvista kerrostaloista. Tämän vuoksi
ei ole helppoa löytää syitä, miksi puukerrostalot eivät voisi pitkällä aikavälillä saavuttaa
suurta markkinaosuutta myös Euroopan kerrostalorakentamisessa. Puurakentamisen
määrä tuleekin todennäköisesti kasvamaan koko Euroopassa, mutta puukerrostalojen
yleistyminen kohtaa useilla alueilla vielä lukuisia haasteita.
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5.2 Puun käyttö korjaus- ja lisärakentamisessa
Ennen vuotta 1991 valmistuneet rakennukset käsittävät yhteensä yli 80% Euroopan olemassaolevien asuintalojen pinta-alasta. Lisäksi nykyisen asuntokannan pinta-alasta lähes
puolet on rakennettu vuosien 1961–1990 välisenä aikana. (Economidou et al 2011: 36.)
Erityisesti vuosien 1960–1980 välisenä aikana rakennetut kerrostalot ovat nyt saavuttamassa elinkaarensa pään. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeasti kasvavaa korjausrakentamisen tarvetta tulevien vuosikymmenien aikana. Pelkästään Suomessa on yhteensä
noin 570 000 vuosien 1960- ja 1970-lukujen aikana valmistunutta kerrostaloasuntoa, jotka
ikänsä puolesta vaatisivat perusteellista korjaamista (Tolppanen et al 2013: 98). Puusta
toteutetuilla rakenteilla voi olla tärkeä osuus tulevaisuuden korjausrakentamisessa, sillä
esimerkiksi rankarunkoiset suurelementit soveltuvat usein hyvin vanhojen betonielementeistä rakennettujen kerrostalojen julkisivujen korjaukseen. Lisäksi korjausrakentamisessa käytettävän puun määrän lisäämisellä voidaan vaikuttaa myös itse korjauksen
aikana syntyvien kasvihuonekaasujen päästöjen suuruuteen (Mahapatra et al 2009b).

Vanhoja betonirakennuksia ja erityisesti niiden julkisivuja korjattaessa olisi tärkeää huomioida mahdollisuudet myös rakennuksen energiatehokkuuden samanaikaiseen parantamiseen. Esimerkiksi Suomessa on vuodesta 2013 alkaen tehty pakolliseksi olemassaolevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen niissä tehtyjen korjausten
yhteydessä. Perusteellisen julkisivukorjauksen yhteydessä tehty rakennuksen yläpohjan
ja ulkoseinien lisälämmöneristys ei juurikaan lisää korjauksen hintaa, kun otetaan huomioon pienentyneen energiankulutuksen tuomat säästöt. (Tolppanen et al 2013: 98–100.)

Betonirakenteista sandwich-elementtiä korjattaessa poistetaan yleensä vanhan elementin uloin kuori sekä sen takana oleva lämmöneriste. Puurakenteiset julkisivuelementit
asennetaan vanhan perusmuurin ulkopuolelle tehtyyn uuden perusmuurin päälle ja
kiinnitetään olemassaolevaan betoniseinään siten, että kiinnikkeet itsessään pystyvät
kannattelemaan elementin painon. Tämä estää palotilanteessa alemman elementin
sortuessa ylempien julkisivuelementtien putoamisen. Elementtien valmistusta edeltävä
rakennuksen mittaaminen on toteutettava huolellisesti. (Tolppanen et al 2013: 102–106.)

45. KUVA, vasemmalla: Kölnissä sijaitsevaa vanhaa kerrostaloa korotettiin puurakenteita hyödyntäen
vuonna 2009 jopa kahdella kerroksella. Laajennuksen yhteydessä uusittiin myös rakennuksen julkisivu.
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Puuverhoilujen käyttö on ollut kiellettyä useissa Euroopan maissa ja julkisivuissa käytettäville materiaaleille asetettavat palovaatimukset ovat usein itse talon runkomateriaalille
asetettavia vaatimuksia tiukempia (Östman et al 2002: 12–15). Esimerkiksi Suomessa
puun käyttö julkisivujen korjauksessa tuli mahdolliseksi vasta vuonna 2011 (Tolppanen
et al 2013: 101). Puuverhoiluja rajoittavat määräykset voivat joillain alueilla estää myös
puurankenteisten julkisivuelementtien käyttöä kerrostalojen korjauksessa. Korjauksessa
käytettävät puuelementit voidaan kuitenkin tarvittaessa verhoilla myös muilla materiaaleilla, kuten esimerkiksi metallilevyillä.

