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Turun rakennusvalvonta uudistuu

Uudesta toimintamallista
tehoa koko rakennusalalle
Turun Pääskyvuoreen rakennettavien kahden kerrostalon suunnittelu ja lupaprosessi hoidetaan
uudenlaisella toimintamallilla,
jossa rakentamisen eri osapuolet vievät hanketta eteenpäin
yhdessä alusta alkaen. Tavoitteena on lyhentää viranomaislupien käsittelyyn kuluvaa aikaa
ja helpottaa suunnitteluun liittyvien yksityiskohtien käsittelyä.
Uudessa toimintamallissa
ovat mukana Turun kaupungin
rakennusvalvonta, rakennusliike
Mangrove Oy ja arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Company. Kahden ensimmäisen kerrostalon osalta aloituskokous
pidettiin perjantaina 13.11.
Hanke on syntynyt tarpeesta
yhdistää rakennusten suunnittelussa mukana olevat eri tahot
samalle puolelle prosessia. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa ratkaistaan aina lukuisia yksityiskohtia, jotka vaikuttavat
myöhemmin rakentamiseen ja
valmiin rakennuksen toimivuuteen. Perinteisessä mallissa jokainen toimija on katsonut asiaa
vain omasta näkökulmastaan suunnittelija suunnittelee ja valvoja valvoo. Tähän halutaan nyt
muutos niin, että osapuolet jakavat tietoa luottamuksellisesti
ja avoimesti alusta alkaen, jolloin

muodostuu yhteinen tavoite.
Toimitusjohtaja Eero Lundén
kertoo, että mallia on testattu
pienimuotoisissa hankkeissa jo
aikaisemmin, mutta nyt se otetaan käyttöön ensimmäisen
kerran suuressa mittakaavassa.
Oppia on otettu valmistavan
teollisuuden sekä ohjelmistosuunnittelun prosesseista.
- Taustalla on ajatus rakennusalan sirpalemaisten toimijoiden tuomisesta yhteen. Rakentamisessa on mukana valtava
määrä osaamista ja tietoa, mutta
ikävä kyllä energiaa ja aikaa
tuhlaantuu usein osaoptimointiin ja katkonaiseen tekemiseen. Nykytilanteeseen pitää
saada muutos, jotta voimme
saada parempia rakennuksia
aikaiseksi, Lundén sanoo.
Rakennusvalvonnan, suunnittelijan ja rakennusliikkeen
edustajat tapaavat viikoittain ja
etsivät yhdessä ratkaisuja, jotka
tukevat suunnittelun ja rakentamisen tavoitteita. Kun yksityiskohtia ratkotaan avoimesti yhdessä, kokonaisuus etenee
sujuvammin ja työmäärä rakennuslupavaiheessa vähenee.
Uudessa mallissa viranomainen
on enemmän yhteistyökumppani ja mahdollistaja kuin valvoja.
Pääskyvuorella käynnisty-

neen hankkeen suunnittelu sekä
luvan hakeminen on tarkoitus
tehdä jopa kuudessa viikossa.
- Lyhyellä ajanjaksolla tällainen intensiivinen panostus lisää
rakennusvalvonnan edustajien
työmäärää, mutta jos toimintamalli vakiintuu ja laajenee, työmääräpaine kokonaisuudessa
helpottuu. Tavoitteena on kaikkia osapuolia hyödyntävä malli,
sanoo valvontajohtaja Leena
Salmelainen.
Tavoitteena on, että mallista syntyy rakennustoimintaan
pysyvästi uudenlainen toimintatapa, jota voidaan levittää myös
Turun ulkopuolelle. Suunnittelujohtaja Ari Hannonen sanoo, että
rakennusliikkeen näkökulmasta
kaikki yritykset lyhentää suunnittelu- ja lupaprosessia ovat tervetulleita. Tiivis yhteistyö suunnittelun alusta alkaen vähentää
kaikkien käyttämää tuntimäärä
ja myös kustannuksia.
- Rakennusvalvonta voi
omalta osaltaan tuoda lisäarvoa suunnitteluvaiheeseen.
Odotan kokeilusta paljon, ja
toivottavasti siihen voidaan
siirtyä kaikissa kohteissamme
Turussa ja myöhemmin myös
pääkaupunkiseudulla.
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Varsipuu kouluttaa puuammattilaisia
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Puukaupungit puolittavat betonin hiilipäästöt
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Myös peruskorjauksissa katse esteettömyyteen

