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Tämän vuoden Puupäivässä 
seminaarien poikkileikkaavina 
teemoina ovat kilpailukyky, 
digitaalisuus ja 
ympäristövaikutukset.  
Päivän päättää perinteiseen 
tapaan Puupalkinnon julkistus 
ja cocktail-hour.

Varaa päivä kalenteristasi ja seuraa tapahtumasivustoa!

Yhteistyössä:

4.11.2021 Messukeskus Siipi
Tervetuloa mukaan alan suurimpaan tapahtumaan Helsinkiin.

Puupäivän järjestää Puuinfo

Ohjelmassa mm. 
• Arkkitehtuuria ja talonrakentamista
• Rakentaminen ja ympäristö
• Sisustaminen ja uudet tuotteet
• Kilpailukyky ja rakennuttaminen
• Korjaus- ja lisärakentaminen
• Digitaalisuus
• Siltapäivä
• Puumarkkinapäivä
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Nelikymppinen komistus uudelle kierrokselle
Säilytä puun tuntu
Luo uudenlaisia tiloja ja tunnelmia osmoamalla.

Haluatko lisätietoja puun käsittelystä?
Kysy meiltä: p. 019 2644 200, 
info@osmocolor.com

E
dellinen Puu-lehti ilmestyi vuosi sitten keskellä epätaval-
lista vuotta 2020. Mennyt vuosi kuritti Puuinfoa ja myös 
Puulehteä. Toistaiseksi vaikeuksista on selvitty, uudet 
kortit on jaettu ja lehti näyttää nyt erilaiselta. Olemassa-

olon taistelu kääntyy toivottavasti uudeksi kukoistuksen aikakau-
deksi uusien suuntien kautta.

Vaikka korona-aika on kohdellut meitä epäoikeudenmukai-
sesti, puun käytölle se on ollut hyvinkin suotuisaa aikaa. Sekä 
kotimaassa että maailmalla puutuotteiden kysyntä on kasvanut. 
Markkinat ovat reagoineet hinnan nousulla mikä huolestuttaa 
puurakentamisen edistäjiä. Toisaalta näyttäisi siltä, että muiden 
rakennusmateriaalien hinta on noussut vielä enemmän. Nimen-
omaan puurakentaminen ja puun käyttö kuitenkin kiinnostaa. 
Puuinfossa asia tiedostettiin tilastojen kautta; puuinfo.fi-sivu-
jen kävijämäärä nousi toukokuussa 2021 taas ennätyslukemiin;  
72 000 käyttäjään. Puurakentamisesta ja puurakentamisen li-
sääntymisestä puhutaan enemmän kuin koskaan. Asiantuntijoi-
den mielestä nyt, jos koskaan on puurakentamisen aika. Kuluneen 
vuoden aikana saimme myös kansalliset tavoitteet julkisen puura-
kentamisen lisäämiselle. EU:ltakin uskotaan saatavan tukea kestä-

välle rakentamiselle elpymisvälineen 750 miljardin euron kautta, 
kun avustusrahan käytössä sovelletaan Kestävän kasvun ohjelman 
periaatteita. Puuinfon ja Puulehden parhaat ajat ovat siis hyvin 
todennäköisesti edessäpäin. 

Viimeisen Puulehden pääkirjoituksen Mikko Viljakainen päätti 
toteamukseen, että puurakentamisen lisäämisessä mukaan tarvi-
taan koko rakentamisen arvoketju – myös rakennusala. Tätä työtä 
tulemme jatkamaan. Puulehden lukijakyselyssä keväällä 2020 il-
meni, että lehteen toivotaan teknisempää sisältöä. Toiveeseen py-
ritään nyt ja etenkin tulevaisuudessa vastaamaan. Tietoisesti ke-
sänumerostamme löytyy myös kevyempää sisältöä. Lehteä tullaan 
kehittämään sisällöltään sekä muodoltaan lähitulevaisuudessa ra-
kentavaa palautetta arvostaen.

Lehdelle ja sen artikkeleille tavoitellaan uutta sisältöä sähköisen 
median kautta. Puuinfo on avannut LinkedIn-profiilin paikkaa-
maan some-perheestä puuttunutta tiedotuskanavaa. Puuinfo saa-
nee pitkän tauon jälkeen elokuussa viestintäalan ammattilaisen. 
Monikanavainen viestintä on edelleen Puuinfon tärkein tehtävä. 
Toivotamme 40 vuotta ilmestyneelle Puu-lehdelle menestystä ja 
tyytyväisiä lukijoita jatkossakin. ■

I
t has been a year since the previous Wood magazine was pub-
lished in the middle of a tumultuous 2020. The past year was 
rough for Puuinfo and also for Wood magazine. The difficul-
ties now appear to be behind us, new cards have been dealt, 

and the magazine now looks different. The struggle for existence 
will hopefully turn into a new era of prosperity after some chang-
es in direction.

Although the Covid era has been a bit unfair to us, it has been 
very favourable to the use of wood. Demand for wood products 
has grown both domestically and globally. The market has reacted 
by raising prices, which makes promoters of wood construction a 
bit anxious. On the other hand, the prices of other building ma-
terials appear to have risen even more. Wood construction is the 
one that is currently the most appealing, however. We witnessed 
this first-hand at Puuinfo by looking at our statistics: the number 
of visitors to the puuinfo.fi website hit again record numbers in 
May 2021, when the number of visitors per month rose to more 
than 72,000. There is more talk than ever about wood construc-
tion and its increasing popularity. Experts believe that the time 
for wood construction is now more than ever. Over the past year, 
the government also issued national targets for increasing pub-
lic wood construction. The EU is also expected to provide € 750 
billion to support sustainable construction through its Recovery 
and Resilience Facility, which will also apply the principles of the 
Sustainable Growth Agenda. So it is very likely that the best is yet 
to come for Puuinfo and Wood magazine. 

In the previous issue of Wood magazine, 
Mikko Viljakainen concluded his leader 
by stating that if wood construction is 
to grow, the entire construction val-
ue chain needs to take part – in-
cluding the construction indus-
try. We will continue this work. 
A Wood magazine reader sur-
vey in spring 2020 revealed that 
readers hoped for more technical 
content. We have taken it upon 
ourselves to meet this request now 
and especially in future issues. Our 
summer issue also has lighter content 
as a conscious choice. The magazine’s 
content and form will be developed in the 
near future, with your constructive feedback at heart.

We are seeking new content for the magazine and its arti-
cles through digital media. Puuinfo now has a LinkedIn pro-
file, which was missing from our range of social media infor-
mation channels. After a long hiatus, Puuinfo should have a 
communication professional in its team in August. Commu-
nication on multiple channels is still Puuinfo’s most important 
task. Wood magazine has been published for 40 years already, 
and we wish the magazine and our readers continued success 
in future as well. ■

Fortysomething handsome for a new round

 PUU 1/21  5



Rakennuksia,
joissa on hyvä olla

 ja  tehdä työtä

HOIVARAKENTAJAT OY
www.hoivarakentajat.fi

u Metsä Wood on suunnitellut kumppaniensa kanssa betonie-

lementtivalmistajille soveltuvan hybridiseinäelementin, jossa yh-

distetään betonia ja Kerto® LVL:ää. 

Hybridirakentaminen tarjoaa rakennusliikkeille ympäristöystä-

vällisemmän vaihtoehdon, jota voidaan käyttää muuttamatta ny-

kyisiä rakennustapoja. Hybridiseinäelementeillä voidaan helposti 

korvata tavanomaiset kerrosrakenteiset betoniseinäelementit eli 

sandwichelementit, joita Pohjoismaissa käytetään paljon kerros-

taloissa.

Ensimmäinen rakennuskohde, jossa uusia hybridiseinäele-

menttejä käytetään, on Metsä Fibren Rauman sahalla. Sahahank-

keen rakennusteknisen kokonaisuuden toimittaja on Skanska. 

Elementit valmistetaan Lipa-Betonin tehtaassa Pieksämäellä, ja 

ne asennetaan paikoilleen kesäkuussa. 

Lisätietoja: www.metsawood.com

A new hybrid sandwich wall element 

u Metsä Wood and its partners have designed a hybrid sand-

wich wall element which will renew offsite construction. The 

innovation combines concrete with Kerto® LVL (laminated ve-

neer lumber). 

Hybrid construction offers construction companies more 

sustainable way of building without changing the current way 

of construction. Combining concrete and Kerto LVL, the hy-

brid sandwich wall elements offer an easy way to replace typical 

concrete sandwich elements, the popular wall element in resi-

dential multi-storey buildings in Nordic countries.

Metsä Fibre’s new Rauma sawmill is the first construction 

project where the hybrid sandwich wall elements will be used. 

Skanska is the main constructor of the mill project.  The ele-

ments will be produced at Lipa-Betoni’s factory in Pieksämäki, 

Finland, and installed in June.

For more information, visit: www.metsawood.com

Uusi puuta ja betonia yhdistävä hybridi seinä elementti 

UUTTA | WHAT’S NEW

u Vantaan Rekolaan valmistuu ensi vuon-

na päiväkoti, joka tuottaa enemmän hyötyä 

kuin haittaa ilmastolle. Kilpailutuksen voitta-

neen hirsirakennuksen hiilijalanjälki on vas-

taavanlaisiin rakennuksiin verrattuna taval-

lista pienempi. Kun lisäksi sen hiilikädenjälki 

on hiilijalanjälkeä suurempi, suunnitelman 

ilmastovaikutukset jäävät plussalle. Päiväko-

din toteuttavat yhteistyössä Hoivarakentajat 

ja Honkarakenne. 

Koivukylän päiväkoti on suunniteltu mah-

dollisimman energiatehokkaaksi. Kustan-

nuksia alentavat mm. vettä säästävät hanat, 

älykäs talotekniikka, energiatehokas valais-

tus, maalämpö ja aurinkosähkö. Kilpailutuk-

sessa Vantaan kaupunki vertaili ehdotusten 

hiilijalanjälkilaskelmia ja mittautti erikseen 

rakentamisajan kuormitusta: Hoivarakenta-

jien ja Honkarakenteen ehdotuksessa raa-

ka-aineiden valmistuksen, kuljetuksen ja 

tehdasvaiheen valmistuksen aiheuttamat 

hiilidioksidipäästöt (118 kg/m2) ovat merkit-

tävästi pienemmät kuin rakennuksilla keski-

määrin (250 kg/m2). 

Suunnitelmasta tehdyn laskelman mu-

kaan rakennuksen hiilijalanjälki on 9,52  

kg/m2/a, eli rakennus aiheuttaa päästöjä 9,52 

hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä net-

toalaneliötä kohti vuodessa. Vastaavasti ra-

kennuksen hiilikädenjälki on -10 kg/m2/a, eli 

kun rakennus rakennetaan, jää toteutumatta 

päästöjä, joiden laskennallinen määrä on 10 

hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä net-

toalaneliötä kohti vuodessa.

”Suunnitelma Koivukylän päiväkodista on 

hyvä esimerkki siitä, miten me toimimme il-

mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luomme 

tervettä ja kestävää kaupunkiympäristöä”, 

sanoo Vantaan kaupungin rakennuttaja-

päällikkö Juha Vuorenmaa. ”Strategiamme 

mukaisesti ilmastoarvojen tulee vaikuttaa 

päätöksenteossa, ja siksi pilotoimme kilpai-

lutuksessa päiväkotirakennuksen hiilijalanjäl-

jen osana tarjousten arviointia. Kotimainen 

hirsi materiaalina vastaa hyvin vaatimuksiim-

me.”

Lisätietoja: www.hoivarakentajat.fi/ 

vantaalle-nousee-hirsipaivakoti

A carbon-negative log day care 
centre in Vantaa  

u Next year, the Rekola district of Vantaa will 

be home to a day care centre that is more 

good than bad for the climate. The carbon 

footprint of the log building that won the call 

for tender is smaller than usual for similar 

buildings. And since its carbon handprint is 

larger than its carbon footprint, the climate 

impact of the plan stays on the plus side. The 

day care centre is the result of collaboration 

by Hoivarakentajat and Honkarakenne.  

The Koivukylä day care centre is designed 

to be as energy efficient as possible. Solu-

tions such as high-efficiency faucets, smart 

building services, energy-efficient lighting, 

a heat pump, and solar panels reduce costs. 

In the competition, the City of Vantaa com-

pared the carbon footprint calculations of 

the proposals and separately evaluated the 

outcome of the construction phase: The 

CO
2
 emissions caused by harvesting the 

raw materials, transport, and manufacture 

(118 kg/m2) were significantly lower in the 

Hoivarakentajat and Honkarakenne propos-

al than what is average for buildings (250  

kg/m2).  

According to the plan’s calculations, the 

building’s carbon footprint is 9.52 kg/m2/a, 

which means the building emits 9.52 kg of 

carbon dioxide equivalent per heated net 

square metre annually. The correspond-

ing carbon handprint for the building is -10  

kg/m2/a, which means that calculations 

show that 10 kilograms of carbon dioxide 

equivalent per heated net square metre are 

avoided each year once the building is built. 

“The Koivukylä day care centre plan is a 

good example of how we work to curb cli-

mate change and create a healthy and sus-

tainable urban environment,” says Juha Vu-

orenmaa, construction manager for the City 

of Vantaa. “Our strategy calls for climate val-

ues to influence our decision-making. That’s 

why we piloted including the building’s car-

bon footprint as part of the tender evalu-

ation. Using Finnish logs as a material is a 

good fit with our requirements.” 

For more information, see:  

www.hoivarakentajat.fi/ 

vantaalle-nousee-hirsipaivakoti 

Vantaalle nousee hiili negatiivinen 
hirsipäiväkoti 
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Lisäkerros-
rakentamisen opas 
asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöille 
u Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä on tärkeä roo-

li lisäkerrosrakentamishankkeiden käynnistämisessä ja 

vanhan rakennuskannan kehittämisessä. Lisäkerrosra-

kentaminen ei ole enää kokeellinen ja uusi tapa täy-

dennysrakentaa, vaan kokemusta ja hyötyjä siitä on jo kymmenillä 

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä. Lisäkerrosrakentaminen on yleis-

tynyt varsinkin 2000-luvulla, ja Tampereella on korotettu viime vuo-

sikymmenten aikana lisäkerroksilla jo yhteensä 31 asuinrakennusta.  

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen 

laatima opas helpottaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä hahmotta-

maan lisäkerrosrakentamishankkeen edellytyksiä ja kulkua. Oppaas-

sa käsitellään lisäkerrosrakentamishanketta asunto-osakeyhtiölakia 

noudattavien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden näkökulmasta ja 

siinä kerrotaan kattavasti lisäkerrosrakentamishankkeen hyödyistä, 

päätöksistä, osapuolista ja vaiheista. Lisäksi oppaassa avataan lisä-

kerrosrakentamisen rakennusmääräyksiä ja modernin teollisen puu-

rakentamisen mahdollisuuksia lisäkerrosrakentamisessa.  

Opas löytyy osoitteesta www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/ 

puukerrostalorakentaminen-kasvuun-pirkanmaalla

Construction guide for adding storeys for 
housing and real estate companies

u Housing and real estate companies are the main 

drivers for adding additional storeys and developing old 

building stock. The construction of additional storeys 

is no longer something new and experimental. Instead, 

this method of supplementary construction is already 

familiar to dozens of housing and real estate compa-

nies and they have already had time to see the bene-

fits. The construction of additional storeys has become 

more common, particularly since the turn of the cen-

tury. For instance, a total of 31 residential buildings have already in-

creased in height in the city of Tampere in recent decades. 

The guide prepared by the “Puukerrostalorakentaminen kasvuun 

Pirkanmaalla” project (Increasing Wooden Apartment Building Con-

struction in Pirkanmaa) makes it easier for housing and real estate 

companies to outline the preconditions and project workflows for 

constructing additional storeys. The guide presents a theoretical ad-

ditional storey construction project from the perspective of the Lim-

ited Liability Housing Companies Act and provides a comprehensive 

account of the benefits, decisions, parties, and stages of an addition-

al storey construction project. The guide also explains the building 

regulations for additional storey construction and the possibilities 

for using modern industrial timber construction in such a project. 

The guide is available at www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/ 

puukerrostalorakentaminen-kasvuun-pirkanmaalla

Puuinfon webinaari  tallenteet 
katsottavissa 
u Puuinfo järjesti kevään aikana neljän webinaarin sarjan, jonka aiheina oli-

vat puun mahdollisuudet kaupunkipihan ja terassin rakentamisessa, muut-

tuneet palomääräykset ja paloturvallisuussuunnittelu, puutalon ääneneristys 

sekä puun käyttö sisätiloissa ja sisustamisessa sekä. Webinaarit toteutettiin 

yhteistyössä asiantuntijoiden ja Puuinfon kumppaniyritysten kanssa.

Webinaarisarjaa jatketaan viimeistään keväällä 2022. Tulevana kesänä 

tehdään videoita puurakentamisesta ja -asumisesta.

Webinaarien tallenteet löytyvät Puuinfon YouTube-tililtä ja nettisivuilta. 

Katso tallenteet osoitteessa: puuinfo.fi/koulutus/webinaarit

Puuinfo’s webinar recordings are available online

u In the spring, Puuinfo organised a series of four webinars on the follow-

ing topics: wood’s potential in the construction of urban yard areas and 

terraces, changes in fire regulations and fire safety design, sound insula-

tion for wood houses, and the use of wood indoors and in interior design. 

The webinars were conducted in collaboration with industry experts and 

Puuinfo’s partner companies.

The webinar series will continue in spring 2022 at the latest. Videos on 

wood construction and housing being prepared this summer.

Recordings of the webinars are available on Puuinfo’s website and You-

Tube channel. 

To watch the recordings, go to puuinfo.fi/koulutus/webinaarit

Puutuoteportaali 
– puutoimialan 
yritysluettelo
u Puuteollisuusyrittäjät ry on yhdessä Suomen 

Metsäkeskuksen alueellisten hankkeiden kanssa 

rakentaneet valtakunnallisen puutuoteteollisuu-

den yritysrekisterin, jossa on liikevaihdoltaan yli 

200 000 euroa olevat suomalaiset puunjalostusyri-

tykset. Yritysten jalostustoiminta alkaa lujuuslajit-

telusta sahatavarasta ja päätyy valmiiksi tuotteiksi. 

Rekisteristä voi tehdä yrityshakuja maakuntien, toi-

mialojen sekä liikevaihtoluokkien perusteella. Haku 

onnistuu myös omalla hakusanalla. 

Tarve puutuoteportaalille on noussut erityisesti 

alihankintaverkostoja hyödyntävillä yrityksillä. Uusi 

käyttäjäryhmä ovat kuntatoimijat, jotka ovat pitkään 

etsineet keinoa hyödyntää rakennushankkeissaan 

oman alueensa yrityksiä. 

Yritysrekisterin ylläpidosta ja rahoituksesta vas-

taavat Puuteollisuusyrittäjät ry sekä Suomen Met-

säkeskuksen eri hankkeet. 

Sivusto sijaitsee Puuteollisuusyrittäjien kotisivuil-

la: www.puutuoteportaali.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Janne Liias,  

janne.liias@puuteollisuus.fi

The Wood Products Portal  
– a Business Directory for the 
Woodworking Industry
u The Association of Finnish Woodworking and 

Furniture Industries has joined up with region-

al projects of the Finnish Forest Centre to create 

a national business register for companies in the 

woodworking industry. The register includes Finn-

ish wood processing companies with a turnover of 

over 200,000 euros. The companies in the register 

turn strength graded timber into end products. Us-

ers can search for companies by province, industry, 

and turnover class or type in their own keywords. 

There is a growing need for a wood product por-

tal, and companies that use subcontracting net-

works are particularly interested. Municipal public 

contractors are also a new user group as they have 

long been trying to enlist local companies in their 

construction projects. 

The portal’s business register is maintained and 

financed by the Association of Finnish Woodwork-

ing and Furniture Industries and various projects of 

the Finnish Forest Centre. 

To use the portal, please visit the Association 

of Finnish Woodworking and Furniture Industries’ 

website: www.puutuoteportaali.fi

For more information, contact Executive Direc-

tor Janne Liias, janne.liias@puuteollisuus.fi

Teollisen puurakentamisen 
oppimateriaali – tPUUr-hanke
u tPUUr-hanke tuottaa teollisen puurakentamisen oppimateriaalia 2. asteen, am-

mattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien käyttöön sekä materiaalia työmaa-

toimintojen työnjohdon FISE-pätevyyskoulutukseen. Kokonaisuus kattaa koko 

prosessin puumateriaalista, suunnittelusta, teollisesta valmistuksesta ja työmaa-

toiminnoista aina ympäristövaikutuksiin, puurakennusten korjaamiseen ja raken-

tamistalouteen. 

Hankkeen toteuttaa Puuinfon kumppaneina Ammattiopisto Lappia, TTS-Työte-

hoseura, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Puutuoteteollisuus ry. 

Hanke valmistuu elokuussa 2022.

Teaching materials for industrial wood construction  
- the tPUUr project 

u The tPUUr project will create industrial wood construction teaching materials for 

the use by instructors at the secondary, polytechnic, and university levels and for 

certification training in site management provided by FISE Oy. The suite of materi-

als covers the entire process from wood materials, design, industrial manufacturing 

and site operations to environmental impacts, wood building renovation, and the 

construction economy.  

The project is a joint partnership of Lappia Vocational College, TTS (Työtehoseu-

ra), the South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk), the Metropolia 

University of Applied Sciences, the JAMK (Jyväskylä) University of Applied Scienc-

es, Tampere University, and the Federation of the Finnish Woodworking Industries 

(Puutuoteteollisuus ry) and Puuinfo. The project will be completed in August 2022. 

UUTTA | WHAT’S NEW
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Puuinfolle uusia 
kumppaniyrityksiä
u Puuinfo toivottaa uudet yhteistyökumppaniyritykset terve-

tulleiksi mukaan puurakentamisen ja puun käytön edistämi-

seen. Tutustu tarkemmin:

• Dasos Capital Oy: www.dasos.fi

• Tiivistalo: www.tiivistalo.fi

Lue lisää Puuinfon kumppanuudesta:  

puuinfo.fi/yrityksille/puuinfon-kumppanuus

Puuinfo welcomes its new partners

u Puuinfo has joined up with new partners to further promote 

wood construction and the use of wood. To learn more, see:

• Dasos Capital Oy: www.dasos.fi

• Tiivistalo: www.tiivistalo.fi

For more on partnerships with Puuinfo, see:  

puuinfo.fi/yrityksille/puuinfon-kumppanuus

Seuraa Puuinfoa 
somessa: 
Follow Puuinfo on social media:

u facebook.com/puuinfo.fi

u linkedin.com/company/puuinfo

u instagram.com/puuinfo

u Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi huh-

tikuussa puutuoteteollisuuden toimialara-

portin, josta ilmenee, että puukomponent-

tituottajat arvioivat tuotantonsa jakautuvan 

vuonna 2025 siten, että loma-asuntojen ja 

omakotitalojen rakentaminen on edelleen 

kärjessä, mutta osuus olisi selkeästi laske-

massa. Yritykset arvioivat koulujen raken-

tamisen osuuden tuotannossa kasvavan ja 

asettuvan samalle tasolle päiväkotien ja rivi-

talojen rakentamisen kanssa. Kerrostalojen 

osuuden arvioidaan pysyvän edelleen pie-

nimpänä, mutta senkin uskotaan kasvavan. 

Elementtituottajat arvioivat, että element-

tituotannon volyymi sekä työvoiman tarve 

lähes tuplaantuvat vuoteen 2025 mennes-

sä. Myös puukomponenttivalmistajat arvioi-

vat puukomponenttien tuotannon volyymin 

sekä työvoiman tarpeen kasvavan noin puo-

litoistakertaiseksi 2025 mennessä. 

