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YLI 20 vuotta
PORTAITA
MASSIIVIPUUSTA
YMPÄRI SUOMEN, TAKUUTYÖNÄ
• suunnittelu • valmistus • asennus

KYSY TARJOUS
Koulupolku 24 27 150 Eurajoki
Puh. 02 868 0123 tai 040 524 0823
posti@raumanerikoispuutyo.fi

TOIMITUKSET
TYÖMAALLE

PIKAPAKU

Rakentamisen ammattilainen arvostaa
nopeaa, täsmällistä ja ammattitaitoista
kuljetuspalvelua. Ammattirakentajana
voit keskittyä oleelliseen - me toimitamme tilauksesi työmaalle joustavasti.

MEIDÄN
PALVELUILLA
TYÖMAA PYSYY
KÄYNNISSÄ
MYYNTIPALVELU 24H
puh 093 541 0000

myyntipalvelu@stark-suomi.fi

Pikatoimitus, tilaus klo 15 mennessä.
Toimitus 4 h tilauksesta. Pakettiautotoimituksen paino yhteensä 0-300 kg.
Yksittäisen kollin paino maks. 30 kg.
OTA YHTEYTTÄ JA VALITSE
SOPIVA TOIMITUSTAPA!

PAKETTIAUTOTOIMITUKSET

ENNAKKOKERÄYS

Kun tarvitset tavaraa pieniä määriä ja/
tai pienempää tavaraa esimerkiksi maalit,
tasoitteet, pintamateriaalit, ovet, karmit,
listat, kiinnittimet ja liimat kannattaa
turvautua toimituspalveluun ja hyödyntää
ammattiasiakkaan kustannustehokas
pakurahti.

Ennakkokeräyspalvelu on nopein tapa
asioida Starkilla. Vastuumyyjän kanssa
sovittaessa tavarat kootaan valmiiksi ja
valmiin kuorman voi noutaa
sovittuna aikana.

KUORMA-AUTO
HIAB TOIMITUKSET
Tilatut tuotteet tuodaan sovittuna aikana
kohteeseen. Etenkin raskaissa rakennustarvikkeissa kannattaa turvautua kuorma-autolla tehtävään työmaatoimitukseen.
Normaali toimitus, tilaus klo 19 mennessä, toimitus seuraavana arkipäivänä
ennen klo 18. Täsmätoimitus, tilaus
klo 19 mennessä, toimitus seuraavana
arkipäivänä tunnin aikaikkunalla.
Pikatoimitus, tilaus klo 15 mennessä,
toimitus 4 h tilauksesta.

SÄÄSTÄ OMAA AIKAASI
JA SOVI KERÄYS VALMIIKSI!

PROJEKTISUUNNITTELUTIIMI
Rakentamisen ammattilainen – hyödynnä suunnittelumme asiantuntijoita.
STARK projektisuunnittelutiimi hoitaa
projektikokonaisuudet liittyen keittiökalusteiden ja märkätilojen tarjouslaskentaan sekä pintamateriaalisuunnitteluun. Rakentaja löytää palvelun
STARK-myymälästä vastuumyyjänsä
kautta.
KYSY LISÄÄ VASTUUMYYJÄLTÄSI!

VUOKRAA KONEET JA
KESKITY RAKENTAMISEEN
Kun haluat keskittyä rakentamiseen etkä koneiden ja laitteiden hankintaan on
STARK Rent konevuokraamon palvelut erinomainen apu ammattirakentajalle.
Voit vuokrata rakennuskoneita ja muita tarvikkeita isompiin ja pienempiin tarpeisiin.
Nouda tai pyydä toimitus suoraan työmaalle.

Helppoa ja nopeaa vuokrausta Turun Skanssissa.

SKANSSI Biolinja 19. Avoinna ark. 6.30-19, la 9-15.
ARTUKAINEN Tillerinkatu 4. Avoinna ark. 6.30-19, la 9-15.

VUOKRAA KONEET MEILTÄ!
SKANSSI, puh. 093 541 4424.
Avoinna ark. klo 6.30-17.