Puurakenteiden käyttöä vanhojen kerrostalojen kunnostuksessa on tutkittu muun
muassa vuosina 2008–2009 tehdyssä kansainvälisessä Timber based element systems for
improving the energy efficiency of the building envelope (TES Energy Facade) -tutkimuksessa.
Se totetutettiin suomalaisten, saksalaisten ja norjalaisten tutkijoiden välisenä yhteistyönä
Helsingin Teknillisen korkeakoulun, Technische Universität Münchenin ja Norwegian
University of Science and Technologyn kesken. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda koko
Euroopan alueella toimiva, puurakenteisista suurelementeistä koostuva korjausmenetelmä. Kehitetyn menetelmän tavoitteena on olemassaolevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja sitä kautta niiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen. Hankkeeseen liittyvää tutkimusta jatkoi vuosien 2011–2013 välisenä
aikana käynnissä ollut SmartTES -projekti. (Heikkinen et al 2010: 01_12–13, 03_92)
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46. KUVA: Puurakenteisten ulkoseinien ympäristövaikutukset ovat pienet verrattuna moniin muihin
materiaaleihin. Tästä syystä myös julkisivujen korjausrakentamisessa olisi hyvä suosia puurakenteita.
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Kevyenä materiaalina puu soveltuu erittäin hyvin myös olemassaolevien rakennusten ullakoiden lisärakentamiseen ja myös täysin uusien lisäkerrosten toteuttamiseen. Vanhaan
kivi-, betoni- tai tiilirakennuksen päälle voidaan saada puun avulla rakennettua useampiakin uusia kerroksia ilman, että vanhan talon olemassaolevia kantavia rakenteita joudutaan
merkittävästi muuttamaan. Esimerkiksi tavanomaista betonirakennusta voidaan yleensä
korottaa jopa kahdella puurakenteisella kerroksella ilman olemassaolevien rakenteiden
vahvistamista (Tolppanen et al 2013: 108). Lisäkerrosten rakentaminen on kannattavaa
ajoittaa rakennuksen jonkin muun perusteellisen korjaustoimenpiteen, kuten julkisivuremontin tai hissin rakentamisen yhteyteen. Laajennuksesta saaduilla myynti- tai vuokratuloilla pystytään usein rahoittamaan muusta korjauksesta aiheutuneita kustannuksia.
Lisäkerrokset voidaan toteuttaa kaikilla puurakenteisilla runkojärjestelmillä, kuten paikalla
rakennetulla pilari-palkki- tai rankarakenteella sekä CLT- tai rankarakenteisilla suurelementeillä. Myös tilaelementtejä voidaan käyttää vanhoja rakennuksia korotettaessa.
(Tolppanen et al 2013: 109–110.)

Uusien kerroksien rakentaminen alkaa useimmiten vanhan yläpohjalaatan yläpuolisten rakenteiden purkamisella. Olemassaolevia porrashuoneita ja hissikuiluja jatketaan
ylöspäin tekemällä niiden kohdille aukot yläpohjalaattaan. Puurakenteita käytettäessä
vanhoja rakennuksia korjatessa ja laajentaessa tulee ääniteknisistä syistä tutkia uusien
ja vanhojen rakenteiden väliset liittymät kohdekohtaisesti. Uudet kantavat seinät tulee
sijoittaa pystysuunnassa samaan linjaan vanhojen kantavien seinien kanssa. Jos tähän ei
kuitenkaan pystytä suunnitteluratkaisusta tai esimerkiksi tilaelementtien käytöstä johtuen,
voidaan vanhan yläpohjalaatan päälle rakentaa puu- tai teräsrakenteinen arinapalkisto,
joka auttaa siirtämään uusien kerroksien painosta aiheutuvat voimat oikeisiin kohtiin.
Arinapalkisto auttaa myös tasaamaan mahdollisesti vinossa olevan yläpohjarakenteen.
Laajennusosan uudessa yläpohjassa on suositeltavaa käyttää myös puurakenteisia elementtejä, jotka tuetaan muihin kantaviin rakenteisiin. (Tolppanen et al 2013: 109–110.)