Puutuoteteollisuuden tärkeimmät kehit-

tämistarpeet ovat lähitulevaisuudessa mark-

kinointi ja myynti, tuotanto ja materiaali-

toiminnot sekä yhteistyö ja verkottuminen 

tuotannollisessa toiminnassa. 

Lue koko raportti osoitteessa  

tem.fi/toimialapalvelu/puutuoteteollisuus

The wood products industry has a 
labour shortage but stands ready 
to meet product demand 
u The Ministry of Economic Affairs and Em-

ployment of Finland published a report in 

April on the wood products industry. The 

wood component producers surveyed esti-

mate that in 2025 the construction of holi-

Puutuoteteollisuuden työvoiman 
tarve kasvaa, mutta kasvavaan 
kysyntään ollaan valmiita vastaamaan 

day homes and detached houses will still be 

their largest sector, but that other sectors 

are clearly on the rise. The companies esti-

mate that the share of school construction 

projects will grow and settle at more or less 

the same level as day-care centre and row 

house construction. Apartment buildings are 

estimated to remain the smallest sector, but 

even this business is expected to grow. 

Construction element producers estimate 

that the volume of element production and 

the resulting need for labour will almost 

double by 2025. Wood component manu-

facturers also estimate that the production 

volumes for wood components and the re-

sulting need for labour will increase by 50% 

by 2025. 

The wood products industry’s most im-

portant improvement areas for the near fu-

ture are marketing and sales, production and 

material operations, and cooperation and 

networking in production operations. 

Read the full report at  

tem.fi/toimi alapalvelu/puutuoteteollisuus
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u Valtakunnallisen Puumiehet ry:n Poh-

jois-Karjalan alueyhdistys ojensi Vuoden 2020 

Puumiesteko -palkinnon Puuartisti Oy:lle 

osoituksena innovatiivisesta tavasta käyttää 

kotimaista puuta uniikeissa projekteissa se-

kä käsityötaidon vahvasta esiinnostamises-

ta. Puuartistille käsityöläisyys on tuonut koko 

ajan suurempia projekteja, joissa jo suunnitte-

lupöydällä voidaan entistä enemmän vaikut-

taa kotimaisen ja pohjoiskarjalaisenkin puun 

valintaan yksityiskohtaisiin teoksiin.   

Pohjois-Karjalan Puumiehet ry on huomi-

oinut maakunnan merkittäviä puualan tekoja 

yli 20 vuoden ajan jakamalla Vuoden Puu-

miesteko -palkintoa, ja tänä vuonna se pää-

tettiin antaa kontiolahtelaiselle mittatilaus-

puusepänverstas Puuartistille. 

Keskeisiksi palkintoperusteluiksi yhdistys 

nostaa Puuartistin innovatiivisen tavan tuo-

da puun mahdollisuudet esiin ainutlaatuise-

na materiaalina rakentamisessa ja sisusta-

misessa. Lisäksi Puuartisti on toiminnallaan 

Puuartisti suunnittelee ja valmistaa 

mittatilaushuonekaluja ja -sisustuksia ympäri 

Suomen Kontiolahden verstaalta käsin. Kuvassa 

Puuartistin perustaja ja luova johtaja Miikka 

Kotilainen.

Puuartisti designs and manufactures custom-

made furniture and furnishings in its Kontiolahti 

workshop and delivers them all over Finland. 

Founder and creative director of Puuartisti, Miikka 

Kotilainen.

pyrkinyt nostamaan käsityötaidon arvostus-

ta. Molemmat palkintoperusteet ovat toteu-

tuneet näyttävällä, valtakunnallista huomiota 

keränneellä tavalla mm. Puuartistin peliyh-

tiö Supercellille tekemän mittatilaussaunan 

muodossa, joka toteutettiin pohjoiskarjalai-

sista kuusenjuurakoista. 

Tutustu Puuartistiin: https://puuartisti.fi

Northern Karelian Woodworkers 
Association awards Puuartisti for 
its innovative use of local wood  
u The Northern Karelia branch of Puum-

iehet ry (the National Woodworkers‘ Asso-

ciation) presented its 2020 Woodworkers’ 

Award to Puuartisti Oy (Wood Artist) for its 

innovative use of Finnish wood in one-of-

a-kind projects and for the craftsmanship it 

demonstrates in its work. This craftsman-

ship has brought Puuartisti increasingly large 

projects where the choice of using Finnish 

and Northern Karelian wood for details can 

Pohjois-Karjalan Puumiehet palkitsi 
Puuartistin – palkintoperusteena 
innovatiivinen tapa käyttää 
paikallista puuta 

be made as early as in the design phase.    

The Northern Karelian Woodworkers’ As-

sociation has recognised significant region-

al achievements in the wood industry for 

over 20 years by granting the Woodworker 

of the Year award. This year’s award went to 

Puuartisti, a custom-work carpentry work-

shop in Kontiolahti.  

As a key factor in the award decision, the 

association highlights Puuartisti’s innovative 

way of realising wood’s potential as a unique 

construction material in construction and 

interior design. Through its operations, 

Puuartisti has also sought to increase ap-

preciation for craftsmanship. As an example 

of Puuartisti’s impressive work that meets 

both of the award criteria and has attracted 

attention across Finland, Puuartisti created a 

custom-made sauna for the game company 

Supercell out of the roots of Northern Kare-

lian spruce trees.  

Meet Puuartisti: https://puuartisti.fi

UUTTA | WHAT’S NEW

Lisätietoja sekä satoja referenssejä: www.kk-palokonsultti.com

Paloturvallisuussuun nit telua 
sekä konsultointia pienistä 
suuriin ja vaativiin erityiskoh-
teisiin, niin Suomessa kuin 
ulkomailla. 

Toiminnallisen palomitoituk-
sen hallitsevan palokonsultin 
avulla voidaan saavuttaa tur-
vallisemmat ja vapaammat 

ERIKOISOSAAMISTA 
PUURAKENTAMISESSA

KK-PALOKONSULTTI OY
PIISPANTILANKUJA 4 

02240 ESPOO 

044 752 0777

arkkitehtoniset ratkaisut. Sa-
malla säästetään rakentami-
sen kustannuksissa ja hiilija-
lanjäljessä. 

KK-Palokonsultti Oy on mu-
kana myös tässä numerossa 
esitellyn Wood City -kohteen 
suunnittelussa.

TURVALLISESTI 
OPTIMOIDUT 

TALOUDELLISET 
RATKAISUT

10  PUU 1/21
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Wood City

Helsinki

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Sweco Rakennetekniikka Oy

Teksti | Text:  Mia Heiskanen ja | and Heidi Tetteh

Kuvat | Photographs: Tuomas Uusheimo

Wood City on SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämä puukortteli, joka sijoittuu 

keskeiselle paikalle Helsingin Jätkäsaareen. Suomalaisen puurakentamisen kansainvälisesti 

kiinnostavana lippulaivana Wood City on hieno esimerkki siitä, miten monipuolisesti 

puusta voidaan rakentaa. Wood Cityyn noussut Supercellin pääkonttori on valmistuessaan 

Suomen suurin puinen toimistorakennus käytetyn puun määrällä mitattuna.

– suomalaisen puurakentamisen lippulaiva
– the Flagship for Finnish Wood Construction

Wood City
12  PUU 1/21  PUU 1/21  13
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W
ood Cityyn on valmistunut kaksi asuinker-
rostaloa (vaihe 1.), ja toimistotalo (vaihe 2.) ja 
suunnitteilla on vielä hotelli (vaihe 3). Kaikki 
rakennukset ovat kahdeksankerroksisia. Lisäk-

si kortteliin on valmistunut kolmikerroksinen, kaikille yhteinen 
pysäköintitalo (osa 2. vaihetta). 

Wood City -puukortteliin valmistunut uudisrakennus käsit-
tää kahdeksankerroksisen puutoimistorakennuksen sekä kol-
mekerroksisen 170 autopaikan parkkitalon. Toimisto on Su-
percellin uusi pääkonttori. Toimistorakennuksen ensimmäinen 
kerros, kellari sekä jäykistävät hissi/porraskuilut ovat betonira-
kenteisia ja 2. - 8. kerrokset puurakenteisia. Puukerrosten kanta-
vina rakenteina on käytetty LVL-pilareita, -palkkeja ja ripalaat-
toja. Julkisivut ovat puuverhoiltuja. Viilupuu eli LVL tuli Stora 
Enson Varkauden tehtaalta, ja puu savolaismetsistä pääasiassa 
yksityismetsänomistajilta. Ristiinliimattu puu eli CLT tuli Stora 
Enson Ruotsin tehtaalta, ja puu pääasiassa Stora Enson omista 
metsistä lähialueelta.

Supercellin pääkonttori on Suomen suurin puinen toimisto-
rakennus käytetyn puun määrällä mitattuna ja ekoteko, sillä ra-
kennukseen käytetty puumäärä sitoo hiilidioksidia 600 henki-
löauton vuosiajon verran. 

Kansainvälinen kiinnostus korkealla

Wood City on kokonaisuutena ainutlaatuinen jopa kansain-
välisellä tasolla. Kohde onkin herättänyt runsaasti mielen-
kiintoa ja työmaalla on vieraillut delegaatioita kymmenistä 
eri maista. Lisäksi supersuosittu kansainvälinen rakennusalan 
YouTube-kanava B1M (1,64M tilaajaa) halusi tehdä videon 
puurakentamisesta, ja esitteli siinä nimenomaan Wood City 

-hanketta. Video julkaistiin kanavalla 9.9.2020 ja viikossa video 
on saanut jo lähes 700 000 katselukertaa ja 23 000 tykkäystä  
https://youtu.be/L4QYkEpw9pA.

Tavoitteena maailman paras työskentely-
ympäristö

Wood Cityn puukorttelin toimistorakennukseen muutti peliyh-
tiö Supercell Oy, jonka tavoitteena oli rakentaa maailman paras 
työskentely-ympäristö supercelliläisille. Tämä kunnianhimoi-
nen tavoite purettiin hankkeessa alakohtiin, joiden avulla tavoi-
te oli mahdollista saavuttaa:
• ensiluokkainen laatutaso
• ensiluokkaiset olosuhteet
• muuntojoustavuus

Ensiluokkaiset olosuhteet huomioitiin suunnitelmaratkai-
suissa, joita olivat esimerkiksi toimistorakennuksen A-luokan 
akustiset olosuhteet, jäähdytys ja materiaalivalinnat. Ääniym-
päristön parantamiseksi kohteessa toteutettiin myös peittoää-
nijärjestelmä. Muuntojoustavuus huomioitiin käyttäjän tarpeet 
huomioiden ja toteutetut ratkaisut mahdollistavat toimistoker-
rosten tilajaon muokkaamisen myös tulevaisuuden tarpeisiin. 

Ytimessä avoin toimintakulttuuri

Hankkeessa pyrittiin alusta lähtien työntekijöiden osallista-
miseen, avoimeen kulttuuriin sekä tiimiytymiseen. Supercel-
lin ajattelutapaa, jossa tiimit jakavat tietoa ja oppeja toisilleen 
avoimesti, pyrittiin tietoisesti jalkauttamaan toimintaan. Pro-
jektitiimi koostui SRV:n projekti- ja työmaajohdosta, AOA:n 
projektiarkkitehdistä, Supercellin edustajista sekä Supercellin 
palkkaaman HTJ:n rakennuttajaorganisaation jäsenistä. Tiimis-

sä oli halu tehdä asiat oikein, suunnitellusti, hyvin johdetusti ja 
perinteisiä toimintatapoja haastaen.

Vaikka kyseessä oli KVR-hanke, hankkeessa otettiin käyttöön 
yhteistoiminnallisia menetelmiä. Kohde on osoitus siitä, ettei 
yhteistoiminnallisuus siis aina vaadi allianssia. 

Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen, tilaaja oli vahvasti 
läsnä rakentamisessa. Hankkeessa etsittiin tapoja haastaa pe-
rinteisiä toimintatapoja ja tuoda tilaajan yrityskulttuuri osak-
si työmaaprosesseja. Tämä olikin tärkeä toimintamalli, sillä 
hankkeessa tuli eteen rakentamisen aikana lukematon määrä 
muutoksia ja jopa aivan uusia järjestelmiä. Suurin yksittäinen 
muutos oli tiimitilojen layout-muutos joulukuussa 2018, jo-
ka pyöräytti uusiksi kaikki sisärakenteet ja käyttäjän haluamat 
omat järjestelmät betonirunkotöiden ollessa jo käynnissä.

Aliurakoitsijoiden kanssa pidettiin pari kertaa viikossa Last 
Planner, joissa yhteensovitettiin tulevan jakson työvaiheet toi-
siinsa. Rakentamisen aikana esiintyneiden muutosten hallinnan 
kannalta Last Planner oli tärkeä työkalu, jotta muutoksiin voi-
tiin reagoida nopeasti ja tieto välittyi tehokkaasti kaikille ura-
koitsijoille. Aliurakoitsijoiden osanotto ja sitoutuminen yhtei-
siin tavoitteisiin oli hankkeessa erittäin hyvällä tasolla.

Laatukävelyjä ja laatuvartteja

Supercellin haluama laatutaso oli yksi tärkeimmistä onnistu-
misen avaimista ja heti alkuvaiheessa projektiryhmä ymmärsi, 
että hanke vaatii normaalia enemmän mallien tekemistä työ-
maalla. Suunnittelutyön tueksi ja käyttäjäkokemuksen testaa-
miseksi hankkeessa luotiin 1:1 -mallihuone tiimitilasta, jossa 
testattiin erilaisia tekniikka-, rakenne- ja pintamateriaalivaih-
toehtoja. u

Projektitiimi tunnisti, että paras tapa saavuttaa korkealuok-
kaiset laatuvaatimukset, on saada jokainen hankkeessa oleva si-
toutumaan ja toimimaan yhdessä parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen saamiseksi. Tässä vahvalla yhteistoiminnalla oli suuri 
rooli.  Laadukasta tekemistä ja tarvittavan laadun merkityksen 
tärkeyttä jalkautettiin urakoitsija- ja/tai rakennusosakohtaisil-
la laatukävelyillä ja laatuvarteilla. Laatukävelyillä projektitiimi 
yhdessä toimittajan/aliurakoitsijan katselmoi työmaalla raken-
nusosia tai lopputulosta. Supercellin läsnäololla oli positiivinen 
vaikutus työntekijöihin, kun loppukäyttäjä antoi paikan päällä 
palautetta työstä. 

Kengätön työmaatoimisto ja grillikatos 
työntekijöille

Samalla halutiin luoda myös hyvä työympäristö työmaalla 
työskenteleville. Työmaatoimisto oli toki perinteinen työmaa-
koppikonttori, mutta sisäpuoli tuunattiin viihtyisämmäksi 
maalaamalla pintoja vaaleiksi, viherkasveilla, ilmaisella kahvi-
automaatilla, sekä hankkimalla kaikille halukkaille säädettävät 
työpöydät. Toimistoon asennettiin kokolattiamatto, ja näin syn-
tyi SRV:n ensimmäinen kengätön työmaatoimisto. 

Yhteisenä tavoitteena oli luoda työmaalle sellaiset työskente-
lyolosuhteet, etteivät tekijät haluaisi vaihtaa toiselle työmaalle. 
Projektin alussa luotiinkin työntekijöiden johtoryhmäkäytäntö, 
jossa jokaiselta aliurakoitsijalta yksi työntekijä (ei työnjohtaja) 
tuli lounaalle kerran kuussa SRV:n ja Supercellin projektinjoh-
don kanssa. Lounaan aikana käytiin läpi vapaamuotoisesti työs-
kentelyolosuhteita ja kehityskohteita. Osallistujia haluttiin myös 
aktivoida haastamaan perinteisiä toimintamalleja. Näin saatiin 
arvokasta tietoa työmaan olosuhteista ”Ilman suodattimia” ja 

 PUU 1/21  1514  PUU 1/21



RAKENNETTU | PROJECTS | WOOD CITY

voitiin parantaa toimintatapoja. Lisäksi työmaalle tuotiin grilli-
katos, mikä osaltaan lisäsi työntekijöiden viihtyvyyttä ja auttoi 
pitämään korona-ajan etäisyydet. Työmaalla pidettiin myös yh-
teisiä lounastaukoja, joissa Supercell tarjosi koko työmaalle lou-
naan. Samalla kyseltiin kuulumisia ja edistettiin yhteishenkeä. 

Tapaturmataajuus nollaan

Hankkeen työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomioita 
suunnitteluvaiheesta lähtien. Vaadittiin tarkkaa suunnittelua, 
jotta sekä työmaan että ympäristön toimijoiden turvallisuus 
voitiin varmistaa, kun toimitaan ahtaalla tontilla. Työmaan ta-
paturmataajuus oli SRV:n osalta nolla ja koko työmaa huomi-
oiden keskimäärin 17,88, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena 
tehtyihin 475 tuhanteen työntekijätuntiin nähden. Työmaa loisti 
erityisesti turvallisuushavaintojen tekemisessä ja vuonna 2019 
niitä tehtiin yhteensä 1278, mikä on eniten kaikista SRV:n työ-
maista. Turvavartteja pidettiin kerran viikossa SRV:n työnjoh-
don toimesta. 

Kosteudenhallinta onnistui

Kosteudenhallinnan osalta projektitiimi kehitti parhaiden 
asiantuntijoiden kanssa yksityiskohtaisen toteutusvaiheen kos-
teudenhallintasuunnitelman, jota rakentamisen aikana nouda-
tettiin tarkasti. Kosteudenhallinnan pääperiaate on, että beto-

ni- ja puurunkorakenteet voivat hallitusti kostua sadeveden ja 
ilmankosteuden vaikutuksesta, kun kuivumiselle järjestetään 
otolliset olosuhteet kostumisen jälkeen, jolloin runkorakenteet 
alkavat kuivua luonnollisen kosteuskäyttäytymisensä mukaises-
ti. Välipohjaelementit tiivistettiin, reunat padotettiin ja sadeve-
det ohjattiin hallitusti alas ylimmältä holvilta sadevesikaivojen 
kautta betonisiin porraskuiluihin. Runkovaiheessa kriittiset 
puurungon materiaalit (julkisivuelementit, kantavat LVL-ele-
mentit) varastoitiin ja pidettiin kosteudelle herkkien osiensa 
osalta suojattuna. Julkisivun asennustyö tehtiin limittäin run-
gon asennuksen kanssa; kuhunkin kerrokseen asennettiin jul-
kisivu heti, kun ylempi kerros oli valmistunut.

Kosteudenhallintasuunnitelma jalkautettiin työmaalle vah-
vasti; työmaalle tultaessa perehdytyksessä käytiin läpi erilli-
nen kosteudenhallintaosio, jotta jokainen työntekijä ymmärtää 
kosteudenhallinnan perusteet ja tärkeyden. Viikoittain pidet-
tiin erilliset kosteudenhallintakierrokset, jotka raportoitiin 
suoraan Helsingin Rakennusvalvontaan. Kosteudenhallinnan 
hoitaminen oli ensiarvoisen tärkeää ja sen onnistuminen ko-
ko hankkeen kannalta kriittistä. Tässä onnistuttiin vahvalla en-
nakkosuunnittelulla ja yhteistyöllä. Myös Rakennusvalvonnan 
palaute on ollut erinomaista tämän osa-alueen osalta. Osoituk-
sena poikkeuksellisen hyvästä yhteistyöstä Rakennusvalvonnan 
kanssa, työmaa sai vuoden 2020 Rakentamisen Ruusun. ■

The result of collaboration by SRV and Stora Enso, Wood City is a series of wood buildings centrally located in 

the Jätkäsaari district of Helsinki. The project has drawn interest from around the world as a flagship of Finnish 

wood construction, and Wood City truly is a fine example of the versatile ways in which wood can be used in 

buildings. Wood City includes the new headquarters of Finnish gaming company Supercell, and their office is 

now the largest wood office building in Finland as measured by the amount of wood used.

T
wo residential apartment build-
ings (phase 1) and an office build-
ing (phase 2) have been complet-
ed in Wood City, with a hotel still 

planned to come (phase 3). All the build-
ings are eight storeys tall. The buildings in 
the complex will also share a three storey car 
park (part of phase 2). 

The new building completed in Wood 
City includes an eight-storey wood office 
building and a three storey car park with 
170 parking spaces. The office building 
serves as Supercell’s new headquarters. The 
ground floor, basement and stiffening ver-
tical shafts are made with concrete. The 1st 
through to 7th floors are wood, with the 
load-bearing structures being LVL pillars, 
beams, and slabs. The facades have wood 
cladding.

The laminated veneer lumber (LVL) is 
from Stora Enso’s facility in Varkaus, with 
the wood mostly coming from private forest 
owners in the surrounding region of Savo. 
The CLT came from a Stora Enso facility in 

Sweden, with the wood mainly coming from 
Stora Enso’s own forests in the nearby area.

Supercell’s headquarters is the largest 
wood office building in Finland as measured 
by the amount of wood used. This qualifies 
as an eco-action, as this amount of wood 
binds the CO2 equivalent of a year’s driving 
for 600 passenger cars. 

Significant interest drawn from 
around the world

Wood City is a unique ensemble, even on a 
global scale. The site has stirred up signifi-
cant interest, with delegations from dozens 
of countries around the world coming to 
visit. The YouTube channel B1M, which is 
extremely popular worldwide and has 1.64 
million subscribers, also wanted to created 
a video about wood construction, specifical-
ly featuring Wood City. The video was re-
leased on the channel on September 9, 2020 
(https://youtu.be/L4QYkEpw9pA). In just a 
week, the video already had almost 700,000 
views and 23,000 likes.

Aiming to be the best work 
environment in the world

The gaming company Supercell Oy moved 
to the office building in Wood City with the 
aim of creating the world’s best work envi-
ronment for its employees. This rather am-
bitious goal was broken down into the fol-
lowing targets:
• First-class quality
• Superior surroundings
• Flexible configuration

The design solutions focused on creating 
superior surroundings. Examples include 
air conditioning, careful material choices, 
and first-class acoustics that include a sound 
masking system. The flexible space config-
uration takes user needs into account. The 
resulting solution also facilitates the recon-
figuration of office spaces for future needs. 

An open office culture lies at the 
core

From the very beginning, the project sought u
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Sijainti | Location: Jätkäsaari, Helsinki

Käyttötarkoitus | Purpose: toimistorakennus | office building

Rakennuttaja/tilaaja | Developer/client: Supercell Oy

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu | Architectural and main 

design: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy / Vesa Oiva, Selina 

Anttinen, Matti Huhtamies, Teemu Halme

Rakennesuunnittelu | Structural design: Sweco 

Rakennetekniikka Oy / Antti Vilén, Maija Tiainen

Pohjarakennesuunnittelu | Foundation design: Ramboll Oy/ 

Petri Tyynelä

LVIA-suunnittelu | HVAC design: Climaconsult Oy / Juha 

Pentikäinen, Harry Gullberg

Sähkösuunnittelu | Electrical design: Sweco Talotekniikka 

Oy / Jyrki Kokko

SPR-suunnittelu | Sprinkler system design: Festec Oy / 

Jouni Ryyppö

Palotekninen suunnittelu | Fire safety design:  

KK-Palokonsultti Oy / Esko Mikkola

Pääurakoitsija | Main contractor: SRV Rakennus Oy

Rakennuttajakonsultti | Construction consult: HTJ Oy

Puuosien toimittaja | Supplier of wood material:  

Stora Enso 

CLT-elementtien toimittaja ja asentaja | Supplier and 

assembly of CLT elements: Puurakentajat Group Oy

CLT-elementtien työstö | Manufacturing of CLT elements: 

Timberpoint Oy

Rakentamisen aikataulu | Construction schedule: 6/2018 – 

12/2020 (sisältää myös Supercellin omat työt ja asennukset) 

| (includes work and installation by Supercell)

Kokonaispinta-ala | Total area: 19 150 brm2, josta toimistorakennus | of 

which the office building is 13 650 brm²; pysäköintitalo | parking garage 

5 500 brm2

Tilavuus | Volume: 61 200 rkm³

Kerroksia 8 + kellari, 7 hissiä | 8 floors + basement, 7 lifts

Työntekijämäärä | Number of employees: Työmaalle on perehdytetty 

yli 900 henkilöä noin 300 eri yrityksestä. Keskivahvuus on ollut 113 ja 

parhaimmillaan työmaan vahvuus on ollut 225 henkilöä. Työmaalla 

on työskennelty noin 475 000 henkilötyötuntia, mikä vastaa noin 235 

henkilötyövuotta. | More than 900 people from about 300 different 

companies received introductory training for the site. The average 

number of people working on the site was 113, with the highest being 

225 people. About 475,000 person-hours were done on the site, which 

corresponds to about 235 person-years.