Esteettömässä kiinteistössä liikutaan
kartoituksen jälkeen sujuvasti.fi

V

anhojen kiinteistöjen erilaisissa peruskorjauksissa ja -parannuksissa usein unohdetaan, että töihin pitäisi ulottaa
myös rakennusten käytettävyyden kannalta olelliset esteettömyyselementit. Moni
vanha asuin- ja liikekiinteistö saneerataan nyt sekä
lämpötaloudellisesti että rakenteellisesti, julkisivu- ja
putkiremonttien määrä myös lounaisessa Suomessa
kasvaa edelleen
Turkulainen Harri Grönholm on toiminut eseettömyystutkijana ja -kartoittajana jo liki 10 vuotta, esteettömuuskartoittajatutkinnon hän suoritti Turun AMKssa
vuonna 2014. Oman yrityksen

sujuvasti.fi hän perusti vuonna 2016. Työhön kuuluvat
niin asuin-, yritys- kuin julkishallinnonkin kiinteistöjen
esteettömyyskartoitukset. Myös luontokohteille on
usein syytä tehdä esteettömyyskartoitus, jotta kohteet
saadaan myös liikuntavammaisten saavutettaviksi.
Grönholm tekee esteettömyyskartoituksia kiinteistöissä esteettömyyskierroksilla, ja tarjoaa myös käyttäjäarviointeja kohteisiin. Jo tehtyjen kartoitusten
referenssiluettelo on mahtava, kymmenittäin asuinrakennuksia, liike- ja julkisia kiinteistöjä asunto-osakeyhtiöistä kaupan ja julkishallinon kiinteistöihin, ja
apteekista poliisin tiloihin. Toiminta-alueena on ollut
pääasiassa lounainen Suomi, ml. Vakka-Suomi ja
Salon seutukunta sekä tietenkin Turku
ympäristökuntineen.

nrak
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-Esteetöntä kulkua kiinteistöissä voidaan parantaa
esimerkiksi liuskin, rampein, oviautomatiikalla ja esteetöntä havaittavuutta voidaan parantaa valaistuksella ja selkeällä opastuksella, sanoo Harri Grönholm,
-kohteesta riippuu, mitä keinoja parantamisessa valitaan ja voidaan valita. Mutta jokaisessa kiinteistössä
esteettömyyttä voidaan aina parantaa.
Grönholm muistuttaa, että esteettömyyshankkeisiin
voi saada myös valtion tukea.
Vuonna 2018 Grönholm sai Kynnys-palkinnon uraauurtavasta työstään esteettömyyden hyväksi. Palkinnolla Kynny7s r.y. haluaa myös vauhdittaa julkishallintoa kehittämään edelleen esteetöntä, yhdenvertaista
ja kaikille saavutettavien palvelujen rakentamista.
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Uutta, vanhaa ja
mullistuksia
Turussa uusrakentaminen on ollut vahvasti esillä uusien
kaupunginosien suunnitelmien vuoksi. Samaan aikaan
on käynnissä myös suuri määrä erilaisia peruskorjaus- ja
-parannustoimia niin asuin- kuin liikekiinteistöissäkin.
Toriparkkityöt ja Börsin rakennustyöt ovat olleet keskustassa
leimaa-antavina. Ne ovat myös hiljentäneet keskustaa, ja
asiakaskadon vuoksi on syntynyt runsaasti tyhjää liike- ja
toimistotilaa.
Jos koronakriisi on toisaalla
hiljentänyt, on se joiltakin osin
myös
vauhdittanut
korjausrakentamista.
Putki-, lämpö- ja julkisivuremontteja ja lisärakentamiskohteita on syksyn kuluessa ollut useita. Ne ovat
edistyneet hyvin, koronasta
huolimatta töitä on tehty tiiviiseen tahtiin. Korjauskohteiden kirjo on varsin laaja niin
rakennusten ikärakenteiden
kuin käyttötarkoitustenkin
mukaan. Keskustassa esimerkiksi Rauhankadulla tehdään
julkisivu- ja parvekeremonttia
asuinkerrostaloon, joka on valmistunut jo vuonna 1956. Putkiremontti kohteessa tehtiin
jo muutama vuosi sitten, nyt
julkisivua ehostetaan ja parvekkeet korjataan nykyaikaa
vastaaviksi. Talon julkisivu kuitenkin pysytetään ennallaan,
ulkoasu ei tule muuttumaan
alkuperäisestä. Kauppatorin
laidalla ns. Salamatalon takana on remontoitu suurta paljon
uudempaa asuinkiinteistöä.
Torin laidalle talon eteen suunnitellaan jo kokonaan uuttakin
rakentamista.

Esteetöntä kulkua
keskustan alueelle ?
Kaupunki on mainostanut
keskustan elävöittämishankkeita vahvasti. Toivoisi, että
kun torialue valmistuu myös
keskustan kiinteistöissä kiinnitettäisiin huomiota esteettömyysseikkoihin. Kaupungin
keskusta on nykyisin varsin
vahvasti ikääntyneemmän väestön asuttamaa. Tämä joukko
kaipaa sekä lähipalveluja että
niiden helppoa saatavuutta,
ja sellainen edellyttäisi myös
esteettömyyden lisäämistä.
Usein ei asian hoitaminen
edellytä suuriakaan muutoksia rakenteisiin, esteitten poistaminen on joskus hyvinkin
yksinkertaista. Etenkin liikekiinteistöissä tämä on hyvin
tärkeää myös kauppiaille,
asiakkaitten on päästävä helposti ja sujuvasti hakemaan
palveluja.
Keskustaan on perinteisesti tultu ostoksille. Nyt kuitenkin kaupan alan väki pelkää,
että jos myös julkinen liiken-

