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Kuopion puu-
kerrostalohanke
� Rakennuttaja: 
Kiinteistö oy M2-Kodit
� Pääurakoitsija: 
JVR-Rakenne 
� Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtuuritoimisto AT
� Rakennesuunnittelu:
A-Insinöörit Suunnittelu 
� Lvi-suunnittelu: 
Lvi-Insinööritoimisto
Koski-Konsultit 
� Sähkösuunnittelu: 
Elexent 
� Rakennuttajakonsultti:
Granlund Kuopio (suun-
nittelu- ja sopimusvaihee-
seen saakka myös
Jwood)
� Massiivipuuelementit:
Elementti Sampo
� Märkätilaelementit:
Parmarine 
� Väestönsuojaelementit:
Rakennusbetoni- ja 
Elementti 

FAKTA

VANHANKALLIONKADULLA
Kuopion Saaristokaupungis-
sa on käynnissä Pohjois-Sa-
von ensimmäinen puuker-
rostalohanke. Projekti käsit-
tää kaksi nelikerroksista
vuokrataloa, jotka kootaan
paikan päällä kuhmolaisen
Elementti Sampo oy:n val-
mistamista massiivipuuele-
menteistä.

Toinen rakennuksista on jo
asennettu ja sisätyövaihees-
sa, toisessa on asennus käyn-
nissä. Noin 7,7 miljoonan eu-
ron arvoinen projekti käyn-
nistyi viime toukokuussa
maansiirtotöillä. Kohde val-
mistuu keväällä 2021.

Kokonaiskerrosala taloa
kohti on 1 676 neliötä. Kum-
massakin talossa on 48 Ara-
vuokra-asuntoa, eli kuusi
asuntoa joka kerroksessa.
Asunnot ovat 31,5 ja 36 neliön
yksiöitä, kaksiot ovat 48 ne-
liön ja kolmiot 64 neliön ko-
koisia. Jokaisessa kerrokses-
sa on kolme yksiötä, kaksi
kaksiota ja yksi kolmio.

Kuopion asuntotoimen-
johtaja Katri Hiltunen on
tyytyväinen.

”Tämä on meille hyvin tär-
keä hanke, tätä on odotettu jo
vuosia. Kerrostaloa ei ole
aiemmin puusta rakennet-
tu.”

Pääurakoitsijana toimival-
la jyväskyläläisellä JVR-Ra-
kenne oy:llä on puukerrosta-
lorakentamisen kokemusta
vaikka muille jakaa. Yrityk-
sen referensseihin kuuluu
kymmenkunta massiivipuu-
tilaelementeistä rakennettua
kohdetta kuuden vuoden
ajalta. Kuopiossa projektin
toteutustapa on jaettu urak-
ka. JVR-Rakenteella on pää-
urakan lisäksi myös kohteen
lvi-urakka.

Käyttövalmista tehtaalta
Tilaelementti on vääntöjäyk-
kä ja kuljetuksen kestävä
asuntolohko, jonka seinän
rakenne koostuu useammas-
ta materiaalikerroksesta. Si-
säpinnassa on 18 millin palo-
kipsilevy, sen jälkeen on kah-
deksan sentin paksuinen

massiivipuu- eli clt-levy, sit-
ten on 180 milliä villaa, risti-
koolaus 25-millisestä laudas-
ta ja viimeisenä 28-millinen
julkisivupaneeli. Höyrynsul-
kumuoveja ei käytetä.

Clt-levyt, jotka ovat mo-
duulin kantavan seinän tär-
kein elementti, valmistaa
kuhmolainen Crosslam oy.
Clt-tasolevystä on tehty myös
moduulin ala- ja yläpohjat.
Alapohja voi olla puuraken-
teinen rossipohjaratkaisu,
mutta Kuopion kohteessa
molempien talojen ensim-
mäinen kerros on betonira-
kenteinen ja perustuu maan-
varaiselle laatalle. 

Lujabetonin toimittamista
elementeistä rakennetun be-
tonikerroksen päälle tulee
neljä kerrosta puuelementte-
jä. Betonikerrokseen sijoit-
tuu yleisiä tiloja, pyykkitupa,
kuivaushuone, pyörävarasto
ja muut varastotilat. Toisen
rakennuksen alle tulee myös
väestönsuoja.

Yksiöt ja kaksiot kootaan
Kuhmon tehtaalla valmiiksi
elementeiksi. Kolmiot raken-
tuvat kahdesta elementistä,
jotka yhdistetään paikan
päällä. Forssassa toimiva Par-
marine oy valmistaa märkäti-
lat omana elementtinä ja toi-
mittaa ne Kuhmoon, missä
märkätila asennetaan tilaele-
menttiin. 

Vastaava työnjohtaja Tuo-
mo Hyyppä kertoo, että tila-

elementti on lähes käyttöval-
mis asunto, jonka porrashuo-
neen puolelle on tehty palo-
katkot ja lvi-tekniikka
valmiiksi.