Työturvallisuus | Occupational safety: Työturvallisuuden taso 

rakentamisen ajan on ollut hyvä. Työturvallisuuden TR-mittausten 

keskiarvo hankkeen ajalla on 94,2 %. 2850 turvallisuushavaintoa 

työmaan aikana (Eniten havaintoja SRV:n työmailla 2019). Yhtään 

pysyvää vammautumista aiheuttavaa tapaturmaa ei ole tapahtunut. | 

The occupational safety level during construction has been good. The 

average ”TR” (abbreviated from the Finnish words meaning ”residential 

construction”) measurement used as metric for occupational safety 

in Finland was 94.2%. 2850 safety observations at the site (The most 

observations at an SRV site in 2019). There were no accidents that led to 

permanent injuries.

Ympäristöystävällisyys | Environmental friendliness: LEED Platinum, 

48 sähköauton paikkaa, 240 m2 aurinkopaneeleita. Rungon 

hiilidioksidipäästöt - 30% verrattuna verrokki(betoni)kohteeseen LCA-

laskelman mukaisesti 60 vuoden käytönajalla. | LEED Platinum, 48 

parking spots for electric cars, 240 m2 of solar panels. CO2 emissions of 

the building frame 30% less compared to a control (concrete) site (LCA 

calculation using a service life of 60 years).

Valmistumisvuosi | Year completed: 2020

was to get everyone to commit themselves 
to the goal and to work together to get the 
best possible outcome. Strong collabora-
tion was key. Contractor and/or building 
component specific quality walks and gates 
were used to encourage quality workman-
ship and to highlight the importance of the 
required quality. On quality walks, the pro-
ject team inspected building components or 
end results on-site together with suppliers/
subcontractors. It was beneficial to have Su-
percell available on-site as it meant workers 
were able to receive feedback from the ac-
tual end user. 

A stocking-foot construction site 
office and a grill for the workers

From the start, the concept of a good wor-
king environment was extended to include 
everyone at the construction site. While the 
site office was a traditional office trailer of-
ten seen on construction sites, the interior 
was made more pleasant with light-coloured 
paint, some greenery, a free coffee machi-
ne, and adjustable desks for all who want-
ed them. Wall-to-wall carpeting was ins-
talled in the office, creating SRV’s first-ever 
stocking-foot site office. 

The shared goal was to make the working 
conditions so pleasant that trained workers 
would not want to switch to another site. To 
further this goal, a management team for 
workers with one representative (not a fore-
man) from each subcontractor was created 
at the beginning of the project. This team 
met for lunch with SRV and Supercell pro-
ject management once a month. Over lunch, 
the team discussed working conditions and 
development areas in a free-form manner. 
The intention was also to inspire the par-
ticipants to challenge traditional operat-
ing models. This model provided valuable, 
“unfiltered” information on site conditions, 
which was then used to improve working 
practices. A grill area was also set up on the 
site, which made workers feel more com-
fortable and helped maintain the social dis-
tancing required in the Corona era. Workers 
also had common lunch breaks where Su-
percall offered lunch for the entire site. This 
made it easy to share news and gave people 
a sense of team spirit. 

Zero accidents

Occupational safety received special atten-
tion right from the project’s planning stage. 
As there was very little room to maneuver on 

the site, careful planning was required to en-
sure safety not only on the site itself but also 
for other operators nearby. The accident rate 
for SRV on the site was zero. The average for 
the entire site was 17.88, which can be con-
sidered to be a good result considering the 
475 thousand hours worked. The site particu-
larly excelled in making safety observations. 
A total of 1,278 observations were made in 
2019, which is the highest across all SRV con-
struction sites. Safety gates were conducted 
once a week by SRV’s management. 

Successful moisture management

For moisture management, the project team 
worked with leading experts to develop a 
detailed moisture management plan for 
the construction phase. This plan was fol-
lowed meticulously. The core principle of 
moisture management is that concrete and 
wood framework structures can be exposed 
to rain or humidity in a controlled manner 
when favourable conditions are provided 
for these structures to dry off after they get 
wet. The structures then begin to dry ac-
cording to their natural moisture retention 
behaviour. The intermediate floor elements 
were sealed, the edges were dammed up, 
and rainwater was directed down from the 
top vault via rainwater channels to concrete 
stairwells. When the frame was put up, crit-
ical wood frame materials (façade elements, 
load-bearing LVL elements) were stored 
with their moisture-sensitive parts protect-
ed. Façade installation work overlapped 
with the installation of the frames. In other 
words, a façade was installed for each floor 
as soon as the floor above it was completed.

The moisture management plan was fol-
lowed closely. As part of their initial train-
ing, every employee on site went through 
a separate moisture management session 
to ensure they understood the basics and 
importance of moisture management. Sep-
arate moisture management rounds were 
conducted weekly, and the results were 
reported directly to the Helsinki Building 
Inspectorate. Handling moisture manage-
ment was of paramount importance, and 
its success was critical to the entire pro-
ject. Extensive advance planning and col-
laboration were key. The Building Inspec-
torate’s feedback has been excellent on this 
issue. As an indication of the exceptionally 
good co-operation with the Building In-
spectorate, the construction site received 
the 2020 Rakentamisen Ruusu award. ■

to engage employees and to promote trans-
parency and teamwork. The aim was to 
consciously facilitate the Supercell mindset 
where teams openly share knowledge and 
lessons with each other. The project team 
included people from the SRV project and 
site management group, project architect 
from AOA as well as representatives from 
Supercell and the HTJ construction con-
sulting services hired by Supercell. The team 
wanted to do things right and according to a 
properly managed plan, but they also want-
ed to challenge the traditional ways of do-
ing things.

Although this was a turnkey project, the 
approach included collaborative methods. 
The site is testimony to the fact that collab-
oration does not always require alliances. 

As the project progressed to the construc-
tion phase, the client was very much part 
of the process. The project sought ways to 
challenge traditional ways of working and 
to make the client’s corporate culture part of 
the construction site processes. This turned 
out to be an important operating model be-
cause a lot of changes and even complete-
ly new systems came up during construc-
tion. Changes in the team space layouts 
in December 2018 were the single biggest 
change. This totally transformed all the in-
terior structures and the systems the users 
wanted, all while the concrete framework 
was already being poured.

The subcontractors were brought together 
in Last Planner sessions twice a week, which 
allowed them to coordinate their work for 
the upcoming phases. Last Planner sessions 
were an important tool for managing chang-
es during construction. They allow everyone 
to react quickly to changes and to share in-
formation effectively with all the contrac-
tors. The subcontractors showed an excel-
lent level of participation and were eager to 
commit to the shared goals of the project.

Quality walks and gates

One of the important keys to success was 
the level of quality Supercell wanted. The 
project team knew from the start that this 
site would require more scale models on site 
than usual. To support the design work and 
to test the user experience, a 1:1 scale model 
of a team space was created for the project. 
This made it possible to test different techni-
cal, structural and surface material options. 

The project team recognized that the best 
way to reach superior quality standards 

WOOD CITY toimistorakennus | City Office
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Teksti | Text: Elina Viitanen

Miltä kuulostaisi yö modernissa niliaitassa tai saunominen iglussa? Kokosimme 

kiinnostavimmat puulomakohteet, jotka kannattaa ripotella kesälomareissun varrelle.

Vietä kesä  
puulomakohteissa

Fun and interesting 
holiday destinations 
built from wood

How does a night in a modern niliaitta (bear cache) or a sauna in an igloo sound? 

We have collected the most interesting holiday destinations built from wood that 

are worth a detour on your next summer holiday trip.
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Nolla

N
olla Cabin mökki on kompakti 
ja täysin siirrettävä 10 m2 asun-
to, joka voidaan koota, purkaa 
ja kuljettaa ilman raskaita ko-

neita. Se heijastaa elämää, joka perustuu 
omavaraisuuteen, uusiutuviin ratkaisuihin 
ja vähäpäästöisyyteen.

”Yksi näkökulma, jonka halusin tuoda 
suunnitteluun, oli siirrettävyys. Miksi re-

kaisin yhteen kuin palapelin palat. Jalustat 
ovat säädettäviä, joten mökki soveltuu eri-
laisiin maastoihin.

”Korjaamisen kulttuuri on häviämässä, ja 
ostamme nopeasti korvaavan tuotteen sen 
sijaan, että korjaisimme olemassa olevaa. Se 
ei ole kestävä tapa elää. Mielestäni nykyajan 
uusavuttomuus ja kyvyttömyys tehdä asioi-
ta omin käsin on hieman pelottavaa, joten 
halusin tehdä mökistä helposti korjattavan 
ja antaa sille näin loputtoman määrän elin-
kaaria.”

NOLLAAN PÄÄSET TUTUSTUMAAN Isosaa-
ren linnakesaaressa, joka on yksi Helsingin 
seudun uloimmista saarista ja kulttuurihis-
toriallisesti merkittävä kohde. Nähtävyydet 
ja luonto ovat ainutlaatuisia. Saaressa sijait-
see seitsemän Nolla -mökkiä sekä yleinen 
sauna. Jokaisen Nollan käytössä on oma ka-
nootti sekä yhteinen EGG-Grilli. Saareen 
liikennöidään Helsingin kauppatorilta päi-
vittäin 30.4. – 30.9. välisenä aikana. Vene-
kuljetus lähtee kauppatorilta klo 12.00. Pa-
luukuljetus Isosaaren satamasta seuraavana 
päivänä klo 11.00. Matka-aika on noin 30 
minuuttia. Lisätietoja Isosaaresta osoitteessa 
www.visitisosaari.fi.

Toinen mahdollinen kohde Marimekko 
Nolla on Marimekon, The Nolla Compa-
nyn sekä Hotel Rantapuiston yhteinen pro-
jekti, jonka tarkoituksena on edistää suo-
malaisen designin näkyvyyttä ja merkitystä 
maailmalla. Vuosaaren upeassa merenran-
tamiljöössä sijaitseva Marimekko Nolla 
on sisustettu Marimekon 2020 syysmallis-
ton kuoseilla, jotka ovat saaneet innoituk-
sensa retkeilystä, lähimatkailusta ja kau-
pungin vilinästä irtautumisesta. Lisätietoja  
www.nollacabins.com/marimekko.

NOLLA-MÖKEISSÄ on aurinkovoimala, jo-
ka sääolosuhteiden mukaan tuottaa vuoro-
kaudessa energiaa noin kahden puhelimen 
ja tietokoneen lataukseen. Isosaaressa on li-
säksi hyvä verkon kattavuus, joka mahdol-
listaa myös etätyöskentelyn kohteessa. Nol-
lat on varustettu liedellä ja lämmittimellä. 
Varustukseen kuuluu ruoanlaittovälineet 
ja astiasto. Mökistä löytyy vuodepaikat täk-
keineen ja tyynyineen kahdelle aikuiselle. 
Retkellesi tarvitset mukaan eväät, sopivan 
varustuksen sekä liinavaatteet tai makuu-
pussin. Kun olet tehnyt varauksen, sinulle 
toimitetaan ovikoodi, jolla pääset Nollaan 
sisään. ■

NOLLA CABIN MÖKKI

Sijainti | Location: Isosaari, Helsinki

Rakennuttaja/ Tilaaja | Developer/Client: The Nolla Company Oy

Suunnittelija | Designer: Robin Falck

Yhden mökin kokonaisala | Total area per cabin: 10 m2

Valmistumisvuosi | Year completed: 2020

Kuvat | Photographs: Teemu Lautamies

T
he Nolla Cabin is a compact, fully mobile 10 m2 unit 
that can be assembled, disassembled and transport-
ed without heavy machinery. The cabin reflects a life 
based on self-sufficiency, renewable solutions and 

low emissions.
“A perspective I wanted to include in the design was portabil-

ity. Why rip up the environment for construction and leave it in 
pieces to slowly recover when there is a solution that, in practice, 
can be transported by hand to the desired location and people 
can start enjoying their stay as if the building had always been 
there? ” asks designer Robin Falck.

The cabin structures are fastened together with screws that 
can be removed and put back together like puzzle pieces. The 
base can be adjusted, which means the cabin is suitable for dif-
ferent terrains.

“The old habit of repairing damaged goods is disappearing as 
we quickly buy replacement products instead of fixing what we 
have. This is not a sustainable way to live. I think our modern 
helplessness and inability to do things with our own hands is a 
little scary, so I wanted to make the cabin easily repairable to 
give it an endless number of lifecycles.”

YOU CAN EXPLORE Nolla on Isosaari Island – a former fortress 
island that is one of the outermost islands in the Helsinki re-
gion and a culturally and historically significant destination. The 
island offers unique sights and natural experiences. There are 
seven Nolla cabins and a public sauna on the island. Each Nolla 
has its own canoe and a shared kettle grill. A ferry service to the 
island from Helsinki Market Square runs daily between April 
30th and September 30th. The ferry departs from the market 

piä ympäristöä ja jättää se palasiksi toipu-
maan hitaasti rakennustyön jäljiltä, kun on 
olemassa ratkaisu, jonka voi käytännössä 
kuljettaa käsin haluttuun paikkaan ja alkaa 
nauttia oleskelusta saman tien ikään kuin 
rakennus olisi ollut aina siellä?” suunnitteli-
ja Robin Falck kysyy.

Mökin rakenteet on kiinnitetty toisiinsa 
ruuveilla, jotka voidaan irrottaa ja laittaa ta-

square at noon, and the return trip from Isosaari embarks the 
next day at 11.00 am. The travel time is about 30 minutes. For 
more information about Isosaari, see www.visitisosaari.fi.

Another possible destination is Marimekko Nolla, which is 
a joint project by Marimekko, The Nolla Company, and Hotel 
Rantapuisto that aims to promote the visibility and significance 
of Finnish design in the world. Located in the magnificent sea-
side environment of the Vuosaari neighbourhood, Marimekko 
Nolla is decorated with patterns from the Marimekko 2020 au-
tumn collection, which drew its inspiration from hiking, local 
tourism, and getting away from the hustle and bustle of the city. 
For more information, visit www.nollacabins.com/marimekko.

THE SOLAR PANELS on Nolla Cabins produce enough energy 
in a day to charge two mobile phones and a computer, depend-
ing on the weather conditions. People can also use the good 
network coverage on Isosaari to work remotely from the island.  
Nolla Cabins come equipped with stoves, heaters, cooking uten-
sils, dishes, and silverware. They also have beds, quilts, and pil-
lows for two adults. Visitors need to bring food, suitable equip-
ment, and sheets or a sleeping bag with them. Upon reservation, 
you will receive a door code for your Nolla Cabin. ■
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Kuvat: Marc Goodwin, Archmospheres

Niliaitta

S
uomenselän alueella Keski-Suo-
messa on aiemmin ollut saame-
laisasutusta. Maasto on ympäristöä 
korkeammalla, ja sen luontotyyppi 

erilainen, lähempänä pohjoisempien aluei-
den luontoa. Aluetta onkin kutsuttu nimel-
lä Lapin sormi. Näistä syistä toteutettiin 
Niliaitasta, perinteisestä lappilaisesta alun 
perin varastokäyttöön tarkoitetusta raken-
nustyypistä moderni sovellus juuri Kivijär-
velle.

Aitalle kuljetaan kapeaa polkua pitkin ja 
se on tarkasti sijoitettu niin, että rakennus-
töiden takia on jouduttu kaatamaan vain 
muutama puu. Aitan nostaminen yhden 
pilarin varaan minimoi kosketuksen alla 
olevaan luontoon ja rakennustöiden jäl-
keen aitan alapuolinen metsämaasto on pa-
lautettu alkuperäiseen asuunsa siirtokunttaa 
käyttämällä.

”Paikan päällä huomio kiinnittyy ensim-
mäisenä metsämaisemaan. Kaukaa lähes-

”Tällä tavalla aitan muut sisäpinnat on 
pystytty pitämään mahdollisimman vapaa-
na tekniikasta ja yleisvaikutelma on harmo-
ninen ja selkeä. Ytimen ympärille sijoittu-
vat tilat rajautuvat myös selkeästi toisistaan 
ja tekevät pienestä tilasta loogisen käyttää.”

Puurakenteisen aittaosan materiaalimaa-
ilma on kauttaaltaan ekologinen. Puu luo 

KIVIJÄRVI RESORT 
/ NILIAITAN 
PROTOTYYPPI
Kivijärvi Resort / 
Niliaitta prototype

Sijainti | Location: Kivijärvi

Rakennuttaja/Tilaaja | Developer/Client: 

Kivijärven kunta  

| Municipality of Kivijärvi

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural 

design: Studio Puisto Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu | Structural design: 

BD-Con Oy

LVI-Suunnittelu | HVAC design: LVI-

insinööritoimisto Jorma Niemonen Oy

Sähkösuunnittelu | Electrical desgin: 

Karawatski Oy

Urakoitsija puurakenteet | Contractor 

(wooden structures): Laadulla Oy 

Urakoitsija teräsrakenteet | Contractor 

(steel structures): Jake-Man Oy

Sisäpinnat / kiintokalusteet | Interior 

surfaces / fittings: Petri Leppänen

Laajuus | Size: Matkailualue 2500 kem2 

| Tourism area 2500 gross m2, Niliaitan 

prototyyppi 36kem2/ 30hum2 | Niliaitta 

prototype 36 gross m2 / 30 interior m2

Suunnittelun aloitus | Beginnig of 

designs: Kivijärvi Resort 2017, Niliaitan 

prototyyppi | Niliaitta prototype |  2019

Niliaitan prototyyppi valmis | Niliaitta 

prototype completed 2020

T
he Suomenselkä region in central 
Finland was settled by the indig-
enous Sámi in earlier days. The 
area is characterised by higher 

terrain and a different habitat than the sur-
rounding environment, giving it a feeling of 
the more northerly regions. The region has 
also been nicknamed Lapland’s finger. This 
is why a modern version of the Niliaittas 
(bear caches), traditionally built by the Sámi 
for storage, was constructed in Kivijärvi.

The cache is at the end of a narrow path, 
and it has been carefully positioned to en-
sure only a few trees needed to be cut during 
the construction phase. By raising the cache 
onto a pillar, contact with the natural world 
below has been minimised. After the cache 
was built, the forest below was restored to its 
original appearance by transferring plants 
from elsewhere.

“Once there, your attention first focuses 
on the forested landscape. When you ap-
proach from a distance, the cache blends in-
to its surroundings thanks to its colouring. 
This makes the vision of a house hovering 
between the trees a little surprising. When 
you walk along on the ground, the building 
does not sit between you and the surround-
ing landscape so you can look out at nature 
without hindrance,”points out shareholder 
Mikko Jakonen.

The inside of the cache provides a unique 
experience. Thanks to the full-size glass 

wall, the visual connection with the nature 
around you remains as unobstructed as pos-
sible. The cache’s interior space and experi-
ence is defined by design by the landscape 
that opens out from the window, supported 
by the subtle, unaccented interior and sur-
faces creating a neutral background.

“Looking out from inside the cache, the 
view out on the place and landscape is spe-
cial and takes you away from the everyday.”

The cache is as well equipped as a quality 
hotel room. The toilet, spacious shower, and 
kitchenette are all wrapped around the core 
at the centre of the cache. All the technolo-
gy is also integrated into this core: including 
the ventilation unit, heat pump, water heat-
er, and electrical panel.

“This allows the other interior surfaces in 
the cache to be kept as free as possible from 
technology, resulting in an overall harmo-
nious and uncomplicated effect. The spaces 
around the core are clearly demarcated and 
enable the small space to be used rationally. ”

The materials and wood structures of 
the cache are environmentally friendly 
throughout. The wood also creates a cosy 
atmosphere, healthy indoor air, and pleas-
ant acoustics.

“The wall, floor and ceiling structures are 
made from wood. The insulation is based on 
wood fibre, and the cache is clad inside and 
out with wood. No plastic has been used in 
the structures, ”Jakonen emphasises. ■

sustus ja pinnat toimivat tälle neutraalina 
hallittuna taustana.

”Sisältä aitasta katsoen näkökulma paik-
kaan ja maisemaan on erityinen ja vahvasti 
arjesta irtautunut.”

Varustelutasoltaan aitta vastaa hyväta-
soista hotellihuonetta. Vesiklosetti, tilava 
suihku ja minikeittiö on kaikki sijoitettu ai-
tan keskelle jäävään ympäri kierrettävään 
ytimeen. Tähän ytimeen on myös integroi-
tu kaikki tekniikka: ilmanvaihtokone, ilma-
lämpöpumppu, vesivaraaja ja sähkökeskus.

myös viihtyisän ilmapiirin, terveellisen si-
säilman ja miellyttävän akustiikan.

”Seinä-, lattia- ja kattorakenteet ovat puu-
ta. Eristeet ovat puukuitupohjaisia ja aitta on 
verhoiltu sisältä ja ulkoa puulla. Muovia ei 
ole käytetty rakenteissa”, Jakonen painottaa. 
■

tyttäessä aitta sulautuu värityksensä ansios-
ta taustaansa ja puiden välissä leijuva talo 
pääsee hieman yllättämään. Maan tasossa 
kulkiessa rakennus ei ole maiseman edessä 
ja ympäristöä pystyy havainnoimaan esteet-
tä”, osakas Mikko Jakonen huomauttaa.

Aitan sisällä kokemus on ainutlaatuinen. 
Koko seinän kokoisen lasin ansiosta visuaa-
linen yhteys ympäröivään luontoon säilyy 
mahdollisimman esteettömänä. Ikkunan 
takaa avautuva maisema hallitsee sisätilaa 
ja elämystä tarkoituksellisesti ja eleetön si-

Leikkaus | Section
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Porvoon Galaksit
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P orvoon Purolassa, noin kolme kilomet-
riä Porvoon keskustasta, merenrannan 
tuntumassa sijaitsee Gammelbackan 

siirtolapuutarha-alue, jonne on toteutettu Lin-
nunradan tähtikuvioihin perustuva seitsemän 
korttelin kokonaisuus. Rakenne käsittää 43 
loma-asuntoa piharakennuksineen.

”Alueen sisääntuloon sijoittuu lisäksi 
yhteinen paikoitusalue, ja sisääntulon lä-
heisyyteen leikkialue, yhteisrakennus, va-
rastorakennus ja viljelypalstat sekä tilaa yh-
teiselle puuhailulle”, kohteen arkkitehti- ja 
pääsuunnittelija Ulla Hovi luettelee.