STARK-SUOMI.FI
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Rakennussanomat syyskuu 2021

Messukeskukset vahvistavat
talouselämää

K

oronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat
kovimmin iskeneet viimeisen kahden vuoden
ajan messukeskusten
toimintaan. Ne ovat olleet suljettuina koko korna-ajan. Menetykset
eivät ole kohdistuneet vain messukeskusten
liiketoimiin, ne ovat voimalla heijastuneet
myös erilaisten messujen tuhansiin näyteilleasettajiin. Rakennusmessujen poissaolo
on näkynyt toimialalla mm. siinä, että toimialan uusia innovaatioita ei olla päästy esittelemään yleisölle, ja rakentamisteknologian
kehittyminen on tästä syystä viivästynyt.

moniin muihin aloihin. Ravintoloissa on melko
vapaasti saanut kokoontua, mutta messukeskuksissa ei, vaikka taudin leviäminen ei
messuilla ole ollut kovinkaan todennäköistä.
Messutapahtumissa ei yleisö pakkaudu tiiviisti yhteen paikkaan, ei etenkään eri alojen
ammattimessuilla. Toki messuilla tapahtuviin
konsertteihin tms. on ollut syytä rajoituksia
antaa. Mutta koko messutoimintaa koskevat
rajoitukset ovat olleet vahvasti liioiteltuja.

Etenkin rakennusmessujen näytteilleasettajille messukeskusten toiminnan pysähtyminen on ollut osin kohtalokastakin. Messutapahtumissa alan yrittäjät ovat hakeneet uusia
asiakkaita innovaatioilleen esittelemällä tuotantoaan konkreettisesti. Kun tämä on ollut
Messukeskusten toimintarajoitukset ovat mahdotonta, moni alan yritys on ajautunut
olleet myös varsin ristiriitaisia kun niitä vertaa säästöliekille ja supistanut tuotantoaan. Ko-

ronan jälkeisessä tilanteessa ylösnosto on
vaikeaa ja myös kallista, eli tappiot voivat
kertautua edelleenkin.
Kun koronatukijärjestelmässä ei huomioida
lainkaan messujen asiakkaiden tilannetta,
eivätkä messukeskuksetkaan saa täysimääräisiä tukia, menetetään paitsi mahdollisuuksia myös tulevaisuuden työmahdollisuuksia
niin yrityksissä kuin niiden työntekijöilläkin.
Jo on havaittavissa että ammattilaisten rekrytointi alan yrityksiin on vaikeutunut merkittävästi. Nyt pitääkin tukea alan yritysten työvoiman saatavuuteen. Myös siihen pitää suunnata
koronatukea. Sillä ammattitaitoinen työvoima
on oleellisen tärkeää sekä rakennusalan yrityksille että markkinointisektorillekin.

HAUTAUSTOIMISTO

Löydä kotisi

Vuokraa asunto Kaarinasta
www.kaarinanvuokratalot.fi
Tilitoimistoni
palvelee.
Aallon Group on asiantunteva, pitkiä
asiakassuhteita ja kasvollista
palvelua vaaliva täyden palvelun
tilitoimistokumppani.
Turun seudulla modernein työvälinein,
mutta perinteisellä palveluasenteella
taloudestasi huolehtii Aallon Turku.
Tutustu ja kokeile miltä oma palveleva
tilitoimistosi tuntuu! aallongroup.fi/turku

G. Lindroos Ky

INKERI TUOMINEN

Täydellinen
hautauspalvelu

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4,
Parainen (puhelinlaitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

KUKKASITOMO

Palvelutalo
Esikko
Turvallista ja kodikasta asumista Turun diakoniasäätiön
Palvelutalo Esikossa, Uittamontie 7 20810 Turku.
Vuokra-asuntoja myös vanhustentalo Vuokossa
(Katteluksenkatu 1).
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi
HUOM! Myös lyhytaikaisia vuokrasopimuksia
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Rakennuslupajonoa pyritään
nyt purkamaan
Turussa
Uusi kaupunkiympäristön apulaispormestari Ville Valkonen (kok)
on antanut rakennusvalvonnan virkajohdolle toimeksiannon
rakennuslupien jonon purusta, käsittelyn nopeuttamisesta ja
asiakastyytyväisyyden parantamisesta.

”Sujuvampi ja ripeämpi lupakäsittely on avainasemassa
kaupungin kasvulle, yrityksille
sekä myös tavallisille turkulaisille, jotka rakentavat. Olen
antanut toimeksiannon, jonka
perusteella viranhaltijoiden
tulee valmistella tarvittavat
toimenpiteet syyskuun puoliväliin mennessä. Näihin kuuluvat muun muassa johtamisen kehittäminen, prosessien
nopeuttaminen, asiakasviestinnän sujuvoittaminen, resurssien tarkastelu ja suorituskyvyn mittariston parantaminen, ” Valkonen kertoo.
Valkonen edellyttää, että

suunnitelma tuodaan sekä
hänen, kaupunkiympäristölautakunnan että rakennus- ja
lupalautakunnan käsittelyyn
syyskuun aikana. Tänä vuonna
on myönnetty huomattavasti
enemmän rakennuslupia kuin
aiempina vuosina, mutta luvituksen kestossa ja asiakastyytyväisyydessä on edelleen
haasteita. Avoinna olevien
lupahakemusten jono on
myös poikkeuksellisen pitkä,
koska rakentamisen määrä on
korkealla.
”Valvonnalla on vihdoin
pysyvä päällikkö ja siellä tehdään kovin töitä. Ammattilais-

ten panosta arvostetaan. Paljon on tehty, mutta tekemistä
riittää. Ratkottavia haasteita
on pitkä lista. Nyt odotan yksikön johdolta määrätietoisia
ehdotuksia siitä, miten ongelmat ratkotaan ja tilannetta
entisestään parannetaan, ”
Valkonen edellyttää.