Tulevaisuuden korjausrakentamisen tarve luo mahdollisuuksia myös puurakentamisen
kehittämiselle. Kerrostalojen korjauksessa ja lisäkerrosten toteuttamisessa vaaditaan
usein samankaltaista osaamista, lainsäädäntöä ja teollisuutta mitä tarvitaan myös uusien
puukerrostalojen rakentamiseen. Siten korjausrakentamisen kehittämisellä voidaan edistää myös puukerrostalorakentamista.
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5.3 Purkaminen ja uusiokäyttö
Puukerrostalon käyttötarpeen loppuessa tai muuttuessa se voidaan joutua purkamaan.
Jotta rakennuspuu voisi täyttää täysin ekologisuuden lupauksensa, tulisi sen tuottama
hyöty pystyä valjastamaan myös sen elinkaaren loppuvaiheessa. Tältä kannalta olisikin
tärkeää, että jo rakennusten suunnitteluvaiheessa voitaisiin ottaa huomioon myös rakennuksen mahdollinen purkaminen. Puun helppo erottaminen muusta rakennusjätteestä
purkuvaiheessa mahdollistaa sen uusiokäytön esimerkiksi erilaisissa puukuitutuotteissa
sekä loppukäytön voima- tai lämpölaitoksessa poltettuna. Rakennuksessa käytettyä puuta
poltettaessa siitä vapautuu ilmakehään yhtä paljon hiilidioksidia kuin siihen on sen kasvun
aikana sitoutunut (Tolppanen et al 2013: 132). Puun kierrätettävyyteen ja poltettavuuteen
saattavat vaikuttaa siihen rakentamista varten lisätyt kemialliset lahon- tai palonestoaineet. Siksi kyseisiä aineita kehitettäessä ja käytettäessä tulisikin ottaa huomioon niiden
vaikutukset myös rakennuksen saavuttaessa elinkaarensa pään.

Yhdysvalloissa vanhoja rakennuksia purettaessa on huomattu, että puukerrostalojen
käyttöaika on keskimäärin muita rakennuksia pidempi. Tämä johtunee siitä, että myöhemmin tapahtuva korjaus, laajentaminen tai sisätilojen muuttaminen on puurakennuksissa usein helpommin toteutettavissa kuin esimerkiksi kivirakenteisissa taloissa.
Puurakenteiden uusiokäytössä löydettiin kuitenkin haasteita, eikä Yhdysvalloissa uusien
rakennusten toteutuksessa käytetä juurikaan kierrätettyä puuta. Puurakenteiden uusiokäytön vähäisyydestä huolimatta ne pärjäävät huomattavasti teräs- ja betonirakenteita
paremmin rakennusten elinkaaria ja ympäristöystävällisyyttä vertailtaessa. Jos esimerkiksi
teräsrakenne toteutettaisiin täysin kierrätetyistä materiaaleista, on se silti useilla mittareilla puurakennetta epäekologisempi. Pelkästään teräksen uusiokäytössä kuluu paljon
enemmän energiaa kuin mitä kauttaaltaan kierrättämättömistä materiaaleista toteutetun
puurakennuksen toteuttamiseen tarvittaisiin. Lisäksi täysin kierrätetyistä materiaaleista
toteutetun teräsrakennuksen tuottamisessa syntyy puurakennukseen verrattaessa huomattavasti enemmän hiilidioksidipäästöjä ja jätettä. (ReThink Wood 2013: 2, 9–10.)