LOMA-ASUNNOT OVAT elementtirakentei-
sia, piha- ja yhteisrakennukset paikalla ra-
kennettuja. Kaikki rakennukset ovat puu-
rakenteisia, perustettu paaluperustuksille 
tuulettuvalla alapohjalla. Sadevedet ohja-
taan katoilta hulevesien kokoomasäiliöön 
viljelypalstojen läheisyyteen. Sieltä ne voi 

The Porvoo Galaxy
voi myös sisustaa makuualkoviksi. Kaikissa 
loma-asunnoissa on kamiina. Kylpytiloissa 
on sähkölattialämmitys ja asuintiloissa il-
malämpöpumppu sekä sähköpatteri.

”Loma-asuntojen rakennuksia suunnat-
tiin siten, että terassit ja suuret ikkunapin-
nat avautuvat pääosin etelään ja lounaaseen. 
Näin saadaan auringon valo ja energia par-
haiten rakennuksiin.”

RAKENNUSTEN SIJOITTELU kortteleihin 
ja kulkuteiden reunanäkymien muodostu-
minen toivat mielenkiintoisia näkökulmia 
suunnitteluun.

”Huomioon piti ottaa rakennusten aset-
tuminen eri korkoihin, pihojen maaston ta-
soerot ja esteettömät yhteydet kulkuväylille. 
Lisäksi piti huomioida muun muassa pelas-
tusteiden sijoitukset. Alueen hahmottamista 
helpottaa rakennusten väritys korttelikoh-
taisesti”, Hovi sanoo. ■

PORVOON GALAKSI MÖKKIKYLÄ
Porvoo Galaxy holiday home complex
Sijainti | Location: Porvoo, Gammelbacka

Rakennuttaja/Tilaaja | Developer/Client: Rakennus Laprip Oy

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: Arkkitehtitoimisto  

Ulla Hovi Oy / Ulla Hovi pääsuunnittelu

Rakennesuunnittelu | Structural design: Insinööritoimisto  

Reijo Strandman Oy

Pinta-ala | Size: loma-asunnot 45 kem2 | floor area per holiday 

home 45 m2, + varastot 5 kem2 | storage 5 m2, 43 kpl kerrosala  

| total area 1980 kem2

Valmistuu | To be completed: 2022

L ying near the seashore in the Purola neighbour-
hood about three kilometres from Porvoo’s 
centre, the Gammelbacka garden allotments 

are now home to a complex of seven blocks reminis-
cent of the Milky Way constellations. The complex has 
43 holiday homes with courtyard buildings.

“In addition to a shared parking lot at the entrance, 
there is a playground, a community building, storage, 
allotments, and space for community activities near 
the entrance,” says Ulla Hovi, the site’s architect and 
chief designer.

THE HOLIDAY HOMES are prefabricated, but the 
courtyard and community buildings were built on 
site. All buildings use wood structures, laid on a pile 
foundation with ventilated floors. Rainwater is chan-
nelled from the roofs to a stormwater collection tank 
near the allotments where the water can be used for 
irrigation. For their own allotments, residents can 
choose what to plant from a list created by the land-
scaper.

“The idea during the architectural design phase of 
the project was that the surrounding nature and the 
new plants will grow and eventually protect residents 
from the wind and provide privacy for the courtyards. 
This means the residents will experience both privacy 
and community. The area is in a great location and is 
surrounded by a park-like area. This gives some of the 
holiday homes views of fields and forests, where you 
can look at foxes running around and listen to birds 
chirping,” notes Hovi.

The kitchens and living rooms integrate nature into 
their interior design with huge floor-to-ceiling win-
dows. The sleeping alcoves also have a large window. 
The walls of the living areas have light log panels, and 
the kitchens have granite countertops. The sleep-
ing areas are mainly located in the lofts. The space 
connected to the living room can also be made into 
a sleeping alcove. All the holiday homes have a fire-
place. The bathrooms have electric floor heating and 
the living areas have a heat pump and electric radi-
ator.

“The holiday homes were oriented to allow the ter-
races and big window surfaces to open mainly to the 
south and southwest. This is best way to get light and 
energy from the sun into buildings. ”

THE PLACEMENT of the buildings within the blocks 
and the views the buildings would create brought in-
teresting perspectives to the design.

“Consideration had to be given to placing the 
buildings at different heights, to differences in yard 
heights, and to barrier-free access to the passageways. 
In addition, building placement had to account for 
emergency access routes, among other things. Add-
ing block-specific colour to the buildings makes it 
easier to navigate the area,” says Hovi. ■

käyttää palstojen kasteluun. Oman pihan 
istutukset voi asukas valita pihasuunnitteli-
jan tekemistä vaihtoehdoista.

”Tällaisen hankkeen arkkitehtisuunnit-
telussa on ajatuksena ollut, että luonto ja 
istutukset kasvaessaan muodostavat suo-
jaa tuulelta ja katseilta pihapiireille, jolloin 
asukkaiden yksityisyys ja yhteisöllisyys to-
teutuvat. Alueen hieno sijainti puistomaisen 
ulkoilualueen ympäröimänä antaa osalle va-
paa-ajan rakennuksista näkymiä pelto- ja 
metsäalueille, siellä voi nähdä ketun juok-
sentelemassa ja kuunnella lintujen viserrys-
tä”, Hovi maalailee.

Keittiössä ja olohuoneessa luonto tulee 
osaksi sisustusta lat tiaan saakka ulottuvis-
ta isoista ikkunoista. Myös makuualkovissa 
on iso ikkuna. Asuintilojen seinät ovat vaa-
leaa hirsipaneelia ja keittiötasot graniittia. 
Makuutilat sijoittuvat pääasiallisesti par-
velle. Olohuoneen yhteydessä olevan tilan 
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Kuvat | Photographs: Ranua Zoo

Arctic Fox Igloos
R anuanjärven rannalla, kaukana kaupunkien valosaas-

teesta sijaitsee Arctic Fox Igloos. Tyylikkäät ja viihtyisät 
iglut on nimetty lumen eri olomuotojen mukaan ja si-

joitettu järven rantaan limittäin niin, että jokaisesta on esteetön 
näkymä järvenselän yli pohjoiseen horisonttiin.

”Ranua Zoon entinen toimitusjohtaja Tommi Hinno otti 
yhteyttä ja pyysi ideoimaan lasi-igluja leirintäalueen rantaan. 
Yhdessä käytiin tutustumassa paikkaan ja vahvistui ajatus, että 
iglut saisivat avautua isosti Ranuanjärven suuntaan. Ranta-alue 
viettää sopivasti ja suuntautuu pohjois-itäsuuntaan, revontulia-
kin ajatellen sopivasti”, arkkitehti Jari Hintsala hymyilee.

TAIVASTA VOI TIIRAILLA mukavasti omasta vuoteesta. Makuu-
tilan ja minikeittiön lasipaneelien lämmitys estää lasien huur-
tumisen ja lumen kasautumisen iglun päälle. Sisäänkäynti, wc, 
sauna ja pesuhuone sijaitsevat metsän puolella iglun puuseinäi-
sessä osassa. Kompakti tila on hyödynnetty hyvin sillä, jokaises-
sa iglussa on lisäksi oma sauna. Iglu tuntuukin paljon tilavam-
malta kuin neliöt antavat ymmärtää.

”Iglun arkkityyppi olisi tietysti ollut ympäriinsä kupolimai-
nen rakennus, mutta näihin igluihin piti sisällyttää lasiosassa 
olevien oleskelu-ruokailu-nukkumatilan lisäksi saunallinen pe-
sutila, mikä vaatii korkeutta enemmän kuin muut tilat. Tältä 
pohjalta hahmottui kaksijakoinen rakennus, jossa kupolimaisen 
lasiosan rinnalla yhdessä neljäsosasektorissa on kuutiomainen 
umpinainen pesutila-osa, johon sijoittuu myös sisäänkäynti.”

LASIOSAN RUNKO on teräksestä, kuutiomaisen umpiosan ma-
teriaali itsestään selvästi puuverhoiltu ja puurunkoinen. Raken-
nuksen värimaailma on tummasävyinen ja luonnonläheinen.

”Rakennusten väri ei pomppaa esiin ympäristöstään, vaan 
asettuu luontevasti varvikkorinteeseen männikön runkoja taus-
tanaan. Tummat sävyt soveltuvat hyvin myös sisustukseen, kun 
on tarve välttää ylimääräisiä heijastuksia lasipinnoista, kun ha-
lutaan katsella yötaivaan näytelmiä. Sisustuksessa on käytetty 
paljon puuta vastapainona lasi- ja teräsosille. Sisustus vahvistaa 
iglujen levollista tunnelmaa.”

Iglujen tilankäyttö on niukkaa, sillä silloin korostuu iglussa 
oleskelun idea – sieltä avautuva ääretön näkymä. Niukkoihin 
tiloihin on kuitenkin saatu sovitettua tarvittavat toiminnot tar-
kalla tilankäytöllä. ■

ARCTIC FOX IGLOOS
Sijainti | Location: Ranua

Rakennuttaja/Tilaaja | Developer/Client:  

Ranuan seudun matkailu Oy

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: 

Arkkitehtitoimisto Jari Hintsala

Rakennesuunnittelu | Strucutral design: 

Insinööritoimisto J. Lampela Oy

Laajuus | Total area: 712 m2

Valmistumisvuosi | Year completed: 2018

L ying far away from urban light pol-
lution on the shores of Lake Ranu-
anjärvi, the Arctic Fox Igloos have 

unobstructed views over to the lake to the 
northern horizon. These stylish and com-
fortable igloos take their names from differ-
ent snow conditions, and have an overlap-
ping layout along the lake shore.

“Tommi Hinno, the former CEO of 
Ranua Zoo, contacted me and asked me 
to come up with glass igloos for the camp-
site shore. We visited the place together and 
further committed to the idea that the ig-
loos could provide amazing views over Lake 
Ranuanjärvi. The lake shore is an excellent 
place to spend time and the north-easterly 
orientation is great, when you consider the 
northern lights, ” says architect Jari Hintsala 
with a smile.

YOU CAN GAZE UP AT THE SKY from the 
comfort of your own bed. The glass panels 
in the sleeping area and kitchenette are heat-
ed to prevent them from fogging up and to 
keep snow from piling up on the igloo. The 
entrance, bathroom, sauna and laundry 
room are located on the forest side, where 
the igloo has wood walls. The compact space 
feels well designed as each igloo manages to 

fit in its own sauna. Indeed, the igloo feels 
much more spacious than the square metres 
would imply.

“Of course, an igloo should be dome-
shaped. But, they also had to include a sau-
na with an area to wash up in addition to the 
living-dining-sleeping area in the glass sec-
tion. The sauna area required more height 
than the other spaces. This was why a two-
part building was sketched out. The cube-
shaped quarter houses the area for washing 
up and the entrance alongside the domed 
glass section.”

THE GLASS SECTION has a frame made 
out of steel, while the cube-shaped part ob-
viously uses wood as in its cladding and 
frame. The building colour scheme has a 
dark, natural tone.

“The building colour doesn’t stand out 
from its surroundings. Rather, it sits nat-
urally on the brushwood slope with pine 
trunks in the background. The dark shades 
are also well suited for the interior design 
as extra reflections from glass surfaces need 
to be avoided when you want to watch the 
show at night up in the heavens. The inte-
rior design uses a lot of wood as a counter-
weight to the glass and steel. The interior 

design reinforces the relaxed atmosphere of 
the igloos.”

The tight space of the igloos serves to 
emphasise the point of staying in an igloo – 
bathing in the infinite view opens from the 
igloos. The precise use of space has allowed 
the necessary functions to fit in despite the 
small size. ■
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MAAILMALLA | ABROAD

Kestävää kansainvälistä 
puutoimistorakentamista
Sustainable wood 
office building 
construction abroad
Kestävä kehitys ja ympäristöarvot ovat nouseva kansainvälinen trendi  

toimistorakentamisessa.  Uusiutuvat materiaalit, kuten puu, ovat keskeisessä asemassa, kun  

puhutaan kestävästä rakentamisesta. Oslossa sijaitseva Valle Wood on valmistuessaan yksi pohjoismaiden 

suurimmista massiivipuisista liikerakennuksista ja sen hiilidioksidipäästöt jäävät alle 40 % vastaavien 

toimistorakennusten päästöihin verrattuna. Tamedian Zurichissa sijaitsevassa toimistorakennuksessa on 

teknisesti ja ekologisesti ainutlaatuinen puinen runkorakenne. Erityistä huomiota on kiinnitetty  

energianhukan minimointiin, jotta rakennus olisi Sveitsin tiukkojen energiankulutussäädösten mukainen.

Sustainable development and environmental values are a rising trend in office building construction around 

the world.  Renewable materials such as wood play a key role in sustainable construction. Once complete, 

Valle Wood in Oslo will be one of the largest solid wood commercial buildings in the Nordic countries, and 

its CO
2
 emissions will be less than 40% of those of similar office buildings. Tamedia’s office building in Zurich 

has a wooden frame structure that is technically and ecologically unique. Particular attention has been paid to 

minimising the building’s energy loss to comply with the strict energy consumption regulations in Switzerland.
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V
alle Wood sijoittuu paviljon-
kimaisesti tontin keskelle. Ra-
kennuksen tärkeänä tehtävä on-
kin toimia kohtaamispaikkana 

ja ympäristön yhteen kokoavana elementti-
nä. Runsaasti palveluita sisältävä rakennus 
on suunniteltu niin, että erilaiset toiminnot 
tuovat viereiselle aukiolle elämää ja jalan-
kulkijoita. Pohjakerroksessa on kauppoja, 
terveyspalveluja ja ravintoloita, ja ylemmis-
sä kerroksissa on pääasiassa toimistoja ja 
paikallisille yrityksille suunnattuja kokous-
tiloja.

RAKENNUKSEN TILAVUUS on sopusoin-
nussa alueen olemassa olevien rakenteiden 
kanssa. Tilat ovat eloisia ja monipuolisia, 
ja puurakenne on niissä näkyvä elementti. 
Rakenne on muovautunut puun ominai-
suuksien ehdoilla, ja puu onkin inspiroi-
nut tekijät luomaan rehellisen ja leikkisän 
arkkitehtuurin, jossa kaikki osat nivoutuvat 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ruudukko-
mainen rakenne mahdollistaa tilavyöhyk-
keet, joilla toimistotilakokonaisuus on jär-
jestetty tehokkaasti yksiköihin. Joustavat 
yksiköt ovat muunneltavissa yksittäisiksi 
toimistoiksi, kokoustiloiksi tai avokontto-
reiksi tarpeen mukaan. Puulla on erittäin 
positiivinen vaikutus huoneilmaan, ja ma-
teriaalina se myös antaa rakennukselle peh-
meän ja kutsuvan ilmeen niin sisä- kuin ul-
kopuolelta katsottuna. Katto on päällystetty 
mehikasveilla osana rakennuksen vedenhal-
lintastrategiaa. Luonnon läsnäolosta muis-
tuttava katto on myös esteettinen.

HUOLELLISEN SUUNNITTELUN ansios-
ta Valle Woodin hiilidioksidipäästöt ovat 
alle 40 % vastaavien toimistorakennusten 
päästöistä. Rakennuksesta tulee niin sanot-
tu passiivitalo, ja sillä on Excellent-tason 

(Erinomainen) BREEAM-sertifikaatti. Pro-
jektin tavoitteena on toimia vihreänä suun-
nannäyttäjänä tämän Oslon uuden kaupun-
ginosan tulevassa kehityksessä ja antaa sille 
ympäristöystävällinen identiteetti. ■

Pohjapiirustus 5. kerros | Floor plan, sixth floor

Pohjapiirustus 4. kerros | Floor plan, fifth floor

Pohjapiirustus 1. kerros | Floor plan, ground floor

Valle Wood
Valle Wood on valmistuessaan yksi Skandinavian suurimmista massiivipuisista liikerakennuksista ja ensimmäinen 

tontin viidestä uudesta rakennuksesta. Kaikki rakennukset on suunnitellut Lund + Slaatto Architects.

Valle WOOD

Oslo, Norja | Norway

Lund+Slaatto Architects

Teksti ja kuvat |  

Text and photographs: 

Lund+Slaatto Architects
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Valle Wood

Sijainti | Location: Oslo, Norja | Norway

Käyttötarkoitus | Purpose: liikerakennus | commercial building

Rakennuttaja/tilaaja | Developer/Client: NCC

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design:  

Lund+Slaatto Architects

Rakennetyyppi | Type of construction:  

Ristiinliimattu massiivipuu (CLT) | Cross laminated timber

Pinta-ala | Building area: 6 700 m2

Valmistumisvuosi | Year completed: 2018

Valle Wood is to become one of Scandinavia’s 

largest commercial buildings in solid wood and 

the first out of five new buildings on the plot, all 

designed by Lund+Slaatto Architects.

V
alle wood is located as a pavilion in the middle of the 
plot, and an important function of the building is cre-
ating a meeting place and stitching the surrounding 
area together. Containing a whole range of services, 

the building is designed with functions providing life to the ad-
jacent square with pedestrian flow and activity throughout the 
day. The ground floor has shops, health services and restaurants, 
while the upper floors mainly contains offices as well as meeting 
and conference facilities for local businesses.

THE BUILDING VOLUME relates to the existing structures of the 
area and creates a vibrant and varied room experience, with the 
timber construction as a prominent visible element. The charac-
teristics of wood has generated the structure of the building, and 
motivated an honest and playful architectural genetics, where all 
parts are linked together in one unity. The construction creates 
a structural grid enabling spatial zones suited for efficient or-
ganization of the office workspace in units, allowing a flexibility 
for cell offices, meeting rooms or open landscapes in the plan. 
Wood has a very good impact on the interior climate, as well as 
creating a soft and welcoming character inside and externally. 
The roof is clad with a layer of succulent plants, as part of the 
strategy for overwater management, at the same time contribut-
ing aesthetically and functionally as a presence of nature.

COMPARED TO OTHER similar office buildings, Valle Wood is 
designed to have less than 40% CO2 emissions, is certified as 
BREEAM excellent and is built as a passive house. The project 
seeks to become a green beacon for the future development of 
the neighborhood, and provide an environmentally-friendly 
identity to this new part of Oslo. ■

Torg

Asemapiirros | Site plan
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Teksti: Shigeru Ban Architects

Kuvat: Didier Boy de la Tour

TAMEDIA toimistorakennus

S
veitsiläisen Tamedia-mediayhtiön pääkonttori sijaitsee 
Zürichin sydämessä tuhannen neliön tontilla. Tontti on 
korttelin itäosassa, ja sen erityispiirteenä on Sihlin vesi-
kanavan suuntainen lähes 50 metrin pituinen julkisivu.

Tamedia-rakennuksen merkittävin innovaatio on sen puinen 
runkorakenne. Rakenne on tämäntyyppiselle toimistoraken-
nukselle ainutlaatuinen niin teknisestä kuin ekologisesta näkö-
kulmasta. Rakenneosat on jätetty näkyviin, mikä antaa työym-
päristölle ainutlaatuisen ja korkealaatuisen tunnelman. 

ARKKITEHTONISESTA NÄKÖKULMASTA katsoen hankkeen 
merkittävimpiä piirteitä on sen täysin puinen rakennejärjes-
telmä. Se antaa rakennukselle ainutlaatuisen ulkonäön niin si-
sätilojen puolelta kuin ympäröivän kaupungin perspektiivistä. 
Ainutlaatuisuus on tehty näkyväksi rakennuksen julkisivussa, 
joka on kokonaan lasia.

Puun käyttö rakennuksen pääasiallisena rakennemateriaalina 
tukee kestävää kehitystä jo itsessään, mutta koko rakenteen me-
kaaninen järjestelmä on suunniteltu täyttämään energiankulu-
tuksen korkeimmat standardit. Kaupungin puoleisella itäjulki-

TAMEDIA 
TOIMISTORAKENNUS
TAMEDIA office building
Käyttötarkoitus | Purpose: 

toimistorakennus | office building

Sijainti | Location: Zürich, Sveitsi |  

Zurich, Switzerland

Rakennuttaja/Tilaaja | Developer/Client: 

TAMEDIA AG

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu | 

Architectural design: Shigeru Ban 

Architects, pääarkkitehti | Principal: 

Shigeru Ban, yhteistyökumppani | 

Partner: Jean De Gastines

Projektiarkkitehdit | Project Architects: 

Kazuhiro Asami, Gerardo Perez, 

Takayuki Ishikawa, Masashi Maruyama

Paikallinen arkkitehti | Local Architect: 

Itten+Brechbuhl AG

Rakennesuunnittelu | Structural 

engineer: CREATION HOLZ GmbH

LVIS-suunnittelu | MEP Engineer: 3-PLAN 

HAUSTECHNIK AG

Pääurakoitsija | General Contractor: HRS 

Real Estate AG

Rakenne | Structure: Puu, teräsbetoni | 

wood, steel and concrete

Kokonaisala (uusi rakennus ja 

laajennusosio) | Total Floor Area (New 

building and extension floor): 10 120 m2

Valmistumisvuosi | Year completed: 2013

TAMEDIA Project

T
he project for the headquarters of 
the Swiss media company Tame-
dia is situated in the heart of the 
city of Zurich in a 1,000m² site. 

The site is positioned towards the east part 
of the block and has the particularity of de-
veloping through almost 50 meters of linear 
façade facing the Sihl water canal.

The timber main structural system is in 
great extent the most significant innovation 
of the project. From a technical and envi-
ronmental point of view the proposed this 
timber structure is a unique response to this 
type of office building and the fact that the 
structural elements are entirely visible also 
gives a very special character and high qual-
ity spatiality to the working atmosphere.

FROM AN ARCHITECTURAL point of view 
one of the main features of the project is 
indeed the proposition of a main structur-
al system entirely made designed on timber 
that gives the building a unique appearance 
from the inside space as well as from the city 
around. In order to reinforce and express 
this idea the building skin is entirely glazed. 

Besides the clear contribution to sustain-
ability on the choice of timber as the main 
structural material the global mechanical 
system has been designed to meet the high-
est standards in energy issues. Facing the 
city, the building also features an “interme-
diate” space throughout the whole height of 
the east façade that other its role as “thermal 
screen” within the general energy consump-

building that was demolished. Continuity 
was created with the facades of the build-
ings beside as well as taking advantage of the 
maximum allowed height in order to opti-
mize the exploitable office area in this side 
of the building block.

The building develops within 7 stories 
over ground floor with two basement lev-
els for a global net area of 8,602m² to which 
we can add 1,518 additional square meters 
that correspond to the two-floor extension 
project located on the roof of the neighbor 
building at number 8 of Stauffacherquai 
street. ■

sivulla on koko julkisivun korkuinen ”välitila”, joka toimii paitsi 
rakennuksen yleisen energiankulutusstrategian mukaisena läm-
mönvaraajana myös ainutlaatuisena tilakokemuksena oleske-
lutiloineen ja pystysuorine linkkeineen eri toimistokerroksiin. 
Nämä välitilan parvekemaiset kerrokset sopivat epävirallisiksi 
kokous- ja oleskelutiloiksi. Erityispiirteenä oleva sisäänvedettä-
vä ikkunajärjestelmä mahdollistaa tilojen muuttamisen ulkote-
rasseiksi, jotka yhdistävät sisätilat kauniisti ympäröivään mai-
semaan.

RAKENNUKSEN PINTA-ALA on sama kuin paikalta puretun ra-
kennuksen. Rakennus yhdistettiin luontevasti viereisten raken-
nusten julkisivuihin. Lisäksi harja nostetaan suurimpaan sal-
littuun korkeuteen, jotta toimistotilaa saatiin korttelin tähän 
osaan mahdollisimman runsaasti.