”Työmaalla tehdään maa-
työt, tekniikan nousut, por-
rashuoneet ja niiden pinnat,
kohteesta riippuen myös jul-
kisivu, joka voi olla myös val-
miina tilaelementissä.” 

Kummassakin rakennuk-
sessa on huoneistokohtainen
ilmanvaihto. Puupintoja ele-
mentin sisätiloissa ovat par-
kettilattia, jonka alla kulkee
kaukolämpöön kytketty vesi-
kiertoinen lämmitys, ja kah-
deksan sentin clt-levystä teh-
ty katto. Puisia ovat myös ik-
kunoiden pokat. Asunnossa
on puun tuoksu, hyvä akus-
tiikka ja ilmanvaihto.

Tuottavuus
kivirakentamisen tasoa
JVR-Rakenteen aloittaessa
kuusi vuotta sitten puisten
kerrostalojen rakentamista
pidettiin lähinnä propellihat-
tujen touhuna. Vastassa oli-
vat asenteet, rakennussää-
dökset ja paloturvallisuus.
Nyt alkaa olla lupapuolella-
kin kokemusta. 

Puun käyttöä ja puuraken-
tamisen osaamista Pohjois-
Savossa edistävän Metsäkes-
kuksen Ratkaisu on puussa
-kehityshankkeen projekti-
päällikkö Arto Yletyinen
näkee, että esimerkiksi palo-

turvallisuudessa säädöksiin
on tullut selkeyttä. Kahdek-
santeen kerrokseen asti men-
nään taulukkomitoituksella
ja vasta siitä ylöspäin tarvi-
taan toiminnallista palomi-
toitusta.

”Ei tämä ole enää koera-
kentamista, vaan rakenne-
taan kylmästi rahasta.”

Kukaan ei enää kiellä, et-
teikö massiivipuuelementti
olisi ekologinen ja pienen hii-
lijalanjäljen jättävä. Mutta
onko sellainen rakentami-
nen kannattavaa? Esimerkik-
si Joensuussa puukerrosta-
loprojektien aikataulut ovat
venyneet ja budjetit kasva-
neet.

JVR-Rakenteen Kuopion
hankkeessa kokonaiskustan-
nus on 3 670 euroa neliöltä.
Aran käynnistämisavustus
on 3 000 euroa asuntoa kohti
eli yhteensä 144 000 euroa.

Yhtiön hr- ja markkinointi-
johtaja Janne Äijänen va-
kuuttaa, että puurakentami-
sen tuottavuus alkaa olla lä-
hes samaa tasoa betonin
kanssa. Kun on kuusi vuotta
lajia harjoiteltu, on oppira-
hatkin maksettu.

”Meillä on edelleen sama
vakioporukka töissä, ja pro-
sessit on viety pitemmälle
kuin ne olivat alkuvaiheessa.
Tänä päivänä toiminta työ-
maalla on tehokkaampaa.
Kaikki tähänastiset kohteet
ovat pysyneet aikataulussa.” 

Hyyppä näkee puuelemen-
teissä useita etuja kiviraken-
tamiseen verrattuna. Tilaele-
menttitekniikalla ei synny
rakenteellista kosteutta, kos-
ka elementit valmistetaan
kuivasta puusta vakioiduissa
tehdasolosuhteissa. Paikan
päällä ne yhdistetään toisiin-
sa ainoastaan kuivalla säällä.

”Kuljetuksia tulee Kuh-
mosta kerran päivässä, jos on
sadepäiviä, tulee tauko ja teh-
dään talon sisäpuolisia töitä.”

Elementtien teollinen tuo-
tanto nopeuttaa rakentamis-
ta ja parantaa laatua. Projek-
tit ovat hektisiä, koska asen-
nusaika on lyhyt. Päivässä
pystytään asentamaan kuu-
desta kymmeneen element-
tiä. Käytännössä talo kootaan
reilussa viikossa.

”Kohteen rakentaminen
kestää 8–10 kuukautta”, Äijä-
nen summaa.

Työmaan vahvuus on kol-
metoista työntekijää. Pihalla
on huomattavasti vähemmän
tavaraa kuin betonista raken-
nettaessa, minkä takia val-
miit tilaelementit mahdollis-
tavat rakentamisen ahtaassa-
kin paikassa. Puutalo on noin
puolta kevyempi kuin beto-
nista rakennettu. Silloin
säästetään perustamiskus-
tannuksissa. 

”Kun optimoidaan perus-
tuksen koko, säästetään ni-
menomaan hiilidioksidi-
päästöjä. Sementin valmistus

on yksi rakentamisen päästö-
piikeistä, kun hiilidioksidia
syntyy noin 700 kiloa tuotet-
tua sementtitonnia kohden”,
Yletyinen tähdentää.