Myös
julkisivukäsittely
tuo eriarvoisuutta
Myös vanhojen kerrostalokiinteistöjen kohdalla on Turussa
ollut ongelmia, ovat muutamat

isännöitsijät kertoneet toimituksellemme. Erityisesti ruutukaava-alueen julkisivusaneerauksissa parvekkeitten
kunnostus on aiheuttanut
eriarvoisuutta asukkaitten
elämään:
-Kun esimerkiksi 50-luvun
kerrostalon julkisivua joudutaan korjaamaan, asukkaat
haluaisivat myös mlasituksen
parvekkeilleen. Se lisäisi asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä. Monasti lautakunta kuitenkin kieltää lasituksen, vaikka
kiinteistö ei olisi mitenkään
erityisen arvokas miljöötekijä
alueellaan. Talon ikä, siis ra-

kennusvuosi on ratkaissut
päätöksen. Samassa talossa
ns. sisäänvedetyt parvekkeet
saadaan lasittaa, mutta ulostyöntyviä ei, siitäkin huolimatta että lasitukset eivät oleellisesti muuttaisi rakennuksen
ulkoista ilmettä.
-Lasituskielto koskee
useimmiten vanhoja ja varsin
pieniä 40-50-neliön kaksioita,
ja niiden asukkaille lasittaminen olisi nimenomaisesti merkittävä parannus asumistasoon. Näissä tapauksissa lasittaminen tulisi pääsääntöisesti
hyväksyä, nykyinen kieltokäytäntö toimii ikääntyviä asuk-

kaita vastaan eikä osoita ymmärrystä asuinrakennuksen
tarkoituksesta, joka on asumisen mahdollistaminen mahdollisimman sujuvasti, esteettömästi ja korkeatasoisesti.
-Nykykäytännöllä saneerataan julkisivujen parvekkeita
siten, että valtaosa kalliisti
korjatuista parvekkeista jää
kokonaan vaille asumiskäyttöä tai pelkästään asukkaan
jonkinlaiseksi romuvarastoksi,
sanovat isännöitsijät ja kiinteistöissä toimivat huoltoyhtiöt ja monen kiinteistön hallitus. (HK-Rakennussanomat)
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Omakotitalon rakentaminen
entistä kalliimpaa

Alk. 50€/piha+alv.

Rakentaminen jatkuu Suomessa vilkkaana, eikä hiljenemisen merkkejä ole
näköpiirissä. Rakentamisen tason ennustetaan pysyvän korkealla vielä ensi vuonnakin.
Rakennusmäärien kasvu on alkanut jo näkyä rakentamiseen käytettävien raakaaineiden hinnannousuna ja työvoimapulana. Oman kotitalounelman toteuttaminen tulee
entistäkin kalliimmaksi.

Kiinteistöhuolto

Markku Varjonen Oy

Päivystys

24/7

040 188 5002

kiinteistohuoltovarjonen.fi
Sinä tiedät,
mitä pitää tehdä.

Me tiedämme,
millä koneella onnistut.

Nurkat kuntoon!

Vuokraa täsmäaseet ongelmakohtiin!
Myynnissä!

Henkilönostimet

Satamakatu 15
24100 Salo

Mini-kaivinkoneet

www.srkv.fi
p. 02 - 727 4300

Suojaimet
työkäyttöön

– Omakotitalon rakentamisen
kustannukset tulevat Suomessa kasvamaan entisestään.
Jos rakennat tai rakennutat
itse talon, se tulee kalliimmaksi kuin käytetyn talon ostaminen, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. – Lähes aina se tulee myös selvästi kalliimmaksi kuin
rakennusurakkaan lähtiessäsi
olet laskenut. Rakennusbudjetit ylittyvät yleensä reippaasti, kymmenillä tuhansilla
euroilla.
– Hartiapankkirakentaminen on vähentynyt merkittävästi Suomessa. Tänä päivänä
rakennusmääräykset edellyttävät alan pätevyyksiä, ammattitaitoa ja osaamista. Myös
rakennusmateriaalit edellyttävät tekijöiltä osaamista. Sekin
on tosiasia, ettei meillä ihmisillä ole enää samanlaisia kädentaitoja kuin muutamia
vuosikymmeniä sitten, Rantanen jatkaa. – Eli itse tekemällä
ei voi enää säästää kustannuksissa samalla tavalla kuin
ennen.
Jukka Rantasen mukaan
rakentamiseen liittyy myös
monia käytännön haasteita,
joiden suhteen kannattaa olla
realisti jo haaveiluvaiheessa.
Esimerkiksi sopivan tontin,