Pohjakerroksen lisäksi rakennuksessa on 7 kerrosta ja kak-
si kellarikerrosta. Yhteenlaskettu nettopinta-ala on 8 602 m², 
johon voidaan vielä lisätä naapurirakennuksen katolle Stauf-
facherquai 8:aan rakennettava kahden kerroksen, 1 518 neliö-
metrin laajennushanke. ■

tion strategy, also becomes a unique spatial 
experience with lounge areas and connec-
tion vertical links between the different of-
fice stories. These “balconies” can be used 
as informal meeting and rest areas that will 
also have the particularity of having a façade 
composed of a glass retractable window sys-
tem that allow to “transform” these spac-
es into open air terraces that reinforce the 
privileged relationship between the interior 
building and its surrounding landscape.

THE IMPLANTATION of the building ba-
sically responds to the footprint of the old 

 PUU 1/21  3736  PUU 1/21



MAAILMALLA | ABROAD

Valle Woodin innoittamana myös NCC:n Suomen toimitilarakentamisessa 

on tutkittu puun käyttöä hankkeiden kehitysvaiheissa. 

N
CC:n kehityshippi Eelis Rytkönen kertoo, että raken-

nusliikkeen tavoitteena on korvata teräs- ja betonira-

kenteista puulla niin paljon, että CO
2
-päästöt saataisiin 

mahdollisimman alas U-arvon kärsimättä. Selvityksiä tehdään eri 

toimitilahankkeissa, ja toistaiseksi puu on päässyt mukaan sisä-

pintoihin. ”Vaikuttaisi siltä, että mitä puhtaammaksi energian-

tuotanto kehittyy, sitä relevantimmaksi puu ja muut vähähiiliset 

materiaalit muuttuvat talonrakennusmateriaalina hiilijalanjäljen 

näkökulmasta käytön aikaisten päästöjen minimoituessa, Ryt-

könen toteaa. 

Puu parantaa asiakaskokemusta 

Asiakaskokemus Valle Woodista on Rytkösen mukaan ollut hyvin 

positiivinen. ”Kokemus vaikuttaisi sitä täysivaltaisemmalta mitä 

enemmän puuta on rakennuksessa käytetty. Käyttäjien mukaan 

rakennus on positiivisella tavalla erilainen ja tunnelmallinen puun 

laajamittaisen käytön takia.” Pelkillä puupinnoilla kokemuksen ei 

uskota olevan yhtä täysivaltainen, mutta myös pintamateriaali-

na puu koetaan miellyttäväksi ja terveyttä edistäväksi. Kohdetta 

vuokranneet kertovat, että on ollut hämmentävää, miten vuok-

ralaiset innostuvat koskettelemaan seiniä kohdekäynneillä.  

Haasteet hidastavat siirtymistä 
puurakentamiseen 

Puurakentamiseen siirtymistä hidastaa NCC:n mukaan kuitenkin 

suunnittelun ja työmaiden erilainen tahdistus. Suunnittelu puus-

ta kestää pidempään, koska aiempaa kokemusta on vähän. Li-

säksi toleranssi suunnittelussa ja tuotannossa tehtäville virheille 

on pienempi kuin betonirakentamisessa. Puurakentaminen on 

runkovaiheessa hyvin resurssi-intensiivistä, ja suunnitteluvaihe 

kestoltaan lyhyt. Työmaiden keskinäinen resursointi muodostuu 

haastavammaksi, kun rakennusvaiheiden rytmien lainalaisuudet 

muuttuvat. Puu asettaa Rytkösen mukaan erilaiset rajat toteu-

tettavien rakennusten koolle ja muodolle verrattuna betoniin. 

Rytkönen kertoo lisäksi, että alustavissa tarkasteluissa kestä-

vyydessä ja huollettavuudessa ei ole löytynyt yksiselitteistä eroa 

esimerkiksi betonin ja puun välillä. ”Kovin merellisissä sääolo-

suhteissa ei  voi olla varma siitä, miten puu reagoi pitkässä juok-

sussa, jolloin ensimmäisiä hankkeita kokeillaan mieluummin si-

sämaassa.” 

NCC näkee puurakentamisen potentiaalin olemassa olevan 

rakennuskannan päälle rakentamisessa. Myös puun purettavuus 

ja uudelleenhyödynnettävyys fiksuilla liitoksilla voisi palvella vä-

liaikaisempia ratkaisuja. 

Alustavien tarkastelujen pohjalta puurakentaminen vaikuttaa 

kalliimmalta.  ”Se johtuu osin  markkinan pienuudesta betonira-

kentamiseen verrattuna”, Rytkönen pohtii ja jatkaa: ”Suunnittelu- 

ja rakentamisosaaminen on havaittu puurakentamisessa olevan 

vielä kehittymätöntä  betonirakentamiseen verrattuna”. 

Myös riittävä askeläänieristys monikerroksisissa taloissa on 

haastava ratkaistava puurakennuksissa hiilijalanjäljen näkökul-

masta. Tarve välipohjan vahvistamiseen puutalossa saattaa joh-

taa suurempaan päästöön verrattuna betonitalon ratkaisuun. 

”Tämä on yksi syy miksi uskomme fiksuimman ratkaisun niin toi-

minnallisesti, teknisesti kuin ympäristöllisesti löytyvän eri mate-

riaalien hybridistä” 

Tukholman pääkonttori esimerkkinä 

NCC:n hybridirakentamisesta hyvä esimerkki oman konsernin 

pääkonttorirakennus. Tukholman Solnaan 2019 valmistuneen 

pääkonttorin suunnittelussa lähtökohtana oli halu edistää kes-

tävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sekä luoda työsken-

Teksti: Anu Turunen

CO
2
-vähennys tavoitteena

CO
2
 reduction is the goal

Inspired by Valle Wood, NCC has looked into using wood in the 

development stages of projects for commercial space construction 

in Finland.

E
elis Rytkönen, NCC’s urban developer 

“hippie”, as he calls himself, says that 

the construction company’s goal is to 

replace steel and concrete structures with 

wood to the extent possible to maximise 

the reduction in CO
2
 emissions without the 

building’s U-value (thermal transmittance) 

suffering. Studies are being done of various 

commercial space projects, and so far wood 

has been included in the interior surfaces. “It 

would appear that the cleaner energy pro-

duction becomes, the more relevant wood 

and other low-carbon materials will become 

as a building materials thanks to the lowered 

carbon footprint from the minimised emis-

sions during use,” says Rytkönen.

Wood improves the customer 
experience

According to Rytkönen, the customer expe-

rience at Valle Wood has been very positive. 

“The positive experience appears to be more 

comprehensive the more wood has been 

used in the building. According to users, 

the extensive use of wood makes the build-

ing different in a positive way and gives it a 

pleasant atmosphere.” With wood surfaces 

alone, the experience was not considered 

to be as comprehensive, but even just as a 

surface material people perceive wood to be 

pleasant and as promoting their health. For 

real-estate agents, it has been intriguing to 

see how eagerly potential tenants have been 

touching the walls during site visits. 

Challenges hinder the transition 
to wood construction

According to NCC, the transition to wood 

construction is slowed down by the differ-

ing paces of design work and on-site con-

struction. Designing wood buildings takes 

longer because there is so little previous 

experience to build on. Also, the tolerance 

for errors in design and production is lower 

than in concrete construction. Wood con-

struction is very resource-intensive in the 

frame construction phase, and the design 

phase doesn’t last long. Sharing resources 

between construction sites becomes more 

challenging as the rhythms of various con-

struction phases change. According to Ryt-

könen, wood and concrete also have dif-

ferent limits when it comes to the size and 

shape of a potential building.

Rytkönen also says that preliminary inves-

tigations have found no obvious differences 

in durability and serviceability between con-

crete and wood, for example. “It is hard to 

predict how wood will behave long term in 

harsh coastal weather conditions, which is 

why we have opted to try out our first pro-

jects inland.”

NCC sees the potential of wood con-

struction in adding new storeys to existing 

building stock. Smart joints and the abili-

ty they provide for dismantling and reus-

ing wood could also serve more temporary 

solutions.

Based on preliminary reviews, wood con-

struction appears to be more expensive.  

“This is partly due to the small size of the 

market compared to concrete construc-

tion,” Rytkönen points out and continues, 

“Design and construction expertise are 

still underdeveloped in wood construction 

when compared to concrete construction.”

Adequate impact sound insulation in 

multi-storey buildings is also a challenge in 

wood buildings from a carbon footprint per-

spective. The need for reinforced interme-

diate floors in a wood building may lead to 

higher emissions compared to an all-con-

crete solution. “This is one of the reasons 

why we believe that the smartest solution 

functionally, technically and environmen-

tally will be a hybrid of different materials.”

Stockholm headquarters serve as 
an example

NCC’s own group headquarters are a good 

example of the company’s hybrid construc-

tion. The design of the head office, which 

was completed in Stockholm’s Solna dis-

trict in 2019, was based on the desire to 

promote achieving sustainable development 

goals and to create a working environment 

that improves the health and well-being of 

employees. The building is BREEAM Excel-

lent certified and, despite not being entire-

ly made of wood, an excellent example of 

modern wooden architecture. The large 

lobby is the heart of the building. Its most 

striking elements are the wooden staircase, 

the footbridge structures between the sto-

reys, and the visible LVL beams. 

Wood adds a feeling of security

Together the wood surfaces and the day-

light flooding the lobby make the environ-

ment human and warm, which makes peo-

ple more open to spontaneous encounters. 

The openness of the wood building makes 

it easier to get a general idea of the build-

ing and to find places, and it increases peo-

ple’s sense of security.  The aim is to create 

a pleasant experience for everyone moving 

through the building with visible stairs and 

well-laid out routes. 

Many NCC employees spend a lot of time 

at construction sites or at customer premis-

es, but they are beginning to find their own 

headquarters increasingly appealing. We 

should take heed of this lesson over here in 

Finland, as well! ■

tely-ympäristö, joka parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvin-

vointia. Rakennus on sertifioitu BREEAM Excellent -sertifikaatilla 

ja se edustaa modernia puuarkkitehtuuria vaikkei olekaan täysin 

puinen. Suuri aula toimii rakennuksen sydämenä, jossa silmiin-

pistävin elementti ovat puiset porras- ja kävelysiltarakenteet ker-

rostasojen välillä sekä LVL-palkistot.  

Puu lisää turvallisuuden tunnetta 

Aulaan tulviva päivänvalo yhdessä puun kanssa tekee ympäristös-

tä inhimillisen ja lämpimän, joka houkuttelee ihmisiä spontaanei-

hin kohtaamisiin. Puurakennuksen avoimuus helpottaa yleiskat-

sauksen hahmottamista, paikkojen löytämistä, ja lisää käyttäjien 

turvallisuuden tunnetta.  Portailla ja kävelyreittien selkeyttämisel-

lä on tavoiteltu miellyttävää liikkumista rakennuksessa.  

Monet NCC: n työntekijöistä viettävät paljon aikaa työmailla tai 

asiakkaiden tiloissa, mutta nykyään pääkonttorikin houkuttelee 

heitä entistä enemmän. Tämä oppi kannattaisi siirtää lahden yli 

meille Suomeen! ■
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NCC:n pääkonttori Tukholmassa Ruotsissa | NCC headquarter in Stockholm Sweden
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Teksti ja kuvat | Text and photographs: Tero Lahtela

Ääneneristys puutalossa

Puurakennuksessa akustinen suunnittelu on merkittävässä asemassa, koska se vaikuttaa olennaisesti 

rakennusosien rakennekerroksiin sekä rakennusosien välisiin liittymiin ja liitososiin. Täten kohteen arkkitehti-, 

rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden tulee osata puurakennukseen liittyvät akustiset perusasiat. Kohteessa 

käytettävät rakennetyypit ja liittymät tulee saada akustisesti oikeanlaisiksi jo kohteen esisuunnitteluvaiheessa, 

jotta vältytään uudelleensuunnittelulta ja ylimääräisiltä kustannuksilta projektin myöhemmissä vaiheissa. 

Puurakennuskohteella tulisi aina olla myös akustiikkasuunnittelija.

Akustiikka- ja 
palotekninensuunnittelu 
samanaikaisesti

Puurakennuksen rakennusosissa ääneneris-
tävyys perustuu pääasiassa toisistaan eril-
lään oleviin levymäisiin pintoihin, joiden 
välissä on ilmaväli. Ääntä eristävissä raken-
nusosissa käytetään tyypillisesti kipsilevyjä, 
joiden päätehtävät ovat muodostaa raken-
nusosaan levymäinen pinta ja sille riittävä 
akustisessa mielessä tarvittava massa. Kipsi-
levyjä käytetään myös puurakennuksen ra-
kennusosien paloteknisessä suunnittelussa. 
Akustinen- ja palotekninen suunnittelu kul-
kevat siis käsi kädessä. Täten akustista ja pa-
loteknistä suunnittelua tulee tehdä samaan 
aikaan, jotta samoilla levytyksillä saadaan 
toteutettua niin akustiset kuin palotekniset 
vaatimukset rakennusosissa. Rakennusosat 
tulisi suunnitella ensin akustisesta näkökul-
masta, koska se on levytysten määrän ja si-
jainnin kannalta palotekniikkaa merkityk-
sellisempi.

Sound Insulation in  
Wood Buildings

Kuva 1. Esimerkkejä akustisesti yksinkertaisista rakenteista.

Figure 1. Examples of single-layer acoustic structures.

Kuva 2. Esimerkki ideaalisesta kaksinkertaisesta rakenteesta.

Figure 2. Example of an ideal dual-layer structure.

Akustisesti yksinkertainen 
rakenne

Akustisesti rakenne on yksinkertainen, kun 
se on kauttaaltaan samaa materiaalia tai kun 
eri materiaalikerrokset ovat niin kiinteässä 
yhteydessä toisiinsa, että ne värähtelevät yh-
tenä kokonaisuutena. Yksinkertaisen raken-
teen ilmaääneneristävyyden suunnittelussa 
merkityksellisiä tekijöitä ovat rakenteen 
massa, jäykkyys, ilmatiiviys ja rakenteellis-
ten sivutiesiirtymien vaikutus. Yksinker-
taisen rakenteen askelääneneristävyyden 
suunnittelussa edellisten lisäksi merkityk-
sellinen tekijä on myös pintarakenteen jous-
tavuus (esim. lattiapinnoite).

Yksinkertaisen puurakenteen massa ja 
jäykkyys ei yleensä ole riittävä, jotta voitai-
siin saavuttaa rakennuksissa vaadittavat ää-
neneristävyysvaatimukset. Esimerkiksi yk-
sinkertaisen massiivipuuseinän paksuuden 
tulisi olla vähintään 600 mm, jotta voitaisiin 
saavuttaa sama ilmaääneneristävyys kuin 
180 mm paksulla betoniseinällä. u

Akustisesti kaksinkertainen 
rakenne

Akustisesti rakenne on kaksinkertainen, 
kun se koostuu kahdesta levymäisestä mas-
sasta (m1 ja m2) sekä näiden välissä olevasta 
ilmavälistä (k). Kaksinkertaisen rakenteen 
ilmaväliä kutsutaan jouseksi, jonka toimin-
ta on riippuvainen ilmavälin paksuudesta. 
Ilmaväli toimii jousena, kun sen paksuus 
on suurempi kuin rakenteeseen kohdistu-
van äänen aallonpituus. Mitä löysempi jou-
si on, sitä vähemmän se siirtää värähtelyä 
levymäisten massojen m1 ja m2 välillä ja si-
tä parempi on rakenteen ilmaääneneristä-
vyys. Toisin sanoen ohut ilmaväli ei toimi 
jousena, vaan se kytkee levymäiset massat 
toisiinsa, jolloin rakenteen ilmaääneneristä-
vyys heikkenee.

Levymäiset massat voivat olla kiinni sa-
massa rungossa (rankarunko), jolloin mas-
sat ovat mekaanisesti kytkeytyneet toisiinsa 
rungon välityksellä. 
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Tällaisella rakenteella ei saavuteta merkit-
tävää ilmaääneneristävyyttä, johtuen edellä 
mainitusta mekaanisesta kytkennästä.

Ideaalinen kaksinkertainen rakenne on 
sellainen, jossa levymäiset massat ovat täy-
sin erillään toisistaan (kaksoisrunko) ja 
massat kytkeytyvät toisiinsa vain niiden 
välillä olevan suuren ilmavälin (löysän jou-
sen) välityksellä. Tällainen rakenne on ide-
aalinen massa-ilma-massa-systeemi, jolla 
voidaan saavuttaa erittäin tehokas ilmaää-
neneristävyyden kasvu systeemin resonans-
sitaajuuden yläpuolella, vaikka rakenne on 
kevyt. Rakennuksessa ei ole kuitenkaan 
helppoa toteuttaa ideaalista kaksinkertais-
ta rakennetta, koska levymäisten massojen 
mekaanista kytkentää saattaa esiintyä esi-
merkiksi rakennusosien liitos alueil la. Sa- u

Kuva 4. Äänen etenemisreittejä tilojen välillä.

Figure 4. Sound propagation paths between spaces.

Kuva 3. Esimerkkejä akustisesti kaksinkertaisista rakenteista.

Figure 3. Examples of dual-layer acoustic structures.

moin joissakin välipohjatyypeissä kantava 
runko kytkee väistämättä levymäisiä mas-
soja lievästi toisiinsa.

Kuten aikaisemmin todettiin, yksinker-
taisilla massiivisilla puurakenteilla ei usein-
kaan pystytä saavuttamaan riittävää ääne-
neristävyyttä rakennuksessa. Tästä johtuen 
ääntä eristävästä puurakenteisesta raken-
nusosasta tulee lähes aina muodostaa akus-
tisesti kaksinkertainen rakenne. Tämä pätee 
sekä seinä- että välipohjarakenteille.

Rakenteelliset sivutiesiirtymät

Rakenteellinen sivutiesiirtymä on yksi äänen 
etenemisreitti tilojen välillä. Rakenteellinen 
sivutiesiirtymä syntyy, kun tilasta toiseen jat-
kuva rakennusosa kuljettaa ääntä (runkoää-
ni) tilasta toiseen. Puurakenteisessa raken-

nuksessa rakenteelliset sivutiesiirtymät ovat 
suurempi haaste kuin betonirakennuksessa, 
koska:
• Puurakenteissa ei voida hyödyntää raken-

nusosien massaa ja jäykkyyttä sivutiesiir-
tymien vähentämiseen.

• Tarjolla olevien puurakenneratkaisujen 
määrä on suuri, joten sivutiesiirtymien 
näkökulmasta suunnitteluratkaisut ovat 
tapauskohtaisia.

• Puurakenteiden liittymissä on enemmän 
rakenneosia, joten pienilläkin rakenneo-
sien muutoksilla saattaa olla hyvin suuri 
merkitys sivutiesiirtymien vaikutukseen.
Puurunkoisessa rakennuksessa rakenteel-

lisia sivutiesiirtymiä voivat aiheuttaa raken-
nusosien lisäksi niitä liittävät liitoselimet, 
mikäli liitoselimet jatkuvat tilasta toiseen.  
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Acoustic design plays an important role in wood buildings because it significantly effects how building 

component layers are structured and how joints and other couplings are made between building 

components. This means that architects and other designers working on structures and building services 

need to understand the basics of wood construction acoustics. The structure types and joints selected 

for a site must be acoustically correct, and the decisions need to be made as early as the predesign stage 

to avoid redesign and additional costs later on in the project. A wood construction site should always 

have an acoustics designer.

The ideal dual-layer structure has plates that are completely 
separated from each other (double framed), with the masses 
only connected to each other by a large air gap (loose spring). 
Even if the structure is light, an ideal mass-air-mass structure 
such as this can lead to incredibly efficient increases in airborne 
sound insulation above the resonant frequency of the structure. 
However, it is not easy to create an ideal dual-layer structure in 
buildings because plates may be mechanically coupled; for ex-
ample, where building components are joined. Similarly, in in-
termediate floors the load-bearing frame may connect the plates 
to each other.

As noted above, single-layer solid wood structures are often 
unable to provide adequate sound insulation in buildings. This 
is why wooden building components that are intended to pro-
vide sound insulation must almost always use dual-layer acous-
tic structures. This applies to walls and intermediate floors alike.

Lateral displacement

Lateral displacement is one of the ways in which sound prop-
agates between spaces. Lateral displacement occurs when a 
building component extending from one space to another car-
ries sound (structure-borne sound) from one space to another. 
Lateral displacement is a bigger challenge in wood buildings 
than in concrete buildings for several reasons:
• Wooden building components do not have sufficient mass 

and stiffness on their own to reduce lateral displacements.
• Since there are so many wood structure solutions available, 

the design solutions for decreasing lateral displacement are 
case-specific.

• Joints in wood structures have more structural components, 
which means that small changes to structural components 
can have large effects on lateral displacements.
In wood-framed buildings, building components and con-

nectors can cause lateral displacement if the connectors extend 
from one space to another. One example of a connector is a steel 
plate used to anchor the building frame. The taller the build-
ing, the more connectors required in the building frame and 
the stiffer they need to be. This is why the acoustic design chal-
lenges for connectors increase with the height of the building. 
The sheer number of connectors on offer for wood structures 
increases the challenge, especially since they vary from one 
wood building system to the next. This means that connector 
design must always be case-specific. From an acoustic perspec-
tive, the connectors act as dot-like lateral displacements. When 
connectors are located in the wrong place however, they may 
transmit structure-borne sound over a very wide area of the 
building frame.

Acoustic and fire safety design go hand in hand

In the structural components of wood buildings, sound insu-
lation is primarily based on plate-like surfaces that are sepa-
rated with an air gap. Gypsum boards are a popular solution, 
forming a plate-like surface that has sufficient mass to serve as 
a sound-isolating building component. Gypsum board is al-
so a prominent feature of wood building fire safety design. In 
other words, it makes sense to design acoustics and fire safety 
at the same time so that the building components can meet 
the acoustic and fire engineering requirements using the same 
boards. Acoustics should be handled first, since the number 
and location of boards is more relevant to acoustics than to 
fire safety.

Single-layer acoustics

Acoustic structures are considered to be single-layer when the 
same material is used throughout the structure or when differ-
ent layers of materials are so closely bound together that they 
vibrate as a whole. The structure’s mass, stiffness, air tightness, 
and the impact of lateral displacements are the relevant factors 
in the design of airborne sound insulation for single-layer struc-
tures. In addition, the flexibility of surface structures (for exam-
ple, flooring) is relevant for step sound insulation in single-layer 
structures.

The mass and rigidity of single-layer wood structures are typ-
ically too low to meet modern sound insulation requirements 
in buildings. For example, a single-layer solid wood wall should 
have a thickness of at least 600 mm to match the airborne sound 
insulation of a 180 mm thick concrete wall. 

Dual-layer acoustics

Acoustic structures are considered to be dual-layer when the 
structure has two plates (m1 and m2) with an air gap (k) between 
them. The air gap in dual-layer structures is called a spring, and 
its effectiveness as an insulator depends on the thickness of the 
air gap. The air gap acts as a spring when it is thicker than the 
wavelength of the sound applied to the structure. The looser 
the spring, the less it transmits vibration between plates m1 and 
m2 and the better the airborne sound insulation of the struc-
ture. In other words, thin air gaps do not act as springs. Rather, 
they connect the plates to each other, which causes the airborne 
sound insulation of the structure to deteriorate.

The plates can be attached to the same frame (framework), 
which means the frame mechanically connects the plates to each 
other. These kinds of structures do not provide significant air-
borne sound insulation because of the mechanical connections 
mentioned above.