ne muutetaan linjaratkaisujen
myötä ohittamaan torin alueet,
keskustan liiketoiminta näivettyy entisestään. Kehitys on
näkynyt etäisempien suurten
ostoskeskuskeskittymien menestyksenä. Asiakkaat ovat
lähiöistä siirtyneet voimalla
Myllyn, Skanssin, Länsikeskuksen ja myös lähiöiden
omien kauppaliikkeitten asiakkaiksi. Näiden jättiläisten
ongelmana on ikääntyneen
väestön osalta nimenomaan
suuruus, päivittäisostosten
tekeminen jättitavaratalosta
edellyttää pahimmillaan jopa kilometrin kävelyä yhden
makkarapaketin saamiseksi
ostoskoriin. Tilanne onkin nyt
otollinen kaupan pienempien
yksikköjen perustamiselle,
ja sekä S-ryhmä että Kesko
ovatkin jo oivaltaneet lähipalvelutarpeitten lisääntymisen, ja perustaneet omia
lähikauppojaan. Niiden menestystä vauhdittaa myös se,
että Postin palvelut ovat kohta
kokonaan siirtyneet lähikaupan hoitoon. Posti katoaa katukuvasta - kohta Turussa ei
ole enää yhtään Postin omaa
toimipistettä.

Puu valtaa alaa
rakentamisessa
Puun käyttö lisääntyy, ja puukerrostalorakentaminen etenee nyt vahvasti Turussa.
Linnanfältti on tämän kehityksen lippulaiva, mutta myös
muualla puun käytön lisääntyminen on nähtävissä Osa
tästä kehityksestä johtunee
ympäristötietoisuuden lisääntymisestä, puurakentaminen
koetaan hiilitaseen kannalta
edulliseksi. Myös puurakentamisen tekniikka ja osaaminen
on nyt parempaa kuin muutama kymmenen vuotta sitten,
ja puuelementtien käyttö jouduttaa rakennuskohteitten
valmistumista.
Myös peruskorjauksissa jo
käytetään puuta entistä enemmin. Rakennusten sisustuskorjauksissa näkyy yhä useammin puupintoja. Puu ei kuitenkaan ole syrjäyttämässä betonia ja terästä, nyt jo
lopultakin osataan myös ma-

teriaaleja yhdistää, ja käyttää
niitä kaikkia juuri niille sopiviin
kohteisiin. Kehitys on tältä osin
kulkenut hyvään suuntaan.

Korjausvelka
yhä kasvussa
Vaikka kaupunkikeskustoissa
on nyt tehty runsaastikin peruskorjauksia, korjausvelka on
yhä kasvussa. Pahin ongelma
löytyy kaupunkialueiden laidoilta ja suurista kehyskuntien
taajamista. Etenkin niillä alueilla, joissa asuntojen hintataso polkee paikallaan tai on
jopa laskeva peruskorjauksia
vältellään. Näiden seutujen
kiinteistöillä on myös vaikeuksia saada välttämättömäänkään perusparannukseen
lainaa pankeista. Korona on
kiristänyt luotonantoa entisestään. Pankit ja muut rahoittajat
ovat entistäkin varovaisempia.
Joillakin seuduilla on jo suunniteltu myös vanhojen asuinja liikekiinteistöjen purkamista, lasketaan että se on edullisempaa kuin korjaaminen.
Näin on käynyt myös esimerkiksi Turun Konserttitalolle.
Uutta musiikkitaloa suunnitellaan keskustaan Itsenäisyydenaukiolle. Vastustajiakin sille
löytyy. Kiista on vieläkin poliittisesti ratkaisua vailla.
Turussa odotetaan myös
matkakeskushankkeen etenemistä. Nyt kaupungissa ei ole
lainkaan linja-autoasemaa.
Tämä tilanne on omituinen,
odotteluaika voi venyä kymmeneen vuoteen, ja se on jo
väliaikaiseksi tilanteeksi kohtuuttoman pitkä. Linja-autoaseman puuttuminen merkitsee julkisuuskuvan kannalta
sitä, että muille suomalaisille
muualle maahan kerrotaan:
”Älkää tulko”.
Linja-autoaseman tilanne
olisi ratkaistava heti. Jopa Mynämäellä on linja-autoasema,
kunnan kokoon sopiva !
Peruskorjausvelkaa on
myös kaupungin ruutukaava-alueilla vielä. Sitä pitäisi
ryhtyä voimalla lyhentämään.
Nyt, matalien korkojen aikana
se on kannattavaa. Odottelu
voi tulla hyvin kalliiksi.

• LÄMPÖPUMPUT
• VESI-, VIEMÄRIJA LÄMPÖJOHTOTYÖT

Kaarina
mikko.kankare@aptoy.ﬁ
0500 752 826
Parainen
esa.jalonen@aptoy.ﬁ
050 5479 742
www.aptoy.ﬁ
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Puunjalostuksella uusia vientituotteita
ja työpaikkoja Kaskisiin
- Aureskosken sahatavaran jalostuslinja näyttää mallia siitä, miten
puutuotealan pitää kehittyä Uusi vientituote