ammattitaitoisen rakennusporukan ja valvojan löytyminen
voi vaatia paljon aikaa ja vaivannäköä. Kannattaa myös
varautua siihen, että rakennusluvan saaminen voi kestää
jopa kuukausia ja rakennusurakka tulee viemään itseltä
kuukausien ajan paljon aikaa,
vaikka lähtisikin rakennuttamaan valmistaloa Avaimet
käteen -periaatteella.
– Siitä kun olet löytänyt
sopivan tontin, voi vierähtää
jopa pari vuotta siihen, että
pääset muuttamaan valmiiseen uuteen taloon, Rantanen
toteaa.

Vanhat talot nyt
hyvä vaihtoehto
– Vaikka korona-aikana omakotitalojen hinnat ovat nousseet, on koko maan tasolla
omakotitalojen hintakehitys
ollut varsin tasaista jo kymmenen vuoden ajan. Nyt saattaakin saada omakotitalon samalla hinnalla kuin kymmenen
vuotta sitten, sanoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti
Henna Mikkonen.
– Tässä markkinatilanteessa hyvä vaihtoehto rakentamiselle voi olla valmiin talon
osto. Ennen rakentamispäätöstä kannattaakin tutustua jo

myynnissä oleviin omakotitaloihin ja katsoa, josko niiden
joukosta löytyisi omia asumisen tarpeita vastaava talo.
Tällöin muuttokin onnistuisi
nopeammalla aikataululla,
pohtii Mikkonen.
– Rakentamisen kustannukset ja rakennusmateriaalit
tuskin tulevat halpenemaan.
Omakotitalon rakentamisaika
on keskimäärin 6–12 kuukautta. Sinäkin aikana hinnat ehtivät nousta lisää, sanoo Rantanen. – Kun ostat valmiin
omakotitalon, sen lopullinen
kokonaiskustannus on helpompi laskea kuin rakennettaessa uutta taloa. Remontointi myös tulee yleensä selvästi
edullisemmaksi kuin uuden
talon rakentaminen, Rantanen
jatkaa.
– Ennen koronaa omakotitaloja oli asuntomarkkinoillamme tarjolla runsaasti. Tarjontaa oli kysyntää selvästi
enemmän. Huolimatta siitä,
että elämme Suomessa omakotitaloasumisen buumia ja
omakotitalojen kauppamäärät
ovat yhtä suuria kuin rivitaloasuntojen, on meillä edelleen
myynnissä eri puolella Suomea
erityyppisiä, eri-ikäisiä ja erilaisilla sijainneilla olevia omakotitaloja, toteaa Rantanen.

– Pitkässä juoksussa asunnot ovat tarjonneet hyvää
suojaa inflaatiota vastaan.
Viimeisten kymmenen vuoden
aikana tämä ei ole enää pitänyt paikkansa kaikkialla Suomessa. Pk-seudulla ja kasvukeskuksissa asuntojen hinnat
ovat nousseet inflaatiota nopeammin, toisin kuin monilla
paikkakunnilla, sanoo Mikkonen. – Asuntosijoittajan kannattaakin olla tarkkana siitä,
mistä sijoitusasunnon hankkii
ja millä hinnalla. Oman kodin
ostajalle asunnolla on myös
käyttöarvoa, jonka merkitystä
ei pidä väheksyä.
–Jos miettii mihin omat rahat kannattaa laittaa, niin
asuntosijoittamisessa riskit
ovat Suomessa yhä suhteellisen pienet. Asuntojen hinnat
vaihtelevat selvästi vähemmän kuin esimerkiksi osakkeiden, toteaa Rantanen. – Velkavipu tuo lisää riskiä yhtälöön, mutta velkavivuttajanakin voit tänä päivänä saada
sijoitusasunnollesi tuottoa
jopa toistakymmentä prosenttia. Vaikka korot vähän nousisivatkin, saat todennäköisesti
sijoitusasunnollesi jatkossakin
edelleen ihan hyvän tuoton.