 

ÄÄNENERISTYS PUUTALOSSA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 

 
 
   

 

                     

 

 

PU
U

IN
FO

  

2021 

Esimerkki tällaisesta liitoselimestä on ra-
kennuksen rungon ankkurointiin käytettä-
vä teräslevy. Mitä korkeampi rakennus on, 
sitä järeämpiä ja useampia liitoselimiä ra-
kennuksen rungossa tarvitaan. Täten liitos-
elimien akustisen suunnittelun haasteet 
kasvavat rakennuksen korkeuden myötä. 
Haastetta lisää myös se, että puurakennuk-
siin tarjolla olevia liitoselimiä on paljon ja 
lisäksi ne vaihtelevat käytettävän puuraken-
nusjärjestelmän mukaan. Tästä seuraa, et-
tä liitossuunnittelu on aina tapauskohtaista. 
Akustisesta näkökulmasta katsottuna liito-
selimet ovat pistemäisiä sivutiesiirtymien 
muodostajia, mutta esimerkiksi väärään 
kohtaan sijoitettu liitoselin saattaa välittää 
runkoääntä hyvinkin laajalle alueelle raken-
nuksen rungossa.

Tyypillisesti puurunkoisessa rakennuk-
sessa rakenteellisia sivutiesiirtymiä estetään 
tai niiden vaikutusta vähennetään katkaise-
malla tilasta toiseen jatkuva rakennusosa, 
tärinäeristämällä rakennusosien liittymä tai 
hyödyntämällä erillisiä levyverhouksia ra-
kennusosissa. Esimerkiksi asuinrakennuk-
sessa välipohjat tulee katkaista huoneisto-
jen välillä välipohjan värähtelyn siirtymisen 
estämiseksi, jolloin myös äänen sivutie-
siirtymäreitti poistuu vaakasuunnassa. Ta-
pauksessa, jossa jäykistäviä vaakasuuntai-
sia rakennusosia katkaistaan, tulee katkon 
kohdalle kuitenkin suunnitella jonkinlai-
set liitoselimet, joiden avulla rakennuksen 
rungosta saadaan jäykistysteknisesti yhte-
näinen kokonaisuus. Tärinäeristimiä käy-
tetään tyypillisesti seinien ja välipohjien 
liittymissä sekä liitoselimissä. Tällöin tulee 
huomioida tärinäeristimien vaikutus liitok-
sen lujuuteen ja jäykkyyteen sekä liittymän 
toimintaan yleisesti. Tärinäeristimet ovat 
esimerkiksi polyuretaanipohjaista materi-
aalia, jotka mitoitetaan siihen kohdistuvalle 
kuormitukselle. Tärinäeristin tarvitsee toi-
miakseen pienen kokoonpuristuman (noin 
1 mm), mutta liian suuri kokoonpuristu-
ma estää tärinäeristimen toiminnan. Tä-
rinäeristimien väri kertoo niiden ominai-
suuksista, jolloin erilaisten tärinäeristimien 
määrittely ja esittäminen suunnitelmissa 
helpottuu.

Uusi käsikirja puutalon 
ääneneristävyyden suunnitteluun

Puuinfo on julkaissut toukokuussa 2021 Ää-
neneristävyys puutalossa -ohjekirjan. Kirja u

korvaa vuonna 2004 julkaistun vastaavan-
laisen teoksen. Ääneneristävyys puutalos-
sa -ohjeeseen on koottu puurakennuksen 
ääneneristävyyden suunnittelussa tarvitta-
va keskeinen tieto. Tarkoituksena on antaa 
käytännönläheisiä ohjeita ääneneristävyy-
den suunnitteluun ja havainnollistaa puura-
kenteisten rakennusosien akustista toimin-
taa. Ohjeessa käsitellään nykyisin käytössä 
olevia puurakennusten rakennusjärjestel-
miä niin rankarakenteiden kuin massiivi-
puurakenteiden näkökulmasta. 

Ohje on tarkoitettu arkkitehti-, raken-
ne- ja talotekniikkasuunnittelijoille suun-
nittelun apuvälineeksi, jolla ohjataan 

oikeanlaisten suunnitteluratkaisujen käyt-
töön jo esisuunnitteluvaiheessa. Äänene-
ristys puutalossa -ohje soveltuu hyvin myös 
opetusmate riaalina käytettäväksi alan oppi-
laitoksissa.

Ääneneristävyys puutalossa -ohje sisäl-
tää 1.1.2018 voimaan astuneen ympäristö-
ministeriön asetuksen 796/2017 määräyk-
set rakennuksen ääniympäristöstä sekä 
1.4.2019 voimaan astuneessa ympäristö-
ministeriön asetuksessa 360/2019 esitetyt 
muutokset.

Ääneneristävyys puutalossa -kirja löy-
tyy myös sähköisenä versiona osoitteessa  
https://puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet. ■
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In wood-framed buildings, lateral displacement is typically 
prevented or its effect reduced by cutting off building compo-
nents extending from one space to another, by using vibration 
insulation at the building component connector, or by using 
slab cladding on building components. In residential build-
ings for example, intermediate floors must be cut off between 
apartments to prevent the transmission of intermediate floor 
vibration. This also removes a path for horizontal lateral sound 
displacement. However, when stiffening horizontal building 
components are cut off like this, the cut off site needs to have 
the right kind of connectors. The building frames still need to 
form an integrated whole from a stiffening perspective, and this 
needs to be taken into account in the design. Vibration isola-
tors are typically used for wall and intermediate floor connec-
tions and connectors. The design needs to account for the effect 
of the vibration isolators on the strength, stiffness and general 
performance of the connection. The isolators themselves can 
be made from a polyurethane-based material, for example, and 
dimensioned for the load applied to them. Vibration isolators 
need a small amount of compression (about 1 mm) to work, 
but too much compression prevents the vibration isolator from 
working. The colours of the various vibration isolators available 
indicate their properties, which makes it easier to define and 
indicate the various vibration isolators in designs.

New manual for sound insulation design  
in wood buildings
In May 2021, Puuinfo published a guide to sound insulation in 
wood houses. The guide replaces a similar one published in 2004 
and contains the key information needed to design sound insu-
lation in wood buildings. The aim is to provide practical infor-
mation on sound insulation design and to illustrate the acoustic 
performance of wood building components. The guide covers 
building systems currently used in wood buildings, for frame 
structures and solid wood structures alike. 

The guide is intended to serve as a design tool for architec-
tural, structural, and building services designers to help them 
implement the right types of design solutions as early as in the 
predesign phase. The guide to sound insulation in wood hous-
es is also well suited for use as teaching material in educational 
institutions in the field. 

The guide has been updated to comply with the provisions of 
the Finnish Ministry of the Environment’s Decree 796/2017 on 
the sound environment of buildings, which entered into force 
on 1 January 2018, and the amendments presented in Decree 
360/2019.

To view the digital version of the Ääneneristävyys puuta-
lossa (Sound Insulation in Wood Houses) guide, visit  
https://puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet. ■

Akustiikan asiantuntijuutta 
vuodesta 1996.

OODI AKUSTIIKALLE

 020 7118 590   info@helimaki.fi  helimaki.fi   sitowise.com
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Ensiluokkainen ääneneristys vaatii huolellista suunnittelua 

lasiliukuseinissä. Hyvin ääntä eristävissä lasiliukuseinissä nurkkaliitokset 

ovat tiiviitä jousipaineruuvi-liitoksen ansioista ja lasielementit on liimattu 

osiin kiinni huolehtien, ettei rakenteeseen jää lainkaan aukkoja.

J
o kauan ennen tiukentuneita äänen
eristysvaateita Profinilla on ym
märretty ääneneristyksen merkitys 
rakentamisessa ja asumismukavuu

den kannalta. ”Tuotteissamme ääneneristys 
on pyritty huomioimaan jokaisessa yksityis
kohdassa”, Profinin rakennusliikemyynti
yksikön johtaja Mikko Murtonen kertoo.

Määrätietoisella kehityksellä ollaankin 
päästy erinomaisiin arvoihin ääneneristä
vyydessä. Profinin lasiliukuseinien Rw+Ctr 
ääneneristysarvo liikennemelua vastaan yl
tää jopa 40 desibeliin, mikä on loistava taso 
yhden lasielementin ratkaisuissa. Myös la
siliukuseinien ilma ja vesitiiveysarvot ovat 
ensiluokkaisia. Näiden arvojen osalta lasi
liukuseinät jopa ylittävät rakentamisen vaa
teet sekä markkinoilla olevat rakenteeltaan 
yksinkertaisemmat liukuovituotteet.

Tiivis keskusrakentaminen vaatii raken
tamiselta entistä tehokkaampia ratkaisuja 
melusaasteen torjumisessa. Lisäksi joillain 
alueilla vaaditaan tyypillisen liikenneme
lusaasteen myös muunlaisen melusaasteen 
huomioimista. Esimerkiksi Jätkäsaaren kal
taisilla alueilla on otettava huomioon laiva
liikenteen aiheuttama melusaaste. Profin on 
tuotekategoriassaan ainoa, joka on labora

toriotestannut tuotteensa myös laivamelua 
vastaan.

Erityisesti puun hyödyntäminen asettaa 
ääniteknisesti omat haasteensa rakentami
selle. Siksi massiivipuurakentamisessa lasi
liukuseinien suurta lasipintaalaa voidaan 
hyödyntää tehokkaasti rakennuksen ääne
neristävyyden parantamiseen.

”Ääni ja ympäristömelu sanelee puura
kentamisessa hyvin paljon”, Akukon Oy:n 
konsultti Lauri Vikström kuvailee. ”Ym
päristömelultaan vaativaan ympäristöön 
massiivipuurakenteen ääneneristys ei pel
kästään riitä, ja tarvitaan lisärakenteita. 
Kokonaisääneneristystä voidaan parantaa 
toteuttamalla melun suuntaan isoja ikkuna
pintaaloja, jotka ovat erikseen äänieristys
mitoitettu tapauskohtaisesti. Näin voidaan 
jättää massiivipuuosia ilman lisäääneneris
tysrakennetta.”

Näin ollen Profinin lasiliukuseinät ovat 
erinomainen valinta massiivipuutaloihin. 
Vikströmin mukaan kohteissa, joissa mas
siivipuurakennetta ei haluta verhoilla ään
täeristävällä lisärakenteella, isot ikkunat ja 
lasiliukuseinä voivat olla peräti ainoa vaih
toehto kompensoimaan ääneneristysvaatei
den täyttämiseksi.

INFO:

Profin Oy

Mikko Murtonen

puh. +358 44 729 4741

mikko.murtonen(at)profin.fi

www.profin.fi

Ääneneristys on tärkeää asumismuka
vuuden kannalta, sillä melu on ennen kaik
kea asukkaita rasittava saaste. Profinin lasi
liukuseiniä kiitellään monipuolista tavoista, 
joilla ne parantavat kodin viihtyvyyttä. Erin
omaisten ääneneristysominaisuuksiensa 
lisäksi lasiliukuseinät avartavat asuntoa ja 
lisäävät valoisuutta, sekä luontevasti kasvat
tavat elintilaa yhdistämällä ulko ja sisätilat.

”Me haluamme tuotteidemme avulla 
tuoda ratkaisuja, joilla luodaan kokonais
valtaista asumisviihtyvyyttä”, Murtonen 
summaa. ■

Lasiliukuseinät parantavat 
kodin akustiikkaa
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Palomääräykset 
muuttuivat

Tämän vuoden alussa astui voimaan ympäristöministeriön asetus 

927/2020, jossa esitetään muutokset ympäristöministeriön asetukseen 

848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta. Asetuksen muutoksilla 

edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta. Asetuksessa 927/2020  

esitetään erilaisia muutoksia ja täsmennyksiä taulukkomitoituksen 

paloluokkiin P1, P2 ja P3. Erityisesti parvekkeiden ja luhtikäytävien 

määräyksiä on täsmennetty. Puurakennusten osalta merkittävimmät 

muutokset ovat kuitenkin seuraavat P2-paloluokan rakennuksia koskevat 

muutokset.

Suojaverhousvaatimus 
Muutosasetuksessa täsmennetään raken-
nuksen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen 
suojaverhousvaatimuksia P2-paloluokan 
1…2-kerroksisissa rakennuksissa. Muutos-
asetuksen myötä massiivipuuseinässä, jon-
ka luokka on D-s2, d2 ja tiheys vähintään 
350 kg/m3, ei tarvita sisäpinnan suojaver-
housta. Tämä muutos helpottaa massiivi-
puulevy- ja hirsirakenteiden käyttöä P2-pa-
loluokan 1…2-kerroksisissa rakennuksissa.

Suojaverhouksen poistamisen yhteydes-
sä tulee kuitenkin huomioida, että raken-
nusosalla on edelleen pintaluokkavaatimus, 
joka vaihtelee rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen mukaan. Esimerkiksi puupintojen 
käyttäminen D-s2, d2-luokkaisena (taval-
linen puu) ei täten ole mahdollista kaikis-
sa rakennusten käyttötarkoituksissa. Si-
säpuolisia puupintoja joudutaan edelleen 
käsittelemään palosuoja-aineilla esimerkik-
si luokkiin C-s2, d1 tai B-s1, d0. Joissakin 
rakennusten käyttötarkoituksissa D-s2, d2- 
luokan puupintaa voidaan käyttää, kun tila 

parvekkeen ulkopuolisten pintojen (julkisi-
vu) pintaluokka tulee kuitenkin olla vähin-
tään B-s2, d0. Tällaisen parvekkeen sisäpuo-
lisen kattopinnan tulee myös olla vähintään 
B-s2, d0-luokkaa.

Palokirja ja ePuu päivitetty

Puuinfon Paloturvallinen puutalo -kir-

Changes in  
Fire Regulations

on varustettu automaattisella sammutuslait-
teistolla.

Autosuoja rakennuksen osana

Muutosasetuksen myötä P2-paloluokan yli 
2-kerroksisen rakennuksen osaksi voidaan 
nykyisin toteuttaa autosuoja. Aikaisempien 
palomääräysten mukaan P2-paloluokan ra-
kennusten tapauksessa tämä oli mahdollista 
vain enintään 2-kerroksiseen rakennukseen.

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan raken-
nuksen osana oleva autosuoja saa sijaita 
kellarissa tai rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa. Autosuojan palo-osaston koko 
saa olla enintään 3000 m2. Poikkeuksena 
kuitenkin yli 2-kerroksinen P2-paloluokan 
kaupunkipientalo, jossa kellariin saa sijoit-
taa palo-osastokooltaan enintään 400 m2 
olevan autosuojan. Tämä rajoitus koskee 
kaupunkipientaloa, jossa ei ole automaat-
tista sammutusjärjestelmää. 

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan raken-
nuksen osana olevan autosuojan kantavien 
ja osastoivien rakennusosien tulee olla vä-

jasta julkaistiin toinen painos toukokuus-
sa. Kirjan toiseen painokseen on päivitetty 
asetuksessa 927/2020 esitetyt muutokset ja 
kirjaan on tehty muitakin täsmennyksiä, 
joita vuosien varrella on tullut esille. Palo-
turvallinen puutalo -kirja julkaistaan myös 
sähköisenä versiona osoitteessa puuinfo.fi/
suunnittelu/ohjeet. Myös ePuu-palvelussa 

Decree 927/2020 of the Finnish Ministry of the Environment entered into force at the beginning of 2021. 

These new regulations amend the Finnish Ministry of the Environment’s earlier Decree 848/2017 on fire 

safety in buildings. The amendments promote material neutrality in fire regulations. Decree 927/2020 

introduces various changes and clarifications to fire categories P1, P2, and P3 in dimensioning tables. The 

regulations concerning balconies and corridors in particular have been clarified. For wood buildings, the 

following changes for P2 category buildings are the most significant.

Protective cladding requirements 

The amended regulations clarify the protective cladding re-
quirements for interior wall and ceiling surfaces in 1 and 2 sto-
rey buildings in the P2 fire category. With the new regulations, 
D-s2, d2 category solid wood walls with a density of at least 
350 kg/m3 will no longer need protective cladding on their in-
ner surfaces. This change facilitates the use of solid wood panels 
and log structures in P2 fire category 1 and 2-storey buildings.

Before omitting cladding however, it should be noted that 
building components continue to have surface class require-
ments that vary depending on the intended use of the building. 
For example, it is not possible to use D-s2, d2 category wood 
(ordinary wood) for wood surfaces in all cases. Flame retardant 
treatments must still be applied to internal wood surfaces in 
categories such as C-s2, d1, or B-s1, d0. In some building uses, 
D-s2, d2 category wood surfaces can be used when the area is 
equipped with an automatic extinguishing system.

Garages in buildings

With the amended regulations, P2 fire category buildings over 
2 storeys can now have garages. In the previous fire regulations, 
garages were only allowed in P2 fire category buildings that had 
a maximum of 2 storeys.

Garages in P2 fire category buildings over 2 storeys may on-
ly be located in the basement or on the ground floor and must 
be divided into fire compartments with a maximum size of 
3000 m2. An exception to this rule is the P2 fire category town-
house over 2 storeys: the garage must be in the basement, and 
the maximum fire compartment size is 400 m2. This restriction 
applies to townhouses that do not have an automatic fire extin-
guishing system. 

In addition, the load-bearing structures and compartmen-
talising building components in these garages must be at least 
category A2-s1, d0 (for example, concrete). The garages must al-
so come equipped with an automatic fire extinguishing system, 
which is required of P2 fire category wood framed buildings in 
general (excluding townhouses).

Larger commercial spaces in buildings

In the previous fire regulations, P2 fire category buildings over 

hintään A2-s1, d0-luokkaa (esim. betoni). 
Autosuoja tulee varustaa automaattisella 
sammutuslaitteistolla, kuten yli 2-kerroksi-
nen P2-paloluokan puurunkoinen rakennus 
yleensäkin (pois lukien kaupunkipientalo).

Suurempi myymälätila 
rakennuksen osana

Aikaisempien palomääräysten mukaan 
P2-paloluokan yli 2-kerroksisen rakennuk-
sen osaksi sallittiin palo-osaston kooltaan 
enintään 300 m2:n myymälätila. Muutos-
asetuksen myötä P2-paloluokan yli 2-ker-
roksisen puurunkoisen rakennuksen 
osaksi voidaan nykyisin toteuttaa myymä-
lätila, jonka palo-osaston koko on enintään 
1200 m2. Tällainen palo-osaston kooltaan 
yli 300 m2:n myymälätila kuuluu palokuor-
maryhmään 600-1200 MJ/m2, joten sen 
kantavat rakenteet tulee suunnitella luok-
kaan R 90. 

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan raken-
nuksen yhteyteen toteutetun palo-osaston 
kooltaan yli 300 m2:n myymälätilan kanta-
vien ja osastoivien rakennusosien tulee olla 
vähintään A2-s1, d0-luokkaa (esim. betoni) 
ja myymälätila saa sijaita vain rakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa. 

Varatieparvekkeiden pintaluokat

Muutosasetuksen myötä yli 2-kerroksisen 
P2-paloluokan rakennuksen varatiekäyt-
töön suunnitellun automaattisella sam-
mutuslaitteistolla varustetun parvekkeen 
sisäpuolisten seinien pintaluokkaa on lie-
vennetty. Lukuun ottamatta rakennuksen 
ensimmäistä kerrosta, yli 2-kerroksisessa 
P2-paloluokan puukerrostalossa voidaan 
käyttää palosuojakäsittelemätöntä puupin-
taa parvekkeen taustaseinässä ja parvekkeen 
jakoseinissä. Varatiekäyttöön suunnitellun 

oleva palomääräyksiin liittyvä www-selai-
messa toimiva sovellus on päivitetty uusien 
määräysten mukaiseksi. Kyseinen sovellus 
helpottaa puurakennusten palomääräysten 
selvittämistä kohteen käyttötarkoituksen, 
laajuustietojen ja henkilömäärän perusteel-
la. ePuu-palvelu löytyy osoitteesta epuu.fi. ■
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2 stories were only allowed to have commercial spaces with fire 
compartments of no more than 300 m2. As the amended regu-
lations enter into force, P2 fire category buildings over 2 sto-
ries can now have commercial spaces with fire compartments 
of up to 1200 m2 each. Commercial spaces with fire compart-
ments of over 300 m2 are in fire load group 600-1200 MJ/m2.  
This means that the load-bearing structures must be designed 
to be category R 90. 

Commercial spaces with fire compartments of over 300 m2 in 
P2 fire category buildings over 2 storeys must have load-bearing 
structures and compartmentalising building components of at 
least category A2-s1, d0 (for example, concrete). These commer-
cial spaces may only be located on the ground floor. 

Surface classes for emergency exit balconies

With the amended regulations, P2 fire category buildings over 
2 storeys now have less stringent interior wall surface class re-
quirements for emergency exit balconies equipped with auto-
matic fire extinguishing equipment. Balcony rear walls and bal-
cony partitions in P2 fire category wood apartment buildings 
over 2 storeys can now have wood surfaces that are not treat-
ed with fire retardants, provided the balconies are not on the 
ground floor. However, the exterior surfaces (facades) of balco-
nies designed to be emergency exits must have surface classes 
of at least category B-s2, d0. The interior roof surfaces of these 
balconies must also be of at least category B-s2, d0.

Puuinfo’s Palokirja (Fire book) and ePuu service 
updated

Puuinfo published a second edition of its Paloturvallinen puuta-
lo (Fire Safety for Wood Buildings) book in May. The book’s sec-
ond edition includes updates reflecting the changes in Decree 
927/2020 and other clarifications that have come up over the 
years. For a digital copy of Paloturvallinen puutalo (Fire Safe-
ty for Wood Buildings), visit puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet. The 
fire regulation application in the ePuu service on the website 
has also been updated to comply with the new regulations. This 
application makes it easier to learn about wood building fire reg-
ulations according to the building’s intended use, volume, and 
the number of people. To access the ePuu service, visit epuu.fi. ■
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Puun positiiviset hyvinvointivaikutukset on todennettu 

Luonnonvarakeskuksen ja Tampereen yliopiston 

Biolääketieteen mittaukset, toimilaitteet ja järjestelmät 

yksikön ja Tuotantotalouden yksikön poikkitieteellisessä 

Wood for Good (W4G) -tutkimushankkeessa, jota 

johti erikoistutkija Riina Muilu-Mäkelä. Puuhuoneessa 

työskentely alensi koehenkilöiden kielteisiä tunteita ja 

ärtyneisyyttä sekä nosti elpyneisyyttä ja energisyyttä.

P
uuta pidetään terveyttä edistävänä ja elvyttävänä ma-
teriaalina. Yleisesti tiedetään, että puu tuoksuu hyvälle 
ja puinen pinta tuntuu lämpimältä ja luonnolliselta. 
Suomalainen puutuoteteollisuus on jo pitkään käyt-

tänyt markkinoinnissaan edellä mainittuja argumentteja puun 
hyvinvointivaikutuksista. Viitteitä väittämien tueksi löytyy kir-
jallisuudesta, mutta tieteellinen näyttö ei ole ollut tarpeeksi vah-
vaa. Puun hyvinvointivaikutusten todentamiselle tarvittiinkin 
tieteellisesti todennettua tutkimustietoa, joka tuotettaisiin huo-
lellisesti suunnitellun koejärjestelyn avulla. Tätä taustaa vasten 
käynnistettiin empiiriseen koeasetelmaan perustuva Wood for 
Good -tutkimushanke, jonka tulokset ovat nyt selvillä. 

Reilu tutkimusasetelma

Tutkimus toteutettiin kahdessa toimistohuoneessa, joista toi-
nen oli ns. puuhuone. Sen sisustuksesta puolet oli mäntypuuta, 
kun taas toisen tutkimushuoneen pintamateriaalina oli maalattu 
kipsilevy ja vinyylikorkkilattia. 

– Lähtökohtana oli luoda empiirinen koeasetelma kahden 
miellyttävän tilan välille, joiden ainut ero oli puumateriaali. 
Emme halunneet luoda asetelmaa, jossa verrataan kylmää, klii-
nistä tilaa puutilaan, sillä se ei olisi ollut reilua, Muilu-Mäkelä 
taustoittaa. 