Täysin automatisoitu linja nostaa Kaskisten yksikön kapasiteettia 60 000 kuutiometriä
vuodessa. Koko tuotanto menee vientiin. Tehtaan sijainti
on logistisesti ihanteellinen
Kaskisten modernin syväsataman alueella. Sinne on hyvä
rautatieyhteys ja jalosteet voidaan kuljettaa suoraan tehtaalta laivoihin trukeilla.
Käynnistetyllä jalostuslinjalla tuotetaan Rauta- ja rakennustarvikeliikkeiden ja verkkokaupan tarpeisiin asiakastuotteita. Halkaisemalla, höyläämällä ja katkomalla jalostetut
puutuotteet on pakattu muutaman kappaleen nippuihin,
jotka edelleen paketoidaan
trukkilavoille kuljetettaviksi
myymälöihin. Tuotteet ovat ns.
täsmätuotteita TSI (Tee Se Itse)
-asiakkaiden ja nikkareiden
tarpeisiin. Tuotteet ja paketit
merkitään asiakaskohtaisilla
viivakodeilla sekä tuotetunnuksilla. Höyläyksen sivutuotteet jalostetaan eristeiksi, kuivikkeiksi ja energiaksi.

Uusia työpaikkoja

Alkuvaiheessaan käyttöönotettu linja työllistää kymmenen henkilöä. Tulevaisuudessa henkilöstöä lisätään, kunhan koko kapasiteetti saadaan
myytyä kasvamassa oleville
markkinoille. Tällä hetkellä
hankaluutena niin Kaskisten
kuin Tammisto yhtiöiden muissakin tuotantoyksiköissä on
jatkuva pula puutuotealan
osaajista.

Virallinen
käynnistystilaisuus

- Tämän automaattilinjan käyttöönotto ei ollut aivan helppo

tehtävä, mutta viime kuukausien loppukirillä se saatiin toimimaan ja käynnistettyä toimituksia varten ajoissa. Puun
kysyntä on lisääntymässä ja
kaupan logistiikka muuttumassa. Nyt avattu linja vastaa hyvin
verkkokaupan tarpeisiin ja
verkkokauppa vaikuttaa olevan yksi tärkeimpiä kauppatavan muutoksia myös puutavara-alalla. Täältä meillä on suora
laivayhteys Englantiin, kertoi
Kaskisten yksikön johtaja Juha
Palonen.
Tammisto yhtiöiden toimitusjohtaja Markku Heinonen totesi meri- ja rautatieyhteyksien olleen merkittävä tekijä Kaskisten yksikön hankinnan perusteena.
- Olen yrittäjäurani aikana
aina uskonut puutuotteiden
mahdollisuuksiin. Aloitimme
muutaman hengen voimin
kuormalavojen valmistajana
ja vuonna 1992 onnistuimme
pääsemään Japanin markkinoille pihatuotteiden toimittajana. Hyvällä työporukalla
ja uusilla innovaatioilla yhtiö
lähti nopeaan kasvuun. Vuonna 2013 ostimme UPM:n sulkeman Aureskosken tehtaan
Parkanosta ja vuotta myöhemmin Metsä Groupilta Kaskisten
höyläämön, maalauslinjan sekä Kolhon kyllästämön Mänttä-Vilppulassa. Näiden sijoitusten ansiosta Tammisto-yhtiöiden jalostuskapasiteetti
on yhteensä yli 500 000 m3
vuodessa. Yritysryhmä työllistää 150 henkilöä ja liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa.
Uskon siihen, että sen koko
kapasiteetti saadaankäyttöön
tulevaisuudessa ja lisää työntekijöitä laitokselle, kertoi Markku Heinonen juhlayleisölle.

Linjan käynnisti virallisesti
kansanedustaja Paula Risikko,
joka on toiminut eduskunnan
puhemiehenä ja ministerinä
useassa hallituksessa.
- Metsä ja puu ovat tärkeät
Suomelle. Menestyksen juuret
Suomessa ovat puussa, joka
on kautta historian ollut kansan
hyvinvoinnin lähde. Ympäristöystävällisille puutuotteille
paistaa aurinko. Vaikka paperin
käyttö vähenee, uusia puutuotteita kehittämällä puun asema
säilyy. Puutuotteiden ja -rakentamisen globaali kasvu on huikea ja siitä riittää osa meillekin.
Jos USA:ssa on Piilaakso, niin

puheessaan, että Markku Heinonen iski oikeaan saumaan
oikeaan aikaan. Toisin sanoen
Aureskoski onnistui löytämään juuri sellaisen tuote
segmentin, jonka kysyntä
suorastaan räjähti koronapandemian aikana. Asiakastuotteisiin erikoistumisella saavutettiin kilpailuetua.
- Viime vuosi oli varsin kinkkinen sahausalalla ja tänä
vuonna tuli lisäksi pandemia.
Yllättäen kuitenkin sahatuotteiden kysyntä elpyi nopeasti.
Suomalaiset olivat etulyöntiasemassa tilanteessa, kun
kilpailijamaissa oli sahalaitok-

Markku Heinonen kertoo Tammisto Yhtiöiden tarinaa
- Puutuoteteollisuuden
viennin arvo 3 miljardia euroa
ja siitä sahateollisuuden osuus
vajaa 2 miljardia. Puutuote
vastaa terveys ja ilmastotavoitteisiin hyvin – ala kasvaa nopeammin kuin muut alat. Kaskisten linja on hyvä esimerkki,
missä pääosin kotimaisella
teknologialla tuotetaan uusia
tuotteita vientiin, antoi Kai Merivuori tunnustusta Heinosen
uudelle avaukselle.