5

Asumismenot lohkaisevat tuloista
kolmanneksen tulevina vuosina
Asumismenoihin kuluu jopa kolmannes kotitalouden tuloista, selviää Kiinteistöliiton
ja Omakotiliiton Pellervon Taloustutkimuksella eli PTT:llä teettämästä selvityksestä.
Vuosina 2021-2023 asumismenot kasvavat asuntovelallisilla sekä vapaarahoitteisissa
vuokra-asunnoissa asuvilla noin kaksi prosenttia. Suurimman osuuden tuloista asuminen
lohkaisee keskituloisilta perheettömiltä kerrostaloasujilta.
Korona-aikana asumismenojen
suhde käytettävissä oleviin tuloihin on pysynyt toistaiseksi
paikoillaan.
Koronan myötä lisääntynyt
etätyöskentely on kasvattanut
asunnon koon merkitystä valintakriteerinä
sijainnin
kustannuksella.
”Sijainti on asuntomarkkinoilla edelleen tärkeä tekijä,
mutta sen painoarvo on laskenut. Tulevina vuosina onkin
mielenkiintoista nähdä, jatkuvatko korona-ajan trendit myös
pandemian jälkeen”, sanoo
PTT:n asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Peetu
Keskinen.
Myös keskeisillä sijainneilla
olevien asuntojen kysyntä on
ollut edelleen korkeaa. Erityisen
vahvaa kiinnostus on ollut omakoti- ja rivitaloissa, joiden asuntokaupassa on aikaisempiin
vuosiin verrattuna nähty poikkeuksellisen
suuria
kasvulukuja.
”Jo vuosia on tiedetty, että
suurin osa suomalaisista haluaa
asua omakotitalossa. Nyt unelmia on selkeästi lähdetty toteuttamaan entistä enemmän”,
sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

Tähtikunnas huomauttaa,
että omakotitalounelmien toteuttamista rajoittaa tonttien
saatavuus.
”Sen vuoksi olisi tärkeää,
että kunnat huolehtisivat riittävästä tonttitarjonnasta”, Tähtikunnas toteaa.

Asumisen ja
korjaamisen
kustannuksia hillittävä
Meneillään olevat EU:n ilmasto- ja energiapaketin neuvottelut ovat suomalaisten asumismenojen kannalta tärkeässä roolissa.
”Suomalaisten virkamiesten ja päättäjien on pidettävä
huolta siitä, että käynnissä olevissa neuvotteluissa saadaan
ratkaisuja, joissa asumisen ja
korjaamisen kustannuskehitys
pysyy hallittavissa. Jotta asumisen päästöt sekä energiatehokkuus voivat jatkaa tavoiteurillaan, tarvitaan onnistuneiden
esimerkkien monistamista,
kannusteita ja avustuksia investointeihin sekä rahoituksen
saatavuutta kaikkialla Suomessa. Komission ilmastopaketin
ehdotuksissa viljellään paljon
myös pakko- ja kieltolinjaa,
mikä ei toteutuessaan johtaisi

ilmastotavoitteiden kannalta
onnistumiseen”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.
Kero kannustaa taloyhtiöitä
lyhentämään vallitsevan mata-

lan korkotason aikana velkojaan ja varautumaan tulevina
vuosina edessä oleviin
korjaushankkeisiin.
Asumismenot-selvitys on
toteutettu vuodesta 2011 läh-

tien. Laskelmissa asumismenoihin on otettu mukaan kaikki
sellaiset menot, jotka ovat pois
muusta kuukausittaisesta kulutuksesta ja säästämisestä.
Tämän vuoksi mukana ovat

myös lainojen lyhennykset,
jotka kerryttävät velallisen
varallisuutta.

Koneyrittäjät:

Lanoja on sorateiden huoltoon kunhan
ne vain päästetään töihin
Sorateiden huono kunto on ollut esillä viime viikkoina useissa
tiedotusvälineissä. Syyttävää sormea on jo osoitettu tietä lanalla
kunnostavan urakoitsijan suuntaan. Se on ehdottomasti väärä suunta, toteaa
Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.
Kuiva kesä ja sorateiden kevätkunnostuksen laiminlyönti on
saanut osan Suomen sorapintaisista teistä lähes kulkukelvottomaan tilaan.

rahoituksen alhainen taso ja vähäisen rahan käytön kohdistaminen ylemmän luokan teihin.
•