Puurakennus toimii elämänsä aikana hiilivarastona ja hyvin suunniteltuna tarjoaa elinkaarensa lopussa bioenergian lähteen. Puurakentamisen lisääminen auttaa siten vähen-
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tämään kasvihuonepäästöjä nyt ja tulevaisuudessa. Puukerrostalojen rakentamisessa
käytettäviin ratkaisuihin tulisi jo tänä päivänä kiinnittää huomiota, jotta rakenteiden
sisältämien materiaalien lajittelu olisi tulevaisuudessa mahdollismman helppoa ja yksinkertaista. Ilman toimivaa lajittelua purkamisessa syntyvän jätteen uusio- tai loppukäyttö
voi muuttua helposti kannattamattomaksi. Hankalasti poistettavat liitokset, naulaukset
ja muut puurakentamisessa käytettävät metallikomponentit voivat hankaloittaa purkamisesta syntyvän palavan jätteen käyttöä energiantuotannossa. Myös viime aikoina
yleistyneiden puu-betoni ja puu-teräs -liittorakenteiden purkamisen jälkeinen uudelleenhyödyntäminen voi osoittautua hankalaksi. Lisäksi poltettaessa myrkyllisiä tai muuten
haitallisia päästöjä aiheuttavien aineiden käyttämistä tulisi välttää puurakenteissa.
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47. KUVA: Rakentamisessa ja korjauksessa käytettävän puun kiertokulku. (Heikkinen et al 2010: 01_12)
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6 Yhteenveto
Puusta rakentaminen on ollut tärkeässä asemassa kaikkialla Euroopassa tuhansien
vuosien ajan. Joillain alueilla, kuten Alppien ympäristössä ja Pohjois-Euroopassa puurakentamisen katkeamaton perinne on säilyttänyt tärkeän asemansa nykypäiviin asti. Vasta
myöhäisellä keskiajalla erityisesti korkeaa puurakentamista alettiin järjestelmällisesti
rajoittamaan keski- ja pohjoiseurooppalaisissa kaupungeissa. Rajoitusten tarve syntyi
ennen kaikkea tuohon aikaan puukaupungeissa esiintyneistä paloturvallisuusriskeistä.
Nykyaikaisissa puukerrostaloissa kyseisiltä riskeiltä pystytään kuitenkin välttymään esimerkiksi kehittyneiden palonsuojausmenetelmien, hyvin suunniteltujen poistumisteiden
ja tehokkaasti toimivien palokuntien avulla. Muinaisissa kaupungeissa esiintyneihin
suurpaloihin ei pitäisikään etsiä syitä pelkästään puutalojen yleisyydestä, sillä pystymme
tänä päivänä löytämään lukuisia, jopa satoja vuosia tulipaloilta säilyneitä puukaupunkiympäristöjä monista eri maista. Keskiaikaisen kaupungin suurta paloriskiä eivät muodostaneet pelkästään rakennusten puiset rungot, vaan pikemminkin kaupunkien huolimaton suunnittelu, rakennusten turvattomat kattomateriaalit ja tehottomat palokunnat.
Nykyaikainen, hyvin suunniteltu puukerrostalo voi olla jopa tavanomaista kivirakenteista
kerrostaloa paloturvallisempi.

Puu on ympäristöystävällinen ja paikallisesti tuotettu runkomateriaali. Se sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia ja puurakenteissa käytettynä auttaa varastoimaan sen pitkäksi aikaa. Vaikka metsävarat eivät tulevaisuudessa riittäisikään sekä energiantuotannon
että rakentamisen tarpeisiin, tulisi puurakentaminen asettaa etusijalle. Kun puurakenteen käyttö loppuu, sen purkamisessa syntynyt palava jäte voidaan helposti uusiokäyttää
voimalaitoksissa. Puukerrostaloja voidaan siten ajatella myös eräänlaisina bioenergian
varastoina, jotka elämänsä aikana voivat toimia puskurina ilmaston lämpenemistä vastaan.
Puurakenteiden tulevaisuuden purkamisen ja materiaalien uusiokäyttön helpottamiseen
voidaan tänä päivänä vaikuttaa ottamalla ne huomioon rakennusta suunniteltaessa.

Kehittyvä metsäteollisuus auttaa myös luomaan työmahdollisuuksia useille Euroopan
syrjäseuduille. Puukerrostalorakentamista edistämällä voidaan siten vaikuttaa myös
maaseutujen autioitumiseen sekä lukuisten eurooppalaisten työllisyyden ja hyvinvoinnin
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edistämiseen. Eurooppalainen puutuoteteollisuus työllistää yhteensä lähes 2,8 miljoonaa
ihmistä. Myös Suomessa metsäteollisuus on tärkeässä asemassa, työllistäen maassa
suoraan noin 200 000 ihmistä. Puukerrostalorakentamisen kehittämisellä kotimaisten
vientituotteiden määrää voidaan saada entisestään lisättyä ja monipuolistettua.