Logistiikka pelaa
Automaattisen linja tuo valmiit paketit suoraan trukin
kuljetettavaksi laivaan.
meillä on Puulaakso. Kannattaa
myös muistaa metsän tarjoamat muutkin hyödyntämismahdollisuudet: marjat, sienet,
eläimet, virkistyskäyttö ja terveysvaikutukset. Täällä Suomessa me olemme jo hoksanneet nuo metsän edut, tuumaili
Risikko puheenvuoronsa
lopuksi.

Oikeaan saumaan
oikeaan aikaan

sia suljettu. Pandemia ilmeisesti aiheutti DIY- ja yleensäkin
nikkaroinnin nopean yleistymisen, kertoi Merivuori.

Tuotantolinjan käynnistyttyä
juhlavieraat pääsivät näkemään, miten automaattinen
linja kuljetti jalostepaketin
ulos. Siellä odotti trukki, joka
vei paketin suoraan satamassa odottavan Ms Telamariin.

Puutuotealan veteraani
seurasi uutta avausta hyvillä
mielin. Viime aikoina metsäteollisuudelta on tullut ikäviä
uutisia tehtaiden sulkemisesta
erityisesti sellun ja paperin
valmistuksessa. Toisaalta sahateollisuudessa on käynnissä
paljon uusia investointeja ja
uusia laitoksia rakennetaan.
Kaskisten linjan avaaminen on
mainio uutinen, vaikka yksistään sen työllistävä vaikutus
ei riitäkään kattamaan puutuotealalta kadonneita työpaikkoja. Se on kuitenkin hyvä alku
ja toivottavasti rohkaisee muitakin puunjalostajia rohkeuteen kehittää uusia innovaatioita ja tuotteita vientiin sekä
kotimarkkinoille.

PARHAASTA PUUSTA!

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori totesi

Aureskosken kehittämispäällikkö Ari Koskinen, kansanedustaja Paula Risikko ja
toimitusjohtaja Markku Heinonen ehtivät poseeraamaan linjan käynnistyttyä.

tammisto.fi
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Varsipuu koulutti lujuuslajittelijoita
Kuhmossa

Käytännön lajittelukoe käynnissä. Opettajista Jorma Hentunen ja Jouni Silvast etualalla oikealla.
Varsipuu ry:n Insta 142 -kouluttajat kouluttivat Kuhmo Oy:ssä
12 uutta lujuuslajittelijaa ja tarkasti kahden lupansa uusijan
taidot viisipäiväisessä koulutuksessa viikolla 40. Koulutukselle yhtiö oli järjestänyt erinomaiset puitteet väljissä käytännön harjoittelutiloissa sekä
teorian opetuksen sisätiloissa.
Suurin osa kurssilaisista oli
oppisopimuskoulutuksessa.

Lujuuslajittelijan
pätevyys on
edelleen tarpeen

Vaikka lähes kaikki markkinoille myyntiin päätyvä lujuuslajiteltu sahatavara on koneelli-

sesti lajiteltua, edellytetään
koneen käyttäjiltä myös visuaalisen lajittelun osaamista.
Osaaminen osoitetaan ilmoitettujen laitosten hyväksymien
kouluttajien antamalla lujuuslajitteluluvalla ja tunnuksella.
Vaikka nykyiset lajittelukoneet
mittaavat sahatavaran lujuuden erittäin tarkasti, niiltä voi
jäädä joitakin lujuuteen olennaisesti heikentävästi vaikuttavia ominaisuuksia huomaamatta. Sellaisia ovat esimerkiksi laho, rengashalkeama,
”poikaoksa”, lyly ja liian suuri
vuosirengasväli.

Sahoilla menee

taas hyvin

Suomalaisen saha- ja höylätavaran menekki on tänä
vuonna ollut kohtalaisen hyvä.
Osittain se johtuu siitä, että jo
viime vuoden puolella ja koronapandemian aikana kilpailijamaissa suljettiin tuotantolaitoksia. Yllättäen kuitenkin
pandemia aiheutti ns. nikkaribuumin ja sahatavaran kysyntä lisääntyi. Suomalaiset sahat
olivat tähän valmiita ja onnistuivat saamaan haltuunsa
markkinaosuuksia.
Kuhmo Oy on hyvä esimerkki menestyneestä sahasta. Kuhmo Oy:n tuotantokapasiteetti
on noin 400 000 kuutiometriä

Löydä kotisi

Vuokraa asunto Kaarinasta
www.kaarinanvuokratalot.fi
VARSIPUU R.Y:n

sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 3.12.2020 klo 17
Turussa ravintola Brahen Kellarissa.
Hallitus

sahatavaraa vuodessa. Männyn
osuus tuotannosta on noin 80
prosenttia. Yhtiö uskoo uusiutuvien tuotteiden kysynnän
kasvavan tulevaisuudessa, mikä heijastuu myös sahatavaran

maailmanlaajuiseen kysyntään.
Yhtiö toteuttaa pitkäjänteistä
strategiaa tuotantokoneistonsa
pitämisessä modernina ja kilpailukykyisenä. Tänä vuonna
Kuhmo Oy investoi seitsemän

miljoonaa euroa sahatavaran
tuorelajittelun modernisointiin.
Uusi linja otetaan käyttöön marraskuun aikana.