• Tien käytännössä kunnostavat aliurakoitsijat toimivat julkisilla
teillä tienhoidon alueurakan voittaneen pääurakoitsijan alaisena. Lanat liikkuvat kunnostettavilla teillä vain sen verran,
minkä pääurakoitsija katsoo tarpeelliseksi, Saarelainen
tiivistää.
Koneyrittäjät ovat todenneet, että nämä sorapintaiset tiet pysyisivät paremmassa kunnossa, jos tienpitäjä eli valtio lisäisi
valvontaa ja määräisi kunnossapidon laiminlyönnistä riittävän
kalliit sanktiot, jolloin sanktioiden maksaminen ei olisi edullisempaa kuin tien kunnostuksen ostaminen aliurakoitsijalta.
Saarelaisen mukaan suurin ongelma on tiestömme kokonais-

On huolehdittava riittävästä rahoituksesta myös alemman
luokan teiden kunnossapitoon, jotta puut saadaan tehtaille
ja haja-asutusalueet saadaan pidettyä asuttuina siten, että
siellä elävillä on edellytyksiä selvitä elämässä.

Soratiet tarvitsevat kunnollisen syyskunnostuksen, etteivät ne
ole ensi keväänä täysin käyttökelvottomia. Syyskunnostuksessa
ajorata muovataan siten, että sadevesi poistuu tienpinnalta
eikä pääse imeytymään sen rakenteisiin.
•

Kalustoa kunnostukseen kyllä on urakoitsijoilla, jos vain
pääurakoitsijalla on halua teettää näitä töitä.

NARMAPINNOITUS OY
KUN VAATIMUKSENA ON
TÄYDELLINEN
JULKISIVURATKAISU
alsecco- rappausjärjestelmien
maahantuonti, myynti, urakointi
* eriste- ja ohutrappaukset
* rapatut elementtiratkaisut
* levyrappaukset
* urakointi
040-7646648 / 040-7646649
Paattistentie 947, Paattinen
Koivupuistontie 28, Vantaa
www.alseccofinland.fi
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Hiilidioksidipäästöjä vähentävä
puurakentaminen on kunnissa
sattuman varassa
Suurimmalta osalta kunnista (52 %)
puuttuu julkisen rakentamisen strategia,
vaikka se ohjaisi kuntia pääsemään
vaadittaviin hiilineutraaliustavoitteisiin.
Asia selvisi Puutuoteteollisuus ry:n
tuoreesta kyselystä. Puun valinta julkisten
kohteiden, kuten koulujen, päiväkotien,
kirjastojen ja liikuntatilojen materiaaliksi
leikkaa merkittävästi uudisrakentamisen
päästöjä. Kesäkuussa valittavien
valtuutettujen välitön vaikuttamisen paikka
on puurakentamisen määrätietoinen
kirjaus kuntastrategiaan.

Ympäristöystävällinen
puhallettava puukuitueriste

KAIKKI KAIVUU JA PERUSTUSTYÖT

”Näiden kuntavaalien pitää
maistua puulta. Koronan jäljiltä
kunnilla on kova kiriminen taloudessa ja hiilineutraaliustoimenpiteissään. Alueellisesti
työllistävä ja hiiltä sitova puurakentaminen on tähän merkittävä ratkaisu”, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola. ”Tulevat
kuntapäättäjät ovat avainvaikuttajia siinä, miten terveessä
ympäristössä lapset, nuoret,
työikäiset ja ikääntyneet elävät. Metsänomistajat, puutuotteiden valmistajat, rakennusyritykset ja palveluntuottajat
puolestaan tuovat kunnalle
kaivattua elinvoimaa ja jatkossa entistä enemmän myös
vientituloja.”
Kansa haluaa puuta. Ympäristöministeriön tuoreen kyselyn mukaan 77 prosenttia

suomalaisista suhtautuu
myönteisesti tai erittäin myönteisesti julkisten rakennusten
kuten koulujen, päiväkotien ja
terveydenhuollon rakennusten sekä kerrostalojen rakentamiseen puusta.

Puu leikkaa päästöjä
30 prosenttia
”Julkisen puurakentamisen
merkitys kasvaa. Jatkossa
huomio on kiinnitettävä rakennusvaiheen materiaaleihin,
sillä rakennusten energiaratkaisut ovat entistä vähäpäästöisempiä. Rakennusmateriaalien osuus rakennusten
hiilidioksidipäästöistä nousee
70 prosenttiin”, osoittaa
Mikkola.
Kuntien tekemät valinnat
vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemi-