Erityisesti puukerrostalojen yleistymisen alkuvaiheessa olisi syytä välttää riskirakenteiden
tekemistä, ettei puu menetä mainettaan luotettavana kerrostalojen runkomateriaalina
kuluttajien silmissä. Tästä hälyttävänä esimerkkinä on Isossa-Britanniassa 1980-luvulla
näytetty televisiodokumentti, joka yksinään onnistui romuttamaan paikallisen puurakentamisen maineen kymmeniksi vuosiksi. Myös ääneneristykseen on syytä kiinnittää erityistä
huomiota, sillä kaikki perinteiseen betonirakentamiseen sovellettavat määräykset eivät
pysty takaamaan hyvää asumismukavuutta myös puurakennuksissa. Erityisesti matalien
äänentaajuuksien torjuntaan on puukerrostaloja suunniteltaessa pyrittävä panostamaan,
vaikka paikalliset rakennusmääräykset eivät siihen velvoittaisikaan.

Puukerrostalorakentamisen määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa useissa Euroopan
valtioissa. Viime aikoina tapahtunut nopea rakenteiden ja teollisuuden kehitys on auttanut puukerrostalorakentamisen yleistymistä. Kyseistä kehitystä ovat edistäneet useat
Euroopan alueella toimivat, puuteollisuutta tukevat järjestöt. Kansainvälisen standardisoinnin lisääminen ja puurakentamisen kustannustehokkuuden parantaminen voivat
auttaa puukerrostalojen yleistymistä edelleen.

Puukerrostalojen markkinaosuus tulee todennäköisesti jatkamaan viimeaikaista voimakasta kasvuaan erityisesti Pohjois- ja Keski-Euroopan alueilla. Ruotsissa, Norjassa,
Itävallassa ja Sveitsissä puukerrostalot ovat jo vallanneet alaa paikallisia rakennusmarkkinoita aiemmin hallinneelta betoni-, tiili- ja kivirakentamiselta. Erityisesti Ruotsissa puukerrostalorakentamisen voidaan sanoa saavuttaneen pysyvän jalansijan paikallisilla rakennusmarkkinoilla, sillä jopa 20% kaikista maahan valmistuvista kerrostaloista rakennetaan
nykyisin puusta. Ruotsi onkin edelläkävijä eurooppalaisen puukerrostalorakentamisen
kannalta. Myös Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa puukerrostalojen osuus on
viime vuosina lisääntynyt, mutta siitä huolimatta näissä maissa puun markkinaosuus kerrostalorakentamisessa on yhä pysynyt pienenä.
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Useassa tutkimusalueen valtiossa uusien puukerrostalojen toteuttaminen on vähäistä
tai se on viime aikoina rajoittunut lähinnä kokeelliseen rakentamiseen. Niihin lukeutuvat
tässä tutkimuksessa tarkemmin käsitellyistä maista Alankomaat, Espanja, Puola ja Viro.
Niistä erityisesti Espanjassa, Puolassa ja Virossa huono taloustilanne on vähentänyt kaikkea rakentamista ja siten myös puukerrostalojen tuotantoa. Taloustilanteen elpyessä voidaan näissä maissa odottaa myös puukerrostalorakentamisen määrän kasvavan. Virossa
tulevaisuuden kasvua saattaa helpottaa maan vahva, jo toiminnassa oleva puukerrostalorakentamiseen erikoistunut teollisuus. Useimmissa Itä-Euroopan valtioissa puukerrostalorakentamista rajoittavat vielä paikalliset rakennusmääräykset, jotka rajoittavat niiden
korkeuden kahteen tai neljään kerrokseen. Myös Portugalissa puurakentamiseen liittyvä
lainsäädäntö vaatisi uudelleentarkastelua.

Puun ympäristöystävällisyys ja siitä tehtyjen rakenteiden nopea kokoamisaika sekä pitkälle
viedyn esivalmistuksen mahdollisuudet tuovat etuja muuhun rakentamiseen verrattuna.
Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinoilta saadut esimerkit osoittavat, että puurakentamiseen liittyvien tuotantotapojen ja teollisuuden tehostamisella puukerrostaloista voidaan
saada kustannustehokkaita ja jopa muilla runkomateriaaleilla toteutettuja kerrostaloja
halvempia. Puulla on myös muita sille edullisia ominaisuuksia, kuten hyvä lämmöneristyskyky ja maanjäristyksenkesto useisiin muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Näitä
ominaisuuksia esiin tuomalla puurakentamisen markkinaosuutta voidaan pyrkiä entisestään kasvattamaan useimmilla Euroopan alueilla.