Haasteet ovat osittain sa-
moja kuin ennen. Palomää-
räykset ovat edelleenkin
tiukkoja ja kieltävät puupin-
nan käytön sisäseinissä. Sen
asemesta käytetään paloa
kestävää gyproc-levyä, jonka
paloluokka on EI60. Sprin-
klerijärjestelmän taso on
tyyppi 2. Molemmissa talois-
sa on karamoottorilla avautu-
va savunpoistoikkuna.

Haasteita on myös puura-
kentamisen koulutuspuolel-

la sekä suunnittelussa. Ark-
kitehdillä pitää olla suunni-
telmat valmiina heti hank-
keen alussa, koska element-
tien valmistus alkaa välittö-
mästi. 

”Ja suunnittelunohjauksen
merkitys on tässä tosi iso”,
Hyyppä korostaa. 

Tulossa omaa
elementtituotantoa 
JVR-Rakenne oy:n juuret ovat
vahvasti perheyrittäjyydessä.
Suvussa on harjoitettu 1950-
luvulta lähtien maanraken-
nusurakointia. Puurakenta-
misen tarina alkoi vuonna
2013, kun yritys rakensi La-

kealle Jyväskylään palkitun
Puukuokan.

Nyt tähtien asento on hy-
vä. On perusteilla uusi alue-
yhtiö Ouluun, ja Äijänen ke-
huu tilauskantaa hyväksi.
Suurin yksittäinen puuker-
rostalo on rakenteilla Espoon
Tapiolaan. Kyseessä on Hoa-
sin tilaama 13-kerroksinen,
165 asuntoa sisältävä raken-
nus, joka valmistuu ensi ke-
sänä. 

Kasvavaan kysyntään pyri-
tään vastaamaan käynnistä-
mällä oma elementtituotan-
to. Kauhajoelle perustetun
ProModules oy:n tehtaan en-
simmäiset tilaelementit ovat
tulossa ulos. Kuhmolainen
Elementti Sampo jatkaa ele-
menttitoimittajana.

Katri Hiltusen mukaan
uusia puukerrostalohankkei-
ta on tulossa myös Kuopioon.
Julkulan kaupunginosassa

Kallaveden rannassa on
käynnistymässä puukerros-
talohanke, johon kuuluu
kaksi seitsemänkerroksista
rakennusta.

”Kuokka iskee maahan he-
ti, kun saadaan Aralta rahoi-
tuspäätös. Kuopio petraa nyt
näissä asioissa. Meillähän on
tavoitteena, että Kuopio olisi
hiilineutraali vuonna 2030.” 

Savilahden alueelle suun-
nitellaan kokonaisia puu-
kortteleita. Hiltunen näkee,
että puukerrostaloissa on
helpompi aloittaa matalam-
masta kerrostalotuotannos-
ta. Aran linjauskin on, että se
ei tue yli kahdeksankerrok-
sisten talojen rakentamista. 

Kuopio pyrkii samalle mal-
sopimusten puuvuokraker-
rostaloille myöntämälle
asuntokohtaiselle käynnis-
tysavustustasolle kuin Tur-
ku, Oulu ja Tampere. Tänä
vuonna nämä mal-sopimuk-
sen piiriin kuuluvat kaupun-
git saavat 8 000 euroa asun-
toa kohti, sopimuksen ulko-
puolella oleva Kuopio vain
3 000 euroa. Kuopio pyrkii
mal-sopimuksen piiriin ja sa-
malle 8 000 euron tukitasol-
le. Maankäyttöä, asumista ja
liikennettä ohjaavan mal-so-
pimuksen neuvottelut Kuo-
pion ja valtion välillä ovat
vielä kesken ja sopimus val-
misteilla.

”Toki pyrimme saamaan

myös gryndikohteita. Julku-
laan tulevassa kohteessa
asukkaat lunastavat sen 20
vuoden jälkeen kokonaan
omaksi. Myös Savilahdessa
halutaan kokeilla, miten ku-
luttaja suhtautuu puukerros-
taloasuntoon”, Hiltunen sa-
noo.

Kuopion ensimmäiset puu-
kerrostalot nousevat tehokkaasti

Vesikattoelementti nousee paikalleen palveltuaan ensin betonikerroksen sääsuojana.

Kuvat: Aake Roininen

Santeri Pakkanen

”Tämä on meille hyvin tärkeä hanke,
tätä on odotettu jo vuosia.”
Katri Hiltunen, Kuopion asuntotoimi

Puupintaa löytyy käytävän kauniista rappusista.

Arto Yletyisen mukaan kyse ei ole enää koerakentamisesta.

Saaristokaupunki on yksi Kuopion
nopeimmin kasvavista kaupungin-
osista, jonka kaupunkirakennetta
eheyttävästä suunnittelusta on
haettu mallia.

TEEMA: PUURAKENTAMINEN
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Betonikerrokseen sijoittuvat yleiset tilat, kuten pyykkitupa,
kuivaushuone, pyörävarasto ja muut varastotilat. 

Betonikerros on rakennettu elementeistä maanvaraisen
laatan päälle.

TEEMA: PUURAKENTAMINEN