VARSIPUU r.y.
on lounais-suomalaisten mekaanisen puualan yritysten yhteisö. Jäseninä on niin sahatavaran tuottajia, höyläämöitä, puutavarakauppiaita
kuin puurakentajia ja hirsirakenteitten valmistajia kuin myös alan suunnittelu-, ja arkkitehtitoimistoja, kalustevalmistajia ja -asentajia ja myös
julkisyhteisöjäkin. Myös yksityisiä joita ala kiinnostaa.
Varsipuu toimii tiedottajana alan tapahtumista, ja kouluttaa alan yritysten henkilöstöjä koko Suomen alueella mm. sertifioituna lujuuslajittelukouluttajana. Myös höyläys- ja markkinointikoulutusta tarjotaan muuallekin Suomeen. Koulutukset suoritetaan omakustannushintaisina, osin
yheistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa.
Erityspaino yhdistyksessä on asetettu jäsenyritysten yhteiseen tiedotukseen ja markkinointiin, ja tietotaidon kasvattamiseen yrityksissä.
Myös koulutuksien digitalisointihanketta suunnitellaan parhaillaan.
Yhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa lakisääteisen jäsenkokouksen. Nyt koronavuoden aikana kokoukset ovat olleet hyvin pienimuotoisia, koronan hellitettyä palataan jälleen laajempiin jäsenten
tapaamisiin.
Yhdistys ei hae itselleen voittoa, eli koko toiminta on omakustannushintaista, ja esimerkiksi jäsensivujen tiedotus jäsenille maksutonta.
Jäsensivut ovat edelleen varsin suosittuja ja kaikki puutuotealasta
kiinnostuneet ovat niistä löytäneet sekä tekijöitä että asiantuntijoita
omille hankkeilleen, koskevat ne sitten puurakennusten korjausta,
uusrakentamista tai vaikkapa kalustehankintoja ja rakennuspuutavaran
kauppaa maakunnassa.
Varsipuu r.y:n nettisivuilta löytyy runsaasti lisätietoja ja myös yhdistyksen kaikki yhteystiedot.
Tervetuloa varsinaissuomalaiseen puutuoteyhteisöön:
www.varsipuu.fi
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Tammiston Puu Oy – pikku verstaasta
merkittäväksi puunjalostajaksi 27 vuodessa

Tammisto yhtiöiden Aureskosken jalostuslaitos Parkanossa.

Tammisto yhtiöt ovat olleet voimakkaassa kasvussa
viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 1981 Euran
Hinnerjoelle perustettu Tammiston Puu Oy on Suomen
johtavia pihakalusteiden ja -rakenteiden valmistajia ja viejiä.
Vuonna 2009 se osti Kuhmoisista Harmonia Kalusteen, jonka
tuotannosta pääosa menee vientiin. Vuonna 2013 ostettiin
UPM:ltä Aureskosken jalostuslaitos sekä Parkanossa sijaitseva
pellettitehdas. Vuotta myöhemmin Metsä Groupilta ostettiin
Kaskisten höyläämö ja maalauslinja sekä Kolhon kyllästämö
Mänttä-Vilppulassa. Tammisto-yhtiöiden jalostuskapasiteetti on
yhteensä yli 500 000 m3 vuodessa.

Jalostuslaitosten
uudelleen käynnistäjä
Lopetettujen jalostuslaitosten
uudelleen käynnistämisellä on
ollut suuri merkitys aluetaloudessa, koska monet irtisanotut
henkilöt ovat työllistyneet uudelleen. Tammisto yhtiöt työllistävät nykyisin yli 150 henkilöä ja liikevaihto on yli 30
miljoonaa euroa vuodessa
ennen nyt avattavaa linjaa.

– Suomalainen puu, sen
hyvä laatu ja sitä kautta jalosteet ovat maailmalla arvossaan. Jalostuskapasiteetistamme on nyt käytössä noin
puolet. Kauppa kuitenkin käy
hyvin ja on kasvamassa, joten
toivottavasti kapasiteetti saadaan jatkossa paremmin hyödynnettyä. Tällä alalla täytyy
kehittää innovaatioita jatkuvasti, jos aikoo säilyä mukana
markkinoilla. Suomalaisen
sahatavaran jalostusarvon
nosto ja jalostettujen tuotteiden vienti on Suomen kansantalouden kannalta äärimmäisen tärkeää, kertoo toimitusjohtaja Markku Heinonen.
Perinteisten tuotteiden
ohella Tammisto yhtiöiden
tuotannossa ovat päätään
nostamassa uudet jalosteet,
kuten kivipuu, jonka upein
referenssikohde on uusitun

Olympiastadionin katsomon
sisäkatto ja Riian Laululava.
Viimeisimpänä Kaskisten DIY
(Tee Se Itse) -tuotteet. Tammisto yhtiöiden kehitys luo
uskoa siihen, että Suomessa
tuotetuilla sahatavaran jatkojalosteilla tulee olemaan
tulevaisuudessa entistä suurempi kaupallinen merkitys
ja mahdollisuus säilyttää tai
jopa lisätä alan työpaikkoja
kotimaassa.