SUUNNITTELE
JA RAKENNA,
MEILTÄ SAAT
PUUT!
020 742 9940
arolanhoylaamo@arolanhoylaamo.fi
www.arolanhoylaamo.fi

seen. Puurakentaminen leikkaa uudisrakentamisen päästöjä 30 prosenttia ja varastoi
hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Siksi Suomessa
on asetettu kunnianhimoiset
tavoitteet julkiselle puurakentamiselle: vuonna 2022 kuntiin nousevista julkisista rakennuksista tulisi olla puuta 31
prosenttia, vuonna 2025 jo 45
prosenttia. Mikkola korostaa,
että tulevalla valtuustokaudella tehdään päätökset, jotka
määrittelevät saavutetaanko
tavoitteet vai ei. Samalla hän
peräänkuuluttaa rakentamisen strategiaa, jota ilman rakentamisen valinnat jäävät
sattumanvaraisiksi.
Kyselyn mukaan kuntapäättäjät suhtautuvat erittäin
myönteisesti (57 % vastanneista) julkiseen puurakentamiseen. Perusteluina he näkevät
uusiutuvan puumateriaalin
matalan hiilijalanjäljen, puurakennusten miellyttävän sisäilman sekä raaka-aineen kotimaisuuden. Myös aluetaloudelliset vaikutukset, esimerkiksi paikallisesti työllistävät
yritykset nähtiin tärkeinä
etenkin pääkaupunkiseudun
ulkopuolella, jossa työpaikkojen määrän kasvattaminen on
kunnille elintärkeää.
Kyselyssä myös kaikki puo-

lueet yli rajojen halusivat rakentaa kuntiin julkisia rakennuksia kuten kouluja ja päiväkoteja kotimaisesta raaka-aineesta puusta. Tällä hetkellä
lähes joka neljäs koulu rakennetaan puusta. Kyselyn mukaan kuntien edustajat valitsevat puun rakennusten terveellisyyden (78 %), korkean
laadun (65 %), paloturvallisuuden (58 %) ja energiatehokkuuden (55 %) vuoksi.
Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa suoraan 26
000 ihmistä ja sen liikevaihto
on kahdeksan miljardia vuodessa – siitä 2,5 miljardia
muodostuu viennistä.
Vuoden 2020 lopussa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasivat kuntien ylin
poliittinen johto sekä johtavat
viranhaltijat. Tutkimuksen teki
Aula Research Oy Puutuoteteollisuuden toimeksiannosta,
ja siihen vastasi 394 kuntavaikuttajaa, joista 239 oli poliittisia vaikuttajia ja 155 viranhaltijoita. Selvityksessä käsiteltiin kuntien rakentamisen
strategista linjaamista, rakentamisen valintatekijöitä, puurakentamiseen liittyviä asenteita ja mielikuvia sekä puurakentamiseen liittyvää
osaamista.
www.puutuoteteollisuus.fi

•
•
•
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•
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Havupuista valmistettu kierrätettävä puutuote
Allergisoimaton
Terveellinen sisäilma
Hyvä lämmöneristys- ja varastointikyky
Hyvä äänieristyskyky
Erinomainen suoja kuumuutta vastaan kesällä
Vesihöyryn läpäisevä
Muotonsa pitävä, painuu erittäin vähän

Lisätietoja tuotteista www.hunton.ﬁ ja tarjouspyynnöt
sekä yht.otot salonsellurakenne@gmail.com
p. 044 3302138 p. 044 549 7305

Salon Sellurakenne

AITOJA
PUUAITOJA!
LASKE AITASI HINTA
www.kruunuaita.fi

050 368 9797 ◆ myynti@kruunuaita.fi
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Peltikaton materiaalin ja tarvikkeiden
hinnat kivunneet ylöspäin jopa
20 prosenttia
Rakennustutkimus RTS:n 2021 toimialaraportin ennusteen mukaan Suomeen rakennetaan uusia kattoja tänä
vuonna 8 miljoonaa kattoneliömetriä. Korjattavia kattoja on tänä vuonna 13,5 miljoonaa kattoneliömetriä.
Pelti on yksi eniten käytetyistä vesikatemateriaaleista. Teräksen maailmanmarkkinahinnan raju nousu nostaa
uudisrakentajan ja remontoijan kattourakan hintaa jopa viidenneksellä. Aikaisemmin peltiä kalliimpi tiilikatto
ottaa nyt markkinaosuutta sekä hinnan että tuotekehityksen ansiosta.

Maailmanmarkkina ei päästä
nyt rakentajaa tai remontoijaa
helpolla. Kysynnän kasvaessa
hinnat nousevat ja osittain nähdään jopa raaka-ainepulaa.
Teräksen maailmanmarkkinahinnan hurja nousu on yksi mikä
jättää jälkensä myös meidän
suomalaisten lompakkoon.
– Koronan aikana olemme jo
nähneet kovan kysynnän aiheuttamaa kustannusten nousua useilla toimialoilla eikä
rakentaminen ole poikkeus.
Nyt rakentajan ja remontoijan
tiliotteen loppusummaa pienentää teräksen hinta. Suomessa rakennetaan tai remontoidaan yli 20 miljoonaa kattoneliömetriä vuodessa. Kun
hinnat esimerkiksi peltikaton
materiaalin ja tarvikkeiden
osalta nousevat jopa viidenneksen, ollaan isojen eurojen
äärellä, BMI Groupin myyntijohtaja Joonas Salo kertoo.