Puukerrostalorakentaminen kohtaa sen tuomista mahdollisuuksista huolimatta useimmilla Euroopan alueilla vielä lukuisia haasteita. Niihin kuuluvat muiden muassa metsien
tuottavuuden riittävyys, rakennusteollisuuden polkuriippuvuus sekä puurakenteiden
kosteudenhallinta, paloturvallisuus ja ääneneristävyys. Rakentamisteollisuuden polkuriippuvuus voi hidastaa kustannustehokkaiden puukerrostalojen kehittymistä, minkä lisäksi
kasvava bioenergian kysyntä voi nostaa myös rakentamisessa käytettävän puun hintaa
tulevaisuudessa. Kosteudenhallintaan, paloturvallisuuteen ja ääneneristävyyteen liittyvät
haasteet on pystytty jo ratkaisemaan useimmissa Euroopan valtioissa. Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella rakentamisella puukerrostaloista voidaan luoda varteenotettava
vaihtoehto muun rakentamisen rinnalle.
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Puukerrostalot tarjoavat uusia vaihtoehtoja myös arkkitehtisuunnitteluun. Jos puusta saadaan eurooppalaisessa rakentamisessa tasa-arvoinen ja varteenotettava kerrostalojen
runkomateriaali jo käytössä olevien menetelmien rinnalle, myös suunnittelijoiden käytettävissä olevien vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien määrä kasvaa. Puu on parhaimmillaan
kaunis ja kestävä materiaali, jota käyttämällä voidaan tuoda usein kolkkoihin, betoni- ja
kiviseinien rajaamiin kaupunkiympäristöihin sekä sisätiloihin paljon kaivattua lämpöä ja
kotoisuuden tunnetta. Puun avulla on ennen kaikkea mahdollista saada ihmiset sekä
heitä ympäröivä arkkitehtuuri lähemmäksi luontoa.

6.1 Tulevaisuuden lisätutkimuksen kohteita
Tulevaisuudessa puukerrostalorakentamiseen liittyvää lisätutkimusta vaadittaisiin erityisesti Itä- ja Kaakkois-Euroopan alueilta. Puolan, Baltian maiden ja monen muun ItäEuroopan valtion puurakentamisen perinteet antavat hyvän pohjan puukerrostalojen
markkinaosuuden lisäämiselle. Lisäksi usean itäisen Euroopan maan nopeasti kehittyvä
talous ja todennäköisesti suuri tulevaisuuden korjausrakentamisen tarve voivat auttaa
lisäämään myös puurakenteiden käyttöä alueella. Näistä tekijöistä huolimatta Itä- ja
Kaakkois-Eurooppaan kohdistuva puukerrostalorakentamisen tutkimus on toistaiseksi
ollut vähäistä. Kyseiset alueet voisivat hyötyä puurakentamisen nykytilanteen lähemmästä tarkastelusta sekä muista toimenpiteistä paikallisen puukerrostalorakentamisen
edistämiseksi.

Puukaupunkien ja puujulkisivujen akustisiin ominaisuuksiin keskittyvä tutkimus voisi myös
osoittautua mielenkiintoiseksi. Puu auttaa huokoisena materiaalina absorboimaan ääniä
ja puujulkisivu vaatii useimmiten taakseen lisäksi tuuletusraon ja sen takana sijaitsevan
lämmöneristeen, jotka voisivat auttaa parantamaan puujulkisivujen akustisia ominaisuuksia entisestään. Nykyään kiviseinien rajoittamat kadut ovat vallitsevia lähes jokaisessa
Euroopan kaupungeista. Vanhoja ja uusia puukaupunkiympäristöjä sekä niiden akustisia
ominaisuuksia tutkimalla voitaisiin selvittää, onko puujulkisivujen käytöllä mahdollista
vaikuttaa merkittävästi ulkotilojen äänimaailmaan ja sitä kautta myös katujen ja kaupunkitilan viihtyisyyteen.
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