Ympäristöystävällinen
puhallettava puukuitueriste

KAIKKI KAIVUU JA PERUSTUSTYÖT

•
•
•
•
•
•
•
•

Aureskosken palamattomasta kivipuusta tehty Stadionin katsomon sisäkatto 1,5 hehtaarin asennettiin rima
kerrallaan.

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
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Identtiset puu- ja betonikerrostalot
vertailuun uudessa kohteessa
Turun Hirvensalossa
Artikkeli perustuu Mangrove Oy:n Internet -sivujen tiedotteeseen, jonka julkaisemiseen on saatu lupa.
TVT Asunnot Oy:lle rakennetaan Turun Hirvensaloon 82
uutta vuokrakotia kahteen
kerrostaloon. Identtisiksi
suunnitellut talot eroavat toisistaan vain materiaaleiltaan:
Kirsikka valmistetaan puusta,
Kide betonista. Rakennustyöt

ovat jo alkaneet ja talot valmistuvat arvion mukaan marraskuussa 2021. Rakennushankkeen KVR-urakoitsijana
toimii ekologiseen asuntorakentamiseen erikoistunut turkulainen Mangrove Oy.

Vihdoinkin
vertailukelpoinen
rakennushanke

Uusi rakennushanke Hirvensalon Arolassa mahdollistaa
puu- ja betonitalorakentamisen vertailukelpoisen tutkimisen. Puukerrostalo Kirsikalla

ja betonikerrostalo Kiteellä on
identtiset pohjapiirrokset ja
huoneistoalat. Lisäksi kerrostalot sijaitsevat samassa pihassa, joten olosuhteet ovat
samat. Edellytykset puun ja
betonin vertailuun ovat
erinomaiset.
- Kirsikka ja Kide vastaavat
kohtuuhintaisten vuokrakotien suureen kysyntään Turussa. Hanke monipuolistaa TVT
Asuntojen asuntotarjontaa
alueellisesti ja tuo yhtiölle sen
ensimmäisen puukerrostalokohteen. Olemme erittäin tyytyväisiä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA)
myönteiseen suhtautumiseen
ja uskomme, että ARAn ohjauksessa rakentuu turvallisia
koteja ja viihtyisiä asuinympäristöjä, kommentoi TVT Asuntojen kehittämispäällikkö Johannes Malmi.
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan betonisen
kerrostalon hiilijalanjälki on 75
% suurempi kuin puukerrostalon. Vertailussa ovat olleet
mukana perustus, alapohja,
ulko- ja väliseinät, väli- ja yläpohja, portaat, ikkunat, ovet
ja parvekkeet. TVT Asuntojen
Kirsikka ja Kide -rakennushanke vie tutkimuksen vielä pidemmälle ja ottaa rakennuselementtien lisäksi huomioon
materiaalien käyttäytymisen,
käytönaikaisen huollon, asukkaiden tyytyväisyyden sekä
hiilikädenjäljen eli rakennusten myönteisen ilmastovaikutuksen, joka alentaa hiilijalanjälkeä. Tuloksia raportoidaan
aiempaa kattavammin rakennusten koko elinkaaren ajalta,
myös valmistumisen jälkeen.

Hiilijalanjälki mukaan
suunnittelusta asti

- Hyödynnämme jokaisen rakennuskohteen suunnittelussa hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaa, jotka selvittävät
rakentamisen ja elinkaaren
aikaisia ilmastovaikutuksia. Rakentamisen ja rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan pienentää
ja hiilikädenjälkeä kasvattaa
parhaiten, kun ne otetaan
suunnittelun lähtökohdiksi ja
rakentamisen tavoitteiksi, sanoo Mangroven toimitusjohtaja Antti Lundstedt.
Myös henkilökohtainen
asukaskokemus on tärkeä.
Asukkaiden kokemuksia mm.
sisäilmasta ja äänieristyksestä
selvitetään asukaskyselyillä. Hankkeen taustalla ovat
hallituksen pyrkimykset puurakentamisen edistämiseen.
Ympäristöministeriön hallin-

noima puurakentamisen ohjelma kannustaa puun käyttöön kaupunkirakentamisessa
sekä monipuolistamaan sen
käyttöä, tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilikädenjäljen kasvattaminen.
Kirsikka ja Kide -hanke on
mukana Mangroven T&K-hankkeessa, jonka tavoitteena on
kehittää ekologisen rakentamisen ja asumisen menetelmiä puu- ja betonikerrostaloissa sekä puurivitaloissa.
Lisätietoja:
TVT Asunnot Oy
Anu Nummelin, tiedottaja,
p. 02 262 4164,
anu.nummelin@tvt.fi
Mangrove Oy
Antti Lundstedt,
toimitusjohtaja,
p. 050 572 5200,
antti.lundstedt@mangrove.fi