– Kustannusten nousun
takia remonttia ei kuitenkaan
kannata jättää tekemättä. Jos
katto vuotaa, niin siitä syntyvät
kustannukset peittoavat raaka-aine ja työkustannukset
joka tapauksessa, Salo
muistuttaa.

Kattomarkkina ottaa
uutta asentoa
Tilastokeskuksen mukaan
vuonna 2020 asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt
korjasivat asuntojaan 6,4 miljardilla eurolla. Tulevista remonteista suurimmat kohdistuvat suunnitelmien mukaan
kattoihin ja julkisivuihin.
Yleisimmät kattomateriaalit
ovat pelti, bitumikatteet ja tiili.
Katon suunnittelun kohdalla
valinta perustuu kattomateriaalin pitkään ikään, aikaisempiin kokemuksiin ja hintaan.
– Kattotiilen osalta jopa 70

vuoden kestävyys ja tiilikaton
omistajan positiiviset kokemukset ovat pitäneet tiilen
puolta. Hintataso on se mikä
on tuonut oman haasteensa
valintapäätöksissä. Maailman
raaka-ainemarkkinahintojen
jatkaessa kasvua, tiilen suosio
on uudessa nousussa. Nyt
keskikokoisen omakotitalon
tiilikaton voi saada jopa tuhansia euroja halvemmalla kuin
esimerkiksi peltikaton, Salo
toteaa.
Kotimaisuus on aina ollut
kova tekijä suomalaisille. Joissain tilanteissa kotimaisuus
saattaa kuitenkin jäädä jalkoihin, kun tontille astuu muut
valintaan vaikuttavat tekijät
kuten hinta. Raaka-aineiden
saatavuusongelmat ovat nostaneet kiinnostusta lähituotantoa kohtaan. Tämä on yksi syy,
jonka takia kotimainen tiili
nousee
katolle
yhä

useammin.
Vuosien ja vuosikymmenien saatossa myös tiili on ottanut kehitysaskeleita. Tiilikaton hiljaisuus verrattuna esimerkiksi peltikattoon on aina
ollut ylivertainen. Uudet kattotiilet pitävät tuulen kolinan
ja sateen räminän loitolla.
Tänä päivänä tuotekehityksen painopistealueet ovat
erityisesti keveydessä ja kestävyydessä. Uusimmat innovaatiot tuovat katoille tiilet,
jotka ovat painoltaan kevyempiä ja kuitenkin tiiviin massan ansiosta kestävämpiä.
Laatu varmistetaan röntgenvalaisemalla jokainen tiili
erikseen.
– Salpausselän särmikäs
hiekka on optimaalinen kattotiilen raaka-aine. Eikä kyse
ole pelkästään tiilen lujasta
rakenteesta, vaan huomioon
kannattaa ottaa myös logis-

tiikka. Kattotiilen tuotannon ja
käytön aikainen hiilijalanjälki
on kattomateriaalien pienin,

BMI Groupin myyntijohtaja
Joonas Salo huomauttaa.

Meiltä
ammattitaidolla
ja vuosien
kokemuksella

myynti, asennus ja huolto
Murtohälyttimet ja kameravalvonta |
Sähkötyöt | Öljypolttimet |
Ilmanvaihdon huollot | Ilmalämpöpumput

Jos se on rikki,
me korjaamme sen.

0440415100

Marko Nieminen

Tutustu palveluihimme
nettisivuilla www.wbah.fi
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www.kipkapteam.com

festart

UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi
festartdesign.fi

OSTETAAN
Alvar Aallon
vanhoja huonekaluja, valaisimia
sekä lasiesineitä.

TULOSSA MARKKINOINTIIN

GADOLIN ÄLYKYLÄ®

• vaihtolavat
• sepeliä ja multaa
• nostot ja muutot
• kaivuutyöt
Pienimuotoiset omakotitalojen
pihamuokkaukset, salaojat,
sadevesijärjestelmät ym.

Gadolin Älykylä® on Mynämäelle 2022 rakenneeava
hiilineutraali ja energiaomavarainen asuinalue.
www.smartvillagebuilders.com +358 40 514 5000/Juri

P. 0400 525 855

www.siipola.net