Tutkimuksessa oli mukana 61 koehenkilöä, joista jokainen 
vieraili tutkimushuoneissa kolme kertaa satunnaisessa järjes-
tyksessä. Huoneissa koehenkilöt tekivät tietokoneilla testisarjan, 
joka sisälsi työntekemistä markkeeraavia tehtäviä, tarkkaavai-
suutta mittaavan tehtävän ja psykologisia tunnetilakysymyk-
siä. Kysymysten avulla mitattiin koehenkilöiden elpyneisyyt-

tä, energisyyttä, myönteisiä ja kielteisiä 
tunteita. Koesarja sisälsi myös kaksi 
kertaa tehdyn tarkkaavaisuustehtä-
vän. Niiden lisäksi koehenkilöiden 
fysiologisia suureita ja ns. fysiologis-
ta ”stressitasoa” mitattiin testin aikana 
EKG-mittarilla (Bittium Faros) ja ihon 
sähkönjohtavuutta mittaavalla Moodmet-
ric-älysormuksella (Vigofere Oy). Sormus oli 
tutkimushenkilöiden käytössä kaksi viikkoa, eli ko-
ko tutkimuskäyntien välisen ajan. 

– Pyrimme näin mittaamaan, miten työskentely-ympäristön 
materiaali vaikuttaa ihmisen autonomisen hermoston sympaat-
tisen ja parasympaattisen hermostonosan aktiivisuustasapai-
noon, eli onko keho enemmän levossa vai aktiivinen erilaisissa 
ympäristöissä testisarjan eri vaiheissa. 

Puumateriaalin stimuloiva vaikutus yllätti

Muilu-Mäkelä myöntää, että tutkimustulokset yllättivät hänet. 
– En uskonut, että puumateriaali voisi olla niin voimakas sti-

mulantti, että se näkyisi näinkin selvänä erona tutkimushuo-
neiden välillä. 

Tuloksissa kävi ilmi, että koehenkilöiden kielteiset tunteet oli-
vat koko testisarjan ajan matalampia puuhuoneessa. Koehenki-
löt kokivat itsensä energisemmiksi astuttuaan puuhuoneeseen, 
ja elpyneisyyttä kuvaava mittarikin sai korkeammat lukemat 
puuhuoneessa. 

– Emme havainneet ajattelua vaativan työn aikana fysio-
logisia eroja huoneiden välillä, mutta erot korostuivat testin 

Puumateriaali vaikuttaa 
myönteisesti ihmisen tunteisiin
Wooden materials have a positive 
impact on human emotions
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The Natural Resource Institute Finland and Tampere University’s Biomedical Measurements, Devices, 

and Systems unit and Production Economics unit collaborated on the interdisciplinary Wood for Good 

(W4G) research project to verify wood’s positive impact on people’s well-being. This project was lead by 

Senior Scientist Riina Muilu-Mäkelä. When test subjects worked in wood rooms, their negative feelings 

and irritability went down and their energy levels and their ability to feel refreshed went up.

W
ood is considered to be a material that pro-
motes health and gives people a feeling of be-
ing refreshed. Everyone more or less agrees that 
wood has a pleasant scent and that wooden sur-

faces feel warm and natural. The Finnish wood products in-
dustry has long used these arguments to promote the idea of 
wood’s positive impact on people’s well-being. The literature 
does include support for these claims, but there has been no 
strong scientific evidence. To provide the required scientifi-
cally validated research data to verify wood’s impact on peo-
ple’s well-being, a carefully designed experimental design was 
needed. This gave birth to the Wood for Good research pro-
ject, and the project’s empirical test design has now produced 
clear results. 

A proper research design

The study used two office rooms, with one being a so-called 
wood room. Pine wood was used to make half of one room’s 
interior, while the other room had painted drywall and vinyl 
composition flooring as its surface materials. 

meaning the level of physiological activity, of the test subjects 
was higher in the wood room during and immediately after rest 
period. This resulted in better alertness.

The series of tasks increased the irritability of the test subjects 
in both rooms, but the level of irritability was lower in the wood 
room at the end of the test. 

– Thus, all psychological evaluations showed that wooden 
materials have a positive effect on people.

Sales arguments for wood products based on 
new research data

However, Muilu-Mäkelä notes that the W4G study did not 
measure labour productivity. 

– We can surmise from the research results that investments 
by employers in the work environment have a positive effect on 
employees, which can be reflected in productivity at work. How-
ever, additional research would be needed to determine the ex-
tent to which the positive impact of design and material choic-
es increases labour productivity in different kinds of tasks with 
different levels of productivity.

– Hopefully, research results carried out with adequate re-
peat measurements and numbers of test subjects and verified by 
validated measurements will now give companies in the wood 
products industry an edge for their sales arguments. At least 
companies now have research available that they can refer to in 
their marketing, Muilu-Mäkelä says. ■

balance of activity of the sympathetic and parasympathetic parts 
of their autonomic nervous system. In effect, we determined 
whether the body was more at rest or more active in different 
environments at different stages of the series of tasks. 

The surprising stimulating effect of  
wooden materials

Muilu-Mäkelä admits that the research results surprised her. 
– I did not think that the stimulating effects of wooden mate-

rials would be strong enough for a clear difference to be visible 
between the study rooms. 

The results demonstrated that the negative feelings of the test 
subjects were lower in the wood room throughout the series 
of tasks. Subjects felt that their energy levels were higher when 
they entered the wood room. In addition, the meter indicating 
how refreshed they felt had better readings in the wood room. 

– When the test subjects were engaged in work requiring a 
lot of thought, we did not detect any physiological differenc-
es between the rooms. However, the differences became more 
pronounced during the rest period after the task, when the envi-
ronment influenced them. After the rest period, the test subjects 
performed the task requiring vigilance again. In this case, there 
were a slightly lower number of errors in the wood room. The 
physiology of the test subjects was more inclined to the sympa-
thetic side of their nervous system in the wood room during and 
after the rest period. This led us to conclude that the alertness, 

jälkeisen lepojakson aikana, jolloin ympäristö pääsi vaikutta-
maan heihin. Lepojakson jälkeen koehenkilöt tekivät tarkkaa-
vaisuustehtävän uudestaan, jolloin virheiden määrä oli hieman 
pienempi puuhuoneessa. Tutkittavien fysiologia oli enemmän 
kallellaan hermoston sympaattiselle puolelle puuhuoneessa le-
pojakson aikana ja sen jälkeen. Teimme siitä johtopäätöksen, et-
tä koehenkilöiden vireystila eli fysiologinen aktiivisuus oli kor-

– We set out to create an empirical test setup with two pleas-
ant spaces, with the only difference being the wooden materi-
als. We didn’t want to create a setup where we compared a cold, 
clinical space with a wood space as it would not have been fair, 
says Muilu-Mäkelä. 

The study had 61 test subjects, each of whom visited the 
rooms used in the study three times in random order. The test 
subjects conducted a series of tasks on computers in the rooms, 
including marking work, measuring attentiveness, and answer-
ing psychological questions on emotions. The questions meas-
ured the test subjects’ ability to recuperate in addition to their 
energy levels and their positive and negative feelings. As part of 
the test series, the test subjects performed the attentiveness task 
twice. The team also collected physiological measurements and 
so-called “stress level” info from test subjects. An ECG meter 
(Bittium Faros) and a Moodmetric smart ring for measuring the 
electrical conductivity of the skin (Vigofere Oy) were used. The 
test subjects used the rings for two weeks, which covered the en-
tire time between study visits. – This was our way of measuring 
how materials used in people’s work environment affected the 

keampi puuhuoneessa levon aikana ja heti sen jälkeen, mikä 
johti parempaan tarkkaavaisuuteen.

Testisarja nosti koehenkilöiden ärtyneisyyttä molemmissa 
huoneissa, mutta ärtyneisyyden taso oli testin lopussa mata-
lampi puuhuoneessa. 

– Kaikki psykologiset arvioinnit siis osoittivat, että puumate-
riaali vaikuttaa ihmiseen myönteisesti.

Uutta tutkimustietoa pohjaksi puutuotteiden 
myyntiargumenteille

Muilu-Mäkelä kuitenkin muistuttaa, että W4G-tutkimuksessa 
ei mitattu työn tuottavuutta. 

– Tutkimustuloksista voidaan tehdä olettamus, että työnan-
tajan investoinneilla työympäristöön on myönteinen vaikutus 
työntekijään, mikä voi näkyä työn tuottavuudessa. Tarvittaisiin 
kuitenkin lisätutkimusta selvittämään, minkä verran suunnit-
telulla ja materiaalivalinnoilla saavutettava myönteinen vaiku-
tus nostaa työn tuottavuutta erilaisissa ja eri lailla tuottavissa 
työtehtävissä.

– Toivottavasti riittävillä toistomittauksilla ja, koehenkilöi-
den määrillä toteutetut ja validoiduin mittauksin todennetut 
tutkimustulokset antavat nyt paremmat edellytykset puutuo-
teteollisuuden yrityksille hyödyntää niitä myyntiargumenttien 
rakentamisessa. Ainakin yrityksillä on nyt käytettävissä tutki-
mus, johon he voivat markkinoinnissa viitata, Muilu-Mäkelä 
toteaa. ■
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Ounasjoen rantatörmää ihastuttava Metsähallituksen  

puurakenteinen toimistorakennus on esimerkki suomalaisen 

ekorakentamisen menestyksestä.

R
ovaniemellä sijaitsevassa Met-
sähallituksen Pilke-talossa on 
useita toimistotiloja, Pilke Info, 
Pilke Shop sekä Tiedekeskus Pil-

ke, joka esittelee pohjoisten metsien kestä-
vää käyttöä. Rakennusmateriaalin valinta 
oli luonnollisesti puu, johon tiivistyy Met-
sähallituksen toiminta. Rakennuksen ha-
luttiin myös ilmentävän Metsähallituksen 
ympäristölinjauksia. Valinta oli oiva, sillä 

Pilke-talo hyödyntää
onnistuneesti puun ominaisuuksia

Pilke House brings wood 
into the limelight

rakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat vain 
kolmasosa vastaavien verrokkirakennusten 
päästöistä ja hanke alitti budjettinsa 450 000 
eurolla. Kaunis puuarkkitehtuuri erottuu 
kaupunkikuvasta edukseen.

– Pilke on yksi Rovaniemen näyttävim-
mistä rakennuksista keskeisellä paikalla. Se 
herättää kiinnostusta ohikulkijoissa ulko-
maalaisia myöten, kiinteistöpäällikkö Tee-
mu Ruotsala kehuu.

PUUSTA | FROM WOOD

Located on the banks of the Ounasjoki River, this Metsähallitus wood office building is an example  

of a successful Finnish eco-construction project.

T
he Metsähallitus Pilke House in Rovaniemi offers of-
fice space and and is home to Pilke Info, the Pilke 
Shop, and Science Centre Pilke, which has exhibits 
on the sustainable use of northern forests. Wood was 

a natural choice as the building material as Metsähallitus fo-
cuses on wood and forests in its operations. Metsähallitus also 
wanted the building to reflect its environmental policies. Wood 
turned out to be the perfect choice as the carbon dioxide emis-
sions from construction were about one third of those of similar 
buildings used for comparison. In addition, the project came in 
EUR 450,000 under budget. The beautiful wood architecture 
stands out in the cityscape.

– The centrally located Pilke is one of Rovaniemi’s most spec-
tacular buildings. Property Manager Teemu Ruotsala praises 
Pilke House for arousing interest among passersby, including 
foreign tourists.

The building’s wood architecture takes advantage of wood’s 
numerous possibilities in its surfaces and structures. The house 
has a glulam beam-column structure that is also visible indoors. 

The exterior walls have wood cladding in the form of cladding 
elements installed on site. The floor of the exhibition space is 
made from wood logs.  Wood also blends in beautifully with 
other building materials. The building has several windows that 
offer a beautiful view of the river or the city and make the spac-
es bright.

– We are particularly pleased with how functional the fa-
cility is in addition to its beautiful architecture. The partitions 
and building engineering have been designed for easy resizing, 
which has allowed new external tenants to move in with only 
minor alterations.

Needs have changed over the years since the building was 
completed in 2010, and individual rooms have been converted 
into the larger shared work spaces popular today. Small renova-
tions have created modern multi-purpose workspaces, and no 
major maintenance has been needed yet.

– Some surface materials and lights have been renewed in 
conjunction with the workspace conversions. The wood facade 
will need freshening up in the near future, Ruotsala says. ■

Rakennuksen puuarkkitehtuuri hyödyn-
tää puun mahdollisuuksia niin pinnoissa 
kuin rakenteellisestikin. Talossa on liima-
puinen pilarirunko, joka näkyy myös sisä-
tiloissa. Ulkoseinät ovat paikalla verhottuja 
puuelementtejä. Näyttelytilan lattia on teh-
ty puupölkyistä.  Tarvittaessa puu sulautuu 
kauniisti myös muihin rakennusmateriaa-
leihin. Rakennuksessa on useita ikkunoi-
ta, joista avautuu kaunis maisema joelle tai 
kaupunkiin, ja jotka tekevät tiloista valoisat.

– Olemme erityisen tyytyväisiä pait-
si kauniiseen arkkitehtuuriin myös tilojen 

toiminnallisuuteen. Tilojen monipuoliset 
muutosmahdollisuudet, kuten väliseinät ja 
tekniikka ovat mahdollistaneet uusien ul-
kopuolisten toimijoiden taloon tulon vain 
pienillä muutostöillä.

Vuonna 2010 valmistuneessa rakennuk-
sessa on vuosien varrella tarpeiden muut-
tues sa luovuttu yksittäisistä huoneista ja 
siirrytty isompiin yhteisiin työtiloihin. Pie-
nillä uudistuksilla on saatu aikaan nykyai-
kaisia monitoimityötiloja, eikä suurempia 
kunnossapidollisia toimenpiteitä ole tar-
vinnut tehdä.

– Muutostöiden yhteydessä on uusittu lä-
hinnä pintamateriaaleja ja valaisimia. Lähi-
tulevaisuudessa on tarve käsitellä puujulki-
sivu, Ruotsala kertoo. ■
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Pohdintoja 
asiakaskäyttäytymisen 
muutoksesta

Suomalaisten into rakentamiseen, remontointiin ja nikkarointiin on 

kiihtynyt viimeisen vuoden aikana. Onko asiakaskäyttäytyminen muuttunut 

rakennusliikkeen ja rautakaupan puun myynnin arjessa ja jos on, miten? 

Miten se näkyy kysynnässä?

 - K
uluttajat ovat tänä päivänä hyvin valveutuneita. Ku-
ten tiedämme, tietoa on valtavasti saatavilla verkos-
sa ja sosiaalisessa mediassa, jonka seurauksena ns. 
mikroekonomia on kääntynyt päälaelleen. Kuluttajat 

tutkivat ja ottavat asioista selvää, mikä tarkoittaa, että tietoisuus 
ja valveutuneisuus ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Vahvis-
tusta omille näkemyksille ja mielipiteille ammennetaan esimer-
kiksi Facebookin keskusteluryhmistä, joissa otetaan kantaa uu-
den päiväkodin rakennusmateriaaleihin. Ryhmä saattaa esittää 
vaatimuksen kunnalle, miten seuraava päiväkoti tulee rakentaa. 
Tämä on arkirealismia, johon rakennusalan yrityksissä on syytä 
herätä, massiivipuurakentamiseen erikoistuneen Puurakentajat 
Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leino painottaa.  

Leinon mukaan alalla toimivien yritysten on tehtävä päätös, 
seurataanko yrityksen strategiassa kulutuskäyttäytymisen muu-
tosta vai jatketaanko toimintaa kuten tähänkin saakka. 

Reflections  
on changes  
in customer behavior

– Itse en näe tulevaisuudessa sellaista vaihtoehtoa, jossa pu-
hallamme rakenteet täyteen eristettä, joka on valmistettu Ve-
nezuelasta pumpatulla öljyllä tai vuoraamme talot höyryn-
sulkumuovilla, joka aiheuttaa Suomen ilmasto-olosuhteissa 
kosteuden tiivistymisen rakenteisiin. Tarinaa voi toki kaunis-
tella, mutta kuluttajat ovat fiksuja, koulutettuja yksilöitä, jotka 
ennemmin tai myöhemmin äänestävät valinnoillaan. Terveys ja 
ympäristöasiat ovat jo nyt arvovalintoja yhä kasvavalle joukolle 
kuluttajia. Ja on hyvä muistaa, että yritykset eivät voi loppupe-
leissä vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen, sillä se elää omaa elä-
määnsä. Me voimme vain palvella sitä.

Materiaalien elinkaarikustannukset ohjaavat jo 
valintoja

Kuluttajien tietoisuus näkyy rakennusliikkeen arjessa jo tarjous-
kyselyissä. 
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– Aiemmin kuluttaja-asiakkaiden omakoti- ja vapaa-ajan 
asuntojen tarjouspyynnöt keskittyivät siihen, miltä talon tai 
mökin tulisi arkkitehtikuvan perusteella näyttää. Nyt tarjous-
pyynnöissä otetaan kantaa siihen, millainen rakennetyypin tu-
lee olla. Moni haluaa myös käyttää lehtikuusta julkisivumateri-
aalina. Osasyy lienee se, että se on trendikäs materiaali, mutta 
ihmiset tiedostavat myös, miten paljon vähemmän huoltomaa-
lausta tai huoltokäsittelyä lehtikuusi vaatii elinkaarensa aikana. 
Tämä kertoo mielestäni siitä, että kuluttajat tiedostavat eri ma-
teriaalien elinkaarikustannukset ja osaavat huomioida ne omis-
sa suunnitelmissaan. 

Leino nostaa esiin myös aktiivisena vellovan keskustelun 
puurakentamisen kustannuksista. 

– Käymme jatkuvaa debattia siitä, pitäisikö puurakentamisen 
olla halvempaa. Itse kysyisin pikemminkin, miksi rakentamisen 
pitäisi olla halpaa? Eikö sen pitäisi olla elinkaariajattelun mukai-
sesti pikemminkin laadukasta? Jos halutaan hakea rakentamisen 
kustannussäästöjä, tulisi rakentamisen sisällä olevien arvoketju-
jen muuttua siten, että luovuttaisiin projektinjohtourakoinnista, 
jossa on mukana kymmeniä alihankkijoita. Rakentamisen kus-
tannus ei synny runkoratkaisusta, vaan siitä, miten prosessit toi-
mivat arvoketjuissa. 

Vahvaa kasvua puutuotemyynnissä

Suomalaisten into panostaa kodin ja vapaa-ajan asuntojen ra-
kentamiseen ja remontointiin näkyy myös Stark Suomen puu-
tuotemyynnissä. 

– Viime vuosi oli kautta linjan vahva kasvun vuosi, myös sel-
laisissa tuoteryhmissä, joissa myynti on ollut useampana vuote-

na laskusuunnassa, Senior Sourcing Manager Seppo Kou-
vonen kertoo. 

Kouvosen mukaan uutta on myös se, että puun ja 
etenkin terassituotteiden myynti ei painotu enää niin 
vahvasti kesään, vaan se on ympärivuotista. 

– Toki tähän vaikuttaa myös Starkin asiakasprofii-
li, joka painottuu kuluttajien sijaan ammattilaisiin. 

Materiaaleista lehtikuusi jyllää myös rakennustar-
vikeliikkeen puun myynnissä. 
– Lehtikuusen myynnin kasvu on ollut viimeiset vii-

si vuotta aivan omaa luokkaansa. Vuositasolla puhutaan 
vähintään kaksinumeroisista kasvuluvuista. 

Kouvonen uskoo, että sisustus- ja vapaa-ajan asuntojen re-
montointiohjelmat vaikuttavat kysyntään. 

– Tv-ohjelmien vaikutus näkyy meillä kysynnässä. Ne luovat 
trendejä ja näyttää siltä, että lehtikuusi on nyt trendikäs puu-
materiaali. Ihmiset arvostavat myös ekologisuutta ja lehtikuusi-
han on täysin käsittelemätön, sahattu ja höylätty puumateriaali. 
Se vetoaa kuluttajiin. Muita piharakentamisen kestosuosikkeja 
ovat kestopuu, lämpökäsitellyt puutavarat ja komposiittipuu. 
Yleinen huomio on se, että tänä päivänä ei rakenneta enää pelk-
kiä terasseja, vaan pikemminkin viihtymisalueita, joihin halu-
taan valoja, paljuja, grilli ja kesäkeittiö kalusteineen. Kun siis 

puhutaan, että terassirakentaminen käy kuumana, vetää se mu-
kanaan eri tuoteryhmiä pelkkien terassilautojen sijaan.  

Myös sisärakentamisen puutuotteiden myynti on kehittynyt 
hyvin. 

– Sisustuspuupanelien ja saunatuotteiden myynnit kehittyivät 
meillä poikkeuksellisen hyvin viime vuoden aikana. Aiemmin 
saunat rakennettiin käytännössä kuusipaneelista, tänä päivänä 
saunassa voidaan käyttää jopa komposiittipaneeleja. 

Puuta on hypisteltävä

Netin vaikutus ostopäätösten teossa näkyy myös rakennustar-
vikeliikkeessä. 

 – Tietoa eri materiaaleista ja ideoita on haettu etukäteen ver-
kosta ja asiakkailla on useimmiten hyvin selkeä käsitys siitä, mi-
tä he haluavat, tullessaan myymälään. Toisaalta puukaupassa on 
merkitystä myös sillä, miltä materiaali tuntuu ennen lopullista 
ostopäätöstä. Ennalta ajateltu valinta saattaakin muuttua näin 
lennossa ja laadusta ollaan valmiita maksamaan enemmän.

Ristiriita arkkitehtien valintojen ja kaupan 
tarjonnan välillä

Tarjonta vaikuttaa luonnollisesti kuluttajavalintoihin. 
– On hyvä, että puutuotevalmistajat pyrkivät vastaamaan ku-

luttajien kysyntään innovoimalla ja tuomalla markkinoille uusia 
ja erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.  

Julkisessa rakentamisessa Kouvonen haluaa noteerata erään 
seikan: 

– On ollut hienoa huomata, että puuta käytetään yhä moni-
puolisemmin julkisessa rakentamisessa. Ristiriita syntyy kuiten-
kin siitä, kun arkkitehdit valitsevat kohteisiin kuitenkin usein 
sellaisia puumateriaaleja, joita ei löydy kaupan valikoimista. Ku-
luttajathan puolestaan saattavat inspiroitua vaikkapa kirjastossa 
näkemästään materiaalista, jota tullaan etsimään rakennustar-
vikeliikkeen valikoimista. Toisaalta myös kaupoilla on tässä pei-
liin katsomisen paikka: voisimmeko valita valikoimiin sellaisia 
tuotteita, jotka kelpaisivat myös arkkitehdeille? ■
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The Finnish passion for construction, renovation, and carpentry has spiked over the past year. Are changes in 

customer behavior evident to those working in sales in construction companies and in hardware store lumber 

departments and if so, how? How are these changes reflected in demand?

 - C
onsumers are very knowledgea-
ble these days. As we know, there 
is a huge volume of information 
available online and on social 

media, which has resulted in this sector be-
ing turned on its head. People now do plen-
ty of research, which means that consumer 
awareness and knowledge have increased 
exponentially. Things like Facebook discus-
sion groups, where members trade views on 
construction materials used in a new day-
care centre, serve to reinforce people’s views 
and opinions. A group may demand that a 
municipality build its next kindergarten in 
a specific way. This is part of the everyday 
reality that companies in the construction 
industry should wake up to, says Mikko 
Leino, CEO of Puurakentajat Group Oy – a 
specialist in solid wood construction.  

According to Leino, companies in the 
sector must decide whether their company 

strategy will follow changes in customer be-
haviour or carry on as before. 