• SÄHKÖ JA TELEASENNUKSET
• ATK-VERKOT
• VALOKAAPELITYÖT
• ILMALÄMPÖPUMPUT

P. PELTOLA OY
Rojolantie 90
21500 PIIKKIÖ
Puh. 040-7691 774
www.ppeltola.fi

MAANRAKENNUS- ja PAALUTUSURAKOINTI
www.koneurakointiheino.ﬁ
p. 040 5005 683

Betonituotteet rautaisella ammattitaidolla
Laadukkailla kotimaisilla betonituotteilla
saat näyttävyyttä ja ilmeikkyyttä kotipihalle, mökille tai yrityksen edustalle.
Olemme toimittaneet betonisomisteita
lukuisiin julkisiin tiloihin ja yritysten
toimitiloihin ja pihoihin.
Meiltä löydät mm. ruukut, laatat, patsaat,
pihakivet, porrasaskelmat ja muut betoniset erikoistuotteet useissa eri väreissä.

050 350 6983
Seppäläntie 192, 32210 Loimaa
info@betonilaakso.fi | www.betonilaakso.fi
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Puukaupungit voisivat niellä lähes puolet
sementtiteollisuuden hiilipäästöistä
Rakennettu ympäristö synnyttää kolmanneksen maailman
kasvihuonepäästöistä. Yksin Euroopassa rakennetaan –
lähinnä kaupunkeihin – uusia asuntoja noin 190 miljoonaa
neliömetriä vuodessa, ja määrä kasvaa lähes prosentin
vuosivauhtia.

Ympäristökuormaa voisi merkittävästi pienentää lisäämällä
puurakentamista, osoittaa
Aalto-yliopiston ja Suomen
ympäristökeskuksen tutkijoiden tuore julkaisu. Jos Euroopan uusista asuinrakennuksista 80 prosenttia tehtäisiin
puusta ja puuta käytettäisiin
talojen rakenteissa, verhouksessa, pinnoissa ja kalusteissa, rakennukset varastoisivat
55 Mt hiilidioksidia vuodessa.
Määrä vastaa noin 47 prosenttia maanosan sementtiteollisuuden vuosipäästöistä.
”Tämä on ensimmäinen kerta,
kun puurakentamisen hiilivarastointipotentiaalia on arvioitu koko Euroopan tasolla,
useilla eri skenaarioilla”, ker-

too tohtorikoulutettava Ali
Amiri.
Tutkimus perustuu laajaan
kirjallisuusanalyysiin. Tutkijat
jakoivat 50 tapaustutkimuksen pohjalta rakennukset kolmeen ryhmään sen mukaan,
miten paljon puuta niissä on
käytetty – ja miten paljon hiilidioksidia ne siksi varastoivat.
Vähiten puuta sisältävä ryhmä
varastoi hiilidioksidia 100 kg
neliömetriä kohden, keskimmäinen 200 kg ja ryhmä, jossa
puuta oli eniten, 300 kg.
Tutkijat mallinsivat myös
tahdin, jolla 55 Mt:n vuositasoon päästään vuoteen 2040
mennessä. Vuonna 2020 uusista asuinrakennuksista olisi
puisia 10 prosenttia ja suurin

osa niistä kuuluisi 100-ryhmään, jolloin ne varastoisivat
hiiltä 2 Mt vuodessa. Sen jälkeen osuus kasvaisi 2 prosentin vuosivauhtia 2025 asti,
sitten 3 prosentin vuosivauhtia
2030 asti, 4 prosentin vauhtia
vuoteen 2035 asti ja lopulta
5 prosentin vauhtia vuoteen
2040. Samalla siirryttäisiin
rakentamaan ensin 200-ryhmän ja sitten 300-ryhmän
puurakennuksia.

Energiatehokkuus syö
paljon materiaalia

Energiatehokkuus on rakennusten ekologisuuden käytetyin mittari. Energiatehokkuus
vaatii kuitenkin enemmän
eristeitä, tehokasta lämmön

Aikalava -paviljonki rakennettiin satavuotiaan Suomen juhlallisuuksiin.
Kuva: Vesa Loikas
talteenottoa ja parempia ikkunoita. Esimerkiksi lähes nollaenergiatalojen hiilijalanjäljestä noin puolet syntyy jo
ennen kuin niissä on ehditty
edes asua.
Kun asumisessa käytettävä
energia saadaan yhä enemmän uusiutuvista lähteistä,
rakentamisvaiheen merkitys
ympäristökuormassa kasvaa

entisestään.
”Vihreiden rakennusten
sertifikaatteja, kuten LEED ja
BREEAM, tulisi kehittää niin,
että ne huomioisivat paremmin puurakentamisen ilmastohyödyt”, Amiri sanoo.
Puurakennus on hiilelle
pitkäikäisempi varasto kuin
sellu tai kartonki. Keskimääräisen suomalaisen puuoma-

kotitalon puurakenteissa on
tallessa noin 30 tonnia hiilidioksidia. Se vastaa keskivertoautoilijan yli 10 vuoden
hiilidioksidipäästöjä.
”Puurakentaminen on kuitenkin kestävää vain, jos puu
on peräisin kestävästi kasvatetuista metsistä”, tutkijatohtori Juudit Ottelin sanoo.