– Personally, I do not see a future where 
we use insulation made from oil all the way 
from Venezuela or line buildings with plas-
tic vapour barriers that cause moisture con-
densation in Finnish climate conditions. 
Companies can try to put a good spin on 
things, but consumers are smart and educat-
ed. They will eventually take their business 
elsewhere if needed. Ever growing numbers 
of consumers are already weighing health 
and environmental issues in their choices. 
And it’s good to remember that companies 
can’t affect consumer behaviour in the end; 
it simply lives a life of its own. We can only 
serve consumers the best we can.

Consumers already consider the 
lifecycle costs of materials

Consumer awareness is already evident in 

the requests for tender sent to construction 
companies. 

– In the past, consumer requests for ten-
der for their family and holiday homes fo-
cused on architectural drawings on how the 
house or cottage should look. Requests for 
tender now include expectations on the type 
of structure they want to use in the building. 
Many also want to use larch in the facade. 
This is probably partially due to its trend-
iness as a material. However, people are al-
so aware that larch need much less repaint-
ing and maintenance over its lifecycle. In 
my opinion, this shows that consumers are 
aware of the lifecycle costs of different ma-
terials and know how to account for them in 
their own plans. 

Leino also brings up the current discus-
sion on wood construction costs. 

– There is an ongoing debate about wheth-
er wood construction should be cheaper. 
Personally, I would rather ask: why should 
construction be cheap? Shouldn’t the ques-
tion be more about quality if we are thinking 
about lifecycles? If the goal is finding cost 
savings during construction, it is the cur-
rent value chains that should change. They 
should move away from the current model 
of construction project management with 
its dozens of subcontractors. Construction 
costs do not come from framework solu-
tions. Rather, they come from how process-
es work in the value chains. 

Strong growth in wood product 
sales

The Finnish passion for investing in family 
and holiday home construction and reno-
vation is also evident in the wood product 
sales of Stark Finland. - Last year was a year 
of strong growth across the board, including 
in product groups where sales have been de-
clining for several years, says Senior Sourc-
ing Manager Seppo Kouvonen. 

According to Kouvonen, wood product 
sales are no longer so strongly concentrated 
in the summer; rather, they are now year-
around. This development applies to terrace 
products in particular. 

– Part of this is of course merely due to 
Stark’s customer profile, which is more 

weighted towards professionals than con-
sumers. 

When it comes to materials, larch is rock-
ing the sales in building materials stores. 

– The growth in larch sales has been in a 
class of its own for the last five years. We are 
talking about at least double-digit growth 
figures on an annual basis. 

Kouvonen believes that TV shows featur-
ing interior decoration and holiday home 
renovation affect demand. 

– We can see the impact of TV programs 
in the demand. They create trends, and 
larch would now appear to be a trendy ma-
terial. People also appreciate environmen-
tal friendliness, and larch is a completely 
unprocessed wood material that is merely 
sawn and planed. This appeals to consumers. 
Other enduring yard construction favour-
ites are pressure-treated wood, heat-treat-
ed lumber and composite wood. Today it 
seems that people generally no longer just 
build terraces. Rather, they want entertain-
ment areas with lights, hot tubs, grills, and 

equipped summer kitchens. Thus, when we 
talk about how terrace building has really 
taken off, we are talking about more product 
groups than just boards.  

Wood product sales for interior construc-
tion projects have also developed well. 

– Last year, sales of interior wood pan-
els and sauna products did exceptionally 
well. Earlier, saunas almost exclusively had 
spruce paneling. Today, saunas may even 
use composite panels. 

The touchy-feely aspects of 
wood

The influence of the internet on purchase 
decisions is also evident in building mate-
rials stores. 

– Customers search online for ideas and 
information on different materials in ad-
vance before coming to the store and often 
have a very clear idea of what they want. In 
wood sales however, how the material feels 
is a significant factor in the final purchase 
decision. Choices made in advance may 

change on the fly, and we see that custom-
ers are willing to pay more for quality.

A mismatch between architects’ 
choices and what is in the stores

Supply naturally has its own effects on con-
sumer choices. 

– It’s good that wood product manufac-
turers strive to meet consumer demand by 
innovating and bringing new and different 
surface and colour options to market.  

In reference to public construction, Kou-
vonen points out: 

– It has been great to see wood being 
used more and more in public construc-
tion. However, architects often select wood 
materials that are not on offer in consumer 
stores. Consumers may be inspired by the 
materials they see in the library, for exam-
ple, and then look for them in vain when 
they come to the building supplies store. 
Stores do need to take a good look in the 
mirror here: could they offer products that 
would also appeal to architects? ■
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Avarrus Arkkitehdit Oy

Sauna N
S

auna N on yksityiselle asiakkaalle toteutettu pihasauna 

omalla 600 m2:n tontilla Helsingin Itä-Pakilassa, keskellä 

tiivistä pientalovaltaista asuinaluetta. Sauna suunniteltiin 

saman omistajan naapuritontilla sijaitsevan asuinrakennuksen 

asukkaiden käyttöön. 

Pihasaunan täyttäessä asemakaavaan merkityn asuinraken-

nuksen paikan, täytyi suunnittelussa noudattaa asuinrakennuk-

sen kaavamääräyksiä, vaikka kyseessä olikin pihasaunarakennus. 

Rakennuslupaa varten tehtiin siis energialaskelmat, osoitettiin 

kaavan ulkoseinille vaaditun desibeliarvon täyttyminen ja laadit-

tiin tilasuunnitelma mahdollistamaan myös asuinkäyttö. Kerro-

salaa tontin 150 m2:n rakennusoikeudesta käytettiin vain 76 m2, 

joten rakennuksen mahdollinen laajennussuunnitelma tuli myös 

ottaa huomioon.

Päälähtökohtina suunnitelmalle olivat tilojen monipuolinen 

käyttö sekä massiivipuun ja luonnonmateriaalien hyödyntämi-

Kuvat | Photographs: Ville Vappula Photography

Sauna N
Helsinki, Finland 2020

SITE PLAN SCALE 1:200

nen rakennusmateriaaleina. Rakennuksen tuli toimia tunnelmal-

lisena puulämmitteisenä pihasaunana, suurelta kankaalta katso-

misen mahdollistamana elokuvateatterina, vierashuoneena sekä 

viihtyisänä oleskelutilana. Arkkitehti sai varsin vapaat kädet luoda 

asiakkaan tila- ja materiaalilähtökohdista toimiva, persoonallinen 

ja tunnelmaltaan tilaajan toiveita vastaava kokonaisuus.

Ulkoseinät rakennettiin 270 mm paksusta massiivilamellihir-

restä. Ulkoterassin avotakka muurattiin liuskekivestä, ja myös si-

sätiloissa käytettiin puun lisäksi liuskekiveä. Katettu terassi po-

realtaineen ja takkoineen on mitoitettu suuremmankin seurueen 

oleskeluun. Muurari työsti kaikki liuskekivimuuraukset työmaalla 

yhden kesän aikana. Suomalaisesta metsästä muistuttava tun-

nelma välittyy esimerkiksi katon ja parvikerroksen vaaleasävyis-

ten puurimoitusaiheiden kautta. Akustinen rimakatto työstettiin 

valmiiksi elementeiksi puusepänverstaalla, ja elementtiasennus 

tehtiin työmaalla. Parven puurimakaiteet ja portaat puuseppä 

työsti työmaalla. 

Parven välipohja toteutettiin CLT-levystä mikä mahdollisti 

ohuen rakennepaksuuden ja sellaisenaan valmiin kattopinnan. 

Yläpohja rakennettiin palkkirakenteisena ja vesikatteena toimii 

maksaruohokate. Rakennuksessa on varsin paljon uniikkeja yk-

sityiskohtia, ja toteutuksessa on hyödynnetty ammattilaisia, jotka 

hallitsevat perinteiset rakentamisen käsityötaidot. ■

Asemapiirros | Site plan
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S
auna N is a yard sauna designed for a private client in Hel-

sinki’s Itä-Pakila neighbourhood. The 600 m2 plot is in the 

middle of a dense residential area dominated by detached 

and semi-detached houses. The sauna was designed for use by 

residents of the home on the neighbouring plot, owned by the 

same owner. 

As the yard sauna took up a plot marked for residential con-

struction in the zoning plan, the design had to follow the rele-

vant residential zoning regulations despite being a sauna. This 

means that the standard energy calculations were required for 

the building permit, the exterior walls needed to meet residen-

tial decibel levels, and possible conversion into residential use 

needed to be designed. The sauna only uses 76 m2 of the 150 

m2 allocated for construction. This meant an eventual extension 

plan for the building also had to be taken into account.

The main starting points for the design were that the build-

ing’s spaces should be suited for many purposes and that solid 

wood and natural materials should be used for construction. 

The building was to serve as an atmospheric wood-heated yard 

sauna. It also has a large screen to allow people to watch mov-

ies, a guest room, and a comfortable lounge area. The architect 

was given quite a free hand to create a functional, personal, and 

atmospheric ensemble to meet client expectations with regards 

to space and materials.

270 mm thick solid laminated logs were used to build the ex-

terior walls. The open fireplace on the outdoor terrace is made 

of slate, which was also used indoors in addition to wood. The 

covered terrace with hot tub and fireplace is designed for use by 

larger groups. The mason completed all the slate masonry on-

site over the course of one summer. The light-coloured wood 

slat themes of the roof and loft, for example, create an atmos-

phere reminiscent of a Finnish forest. The acoustic slatted roof 

is built from elements that the carpenter machined at his work-

shop. The finished elements then merely needed to be installed 

on site. The loft’s wood railings and stairs were created on site 

by the carpenter.

The loft’s intermediate floor was made from CLT, which al-

lowed the structural thickness to be thin and served as a finished 

ceiling without further treatment. The roof was built as a beam 

structure with a stonecrop green roof on top. The building has 

many unique details that highlight the skills of the project’s pro-

fessional tradespeople with experience in traditional construc-

tion techniques. ■

Sauna N
Käyttötarkoitus | Purpose: Sauna

Sijainti | Location: Helsinki

Tilaaja | Client: Yksityinen 

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: Avarrus Arkkitehdit Oy

Puuosien toimittaja | Wood supplier: Ollikaisen hirsirakenne Oy

Puuseppä | Carpenter: Kimmo Bågman, Tmi Jalopuu

Kokonaisala | Total area: 64,5 m2

Valmistumisvuosi | Year completed: 2020
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Puurakentamisen tila – 
”pahassa” leviämisvaiheessa

Y
mpäristöministeriön  
hallinnoiman koko  
valtioneuvoston puu-
rakentamisen edis-

tämisohjelman toiminnalla on havaittu positiivinen vaiku-
tus puun käytön kehittymiseen. Näin todetaan ohjelman 
väliarvioinnin konsulttiraportissa. Raportti löytyy sivuiltamme  
www.ym.fi/puurakentaminen. Arvioinnissa nostettiin esille tär-
keitä suuntalinjoja ohjelman loppuajalle. Painopisteittäin pitää 
tarkentaa ketkä ovat oikeita kumppaneita suurimman vaikut-
tavuuden aikaansaamiseksi ja resurssien tehokkaaksi hyödyn-
tämiseksi. Rahoittamissamme hankkeissa syntynyttä tietoa, 
osaamista, ideoita, kokemuksia, näkemyksiä on pyrittävä levit-
tämään mahdollisimman hyvin. Hankkeita on paljon: yritys-
ryhmien hankkeita 56 kpl, kuntien hankkeita lähes 30 kpl, kou-
lutushankkeita 10 kpl. Paljon on uutta tietoa syntymässä, joka 
mahdollistaa puuta hyödyntävän kehittyvän yritystoiminnan. 
– Tuetaan yrittäjiä, vaikka sitä paikallista!

PUURAKENTAMISEN TILASTA koronatermein voisi sanoa, et-
tä se on ”pahassa” leviämisvaiheessa. Perustasolta ollaan pääs-
ty vauhtiin erityisesti julkisessa rakentamisessa ja kerrostalora-
kentaminenkin kiihtyy. Edelleen tarvitaan aktiivista viestintää 
ja tiedon levittämistä esimerkiksi teollisen puurakentamisen 

Matka puiseen tulevaisuuteen

Wood construction enters a 
”serious” acceleration phase

T
he government’s wood construction promotion pro-
gram, led by the Ministry of the Environment, has 
had a positive effect on the development of wood use. 
This was the consultant’s finding in an intermediate 

evaluation of the program. The evaluation report is available on 
our website at www.ym.fi/puurakentaminen. The report high-
lighted important guidelines that should be followed during the 
remainder of the program. To achieve maximum effectiveness 
and an efficient use of resources, it is important to specify the 
right partners for each theme. The information, know-how, ide-
as, experiences, and views generated by the projects we have fi-
nanced need to be disseminated as effectively as possible. There 
are plenty of projects: 56 projects for company groups, almost 
30 municipal projects, and 10 training projects. Together they 
will provide lots of new information that can be used to develop 
wood-based businesses. – Let’s all support entrepreneurs, may-
be even your local one!

TO PARAPHRASE the terminology of the covid-19 crisis, the 
spread of wood construction could be said to have entered a “se-
rious” acceleration phase. We have gained momentum in public 
construction in particular, and apartment building construction 
is also accelerating. There is still a need for active communica-
tion and dissemination of information on, for example, the pos-

sibilities of industrial wood construction as part of larger pro-
jects. Wood-framed exterior wall elements on a concrete frame, 
or a concrete hospital with a patient tower made of wooden vol-
umetric elements are both technically and economically feasible 
options. Overall, the market share of wood has taken an upturn 
as expected, but its current share of 30% is still far from the 50% 
of the early 2000s. – We will be asking the newly elected munic-
ipal officials for their take on the situation.

I HAVE RECENTLY become acquainted with the thoughts and 
theories of Dutch theorist, journalist, and philosopher Bart 
Brandsma. He studies polarisation and identifies its three fun-
damental laws: it involves an us-versus-them mentality, it needs 
fuel to grow, and it works at an instinctive emotional level. The 
various actors involved can be classified as pushers, joiners, si-
lent actors, bridge builders, and scapegoats. Unfortunately, the 
public debate around wood construction (including forestry) 
is quite polarised. According to the theory, the solution lies in 
the middle: the silent actors and a genuine discussion towards 
achieving a common goal. – Before I post a tweet, for example, 
I stop to think about what it is I want to promote. ■

Petri Heino, Program Manager, Wood Construction Program,  

Ministry of the Environment

mahdollisuuksista osana laajempia hankkeita. Puurunkoiset 
ulkoseinäelementit betonisen rungon yhteydessä tai puutilae-
lementeistä tehty potilastorni betonisairaalan kupeessa ovat 
tuotantoteknisesti ja taloudellisesti mahdollisia. Kokonaisuu-
dessaan puun markkinaosuus on siten odotusten mukaisesti 
kääntynyt kasvuun lähestyen 30 prosenttia, mutta vielä ollaan 
kaukana 2000-luvun alun 50 prosentista. – Kysytään uusilta 
kuntapoliitikoilta aiheesta.

OLEN VIIME AIKOINA tutustunut hollantilaisen teoreetikon, to-
imittajan ja filosofin Bart Brandsman ajatuksiin ja teorioihin 
liittyen polarisaatioon. Hän nimeää kolme polarisaation lain-
alaisuutta: se on ajatusrakenne – me vastaan ne, se vaatii polt-
toainetta kehittyäkseen ja se toimii vaistomaisen tunnedynamii-
kan tasolla. Rooleina tässä asetelmassa hän tunnistaa yllyttäjät, 
liittyjät, hiljaiset, sillanrakentajat ja syntipukit. Puurakentam-
isen (sis. metsätalouden) ympärillä käytävä julkinen keskuste-
lu on valitettavan polarisoitunutta. Teorian mukaan ratkaisu 
löytyy keskeltä hiljaisista, sekä aidosti käytävästä keskustelusta 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. – Mietin itsekin, esimerkik-
si ennen jokaista twiittiä, mitä haluan edistää. ■

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, Puurakentamisen ohjelma, 

Ympäristöministeriö
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Puurakentamisen toimenpideohjel-

malla on viisi tavoitetta ja viisi paino-

pistettä sekä seitsemän toiminnan vuot-

ta. Ohjelmaa toteutetaan neljän henkilön 

voimin. Ohjelmalla on käytössään 13,5 

milj. euroa.

Ohjelmalle tehtiin kehittävä väliarvioin-

ti talvella 2020-2021. Arvioinnin mukaan 

Puurakentamisen ohjelmalla kokonai-

suudessaan on hyvin vahva tuki ja posi-

tiivinen vire puurakentamisen toimialalla 

laajasti käsittäen. Ohjelma nähdään tär-

keänä ja sillä koetaan olevan keskeinen 

rooli puurakentamisen yhteiskunnallisen 

merkityksen signaloijana ja tiedottajana. 

Puurakentamisen ohjelma jatkuu tässä 

muodossaan vuoden 2022 loppuun as-

ti. Seuraa ohjelmaa tilaamalla uutiskirje 

osoitteesta https://ym.fi/puukirje.
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CLT tuo kustannustehokkuutta, ekologisuutta ja modernia ulkonäköä rakentamisen eri sektoreille.

 - K
errostalorakentamisessa moduu-
li- eli tilaelementtirakentaminen 
yleistyy koko ajan. Rakennuttajat 
ovat heränneet modernin puura-

kentamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin 
ja tätä trendiä on seurattu tarkasti myös 
meillä, myyntijohtaja Ville Manninen Oy 
CrossLam Kuhmo Ltd:ssä kertoo.

Hän korostaa, että kasvukeskittymissä 
rakentaminen tilaelementtitekniikkaa ja 
CLT:tä käyttämällä on perinteisiä raken-
nustapoja nopeampaa. Puukerrostalon ra-
kennusaika työmaalla voi kestää vain joita-
kin kuukausia.

Manninen työskentelee yrityksessä, jo-
ka on itse asiassa Suomen ensimmäinen 
CLT-levyn valmistaja ja toimittaja. Yrityk-
sen tuotantolaitos sijaitsee maailman par-
haan havumetsäalueen sydämessä Kuh-
mossa. 

CLT-info

1.  CLT-levy on massiivipuulevy, jossa on 3, 5 tai 7  

 lamellikerrosta liimattu ristiin

2.  On teollinen puutuote, joka valmistetaan  

 asiakasmittoihin

3.  Levyt ovat kevyitä, jäykkiä ja kestäviä

4.  Ekologinen rakennustuote: hiilijalanjälki on pieni

5.  CLT toimii rakennuksen kantavana runkona,  

 lisäksi valmiina sisäpintana

6.  Yksinkertainen valmistusprosessi – räätälöidyt  

 tuotteet

7.  Tutkittua: puulla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä  

 vaikutuksia

8.  Puupinnat miellyttävät silmää ja luovat rauhallisen  

 tunnelman

INFO:

Oy CrossLam Kuhmo Ltd.

Ville Manninen

puh. +358 44 314 1433

ville.manninen(at)crosslam.fi

www.crosslam.fi

Tuuliniitty on 
puukerrostalorakentamisen 
lippulaiva

CrossLam on ollut mukana yhteistyökump-
panina merkittävässä Tuuliniitty 1 -kerros-
talokohteessa Espoossa – vastikään valmis-
tunut rakennus on Suomen toiseksi korkein 
puukerrostalo.

CrossLamin Kuhmossa valmistamia mas-
siivipuuelementtejä hyödynnetään raken-
nuksen kantavana runkomateriaalina. Sen 
lisäksi CLT on esillä myös näkyvinä sisäpin-
toina. Rakennuksen tilaelementit ovat niin 
ikään kuhmolaisen Elementti Sampo Oy:n 
käsialaa.

– Tämä kohde on toteutettu tilaelement-
titekniikalla eli puukerrostalo on ikään kuin 
kasattu rakennustontilla tehdasolosuhteissa 
valmiiksi asti tehdyistä huoneistoista ja mo-

Modernin puurakentamisen edelläkävijä

ja juuri Kantolan teollisuusalueella toimii 
useampikin puuteollisuuden osaajayritys. 

– On ilahduttavaa, että meillä on CLT-ele-
menttien ja massiivipuule-
vyjen valmistamiseen sekä 
CLT-rakentamiseen tietotai-
toa. Lisäksi käytettävissä on 
korkealaatuista raaka-ainetta 
ihan omasta takaa, sillä val-
mistuksessa käytettävä puu 
tulee lähi alueil ta. ■

Myyntijohtaja Ville Manninen on ilahtunut 

siitä, että rakennuttajat ovat heränneet 

modernin puurakentamisen ja CLT:n 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Tuuliniitty on mahdollisesti maailman korkein tilaelementeistä rakennettu puukerrostalo – siinä 

on 13 kerrosta ja yhteensä 165 asuntoa. Kohde valmistui Tapiolan kaupunginosaan Espooseen.

Tuupalan puukoulu Kuhmon keskustan kupeessa on herättänyt ansaitusti 

kansainvälistä uteliaisuutta. CLT-elementit on valmistettu CrossLamin 

ammattilaisten toimesta. Kuvissa näkyy koulun valoisaa aulaa sekä liikuntasalia.

duuleista. Sekä CrossLamin massiivipuu-
laatat että Elementti Sampolla valmistetut 
moduulit ovat paikallista puurakentamisen 
osaamista parhaimmillaan.

Ville Manninen muistuttaa, että myös kor-
kea rakentaminen ja julkinen rakentaminen 
voivat olla kustannuksiltaan järkevällä tasolla. 

– Tilaelementtirakentamisessa rakennus-
aikaan sidottu pääoma saadaan tuottamaan 
mahdollisimman nopeasti.

Osaamiskeskittymä Kuhmossa

Manninen on erityisen vaikuttunut siitä, et-
tä pitkälle kehittyneiden puutuotteiden, tek-
nologian ja valmistustekniikan tuntemuk-
sen sekä tietysti rakentajien ammattitaidon 
karttumisen myötä CLT-rakentaminen on 
saanut jalansijaa Suomessa. 

Kehitys konkretisoituu myös pienemmil-
lä paikkakunnilla: esimerkiksi Kuhmossa 
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u

Teksti | Text: Mia Heiskanen

Kuvat | Photographs: Varma

Puu on luontaisesti läsnä 
Keilaniemen Portissa ja Varman 
vastuullisessa rakentamisessa
Wood is a natural presence at 
Keilaniemen Portti and in Varma’s 
responsible construction
Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman yritysvastuun 

painopisteistä. Se on keskeisessä roolissa myös uusissa rakennushankkeissa. Varman lippulaivakohde 

Keilaniemen Portti on arkkitehtonisesti näyttävä puurakenteinen toimistorakennus, jonka suunnittelussa 

kestävä kehitys ja luonto on huomioitu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

V
arman tavoitteena on, että il-
mastoystävällinen sijoitusko-
konaisuus kattaa 20 % kaikis-
ta työeläkeyhtiön sijoituksista 

vuoteen 2025 mennessä. Uudisrakennusten 
rakennuttamisessa Varma pyrkiikin hyö-
dyntämään energiatehokkaita rakentamis-
ratkaisuja ja ympäristöystävällisiä materi-
aaleja. Keilaniemen Portti puurakenteisena 
toimistokiinteistönä istuu erinomaisesti ko-
konaistavoitteisiin. 

– Puurakentaminen on nostettu Varmassa 
yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden teemaksi, 
joka tulee näkymään niin asunto- kuin toi-
mitilarakentamisessa. Meillä on suunnitteil-
la useita puurakenteisia rakennuksia. Niistä 
yksi on lippulaivahankkeemme Keilanie-
men Portti, johon kytkeytyy monia vastuul-
lisen rakentamisen käytännön toteutuksia. 
Itse uskon vahvasti siihen, että puu on tule-
vaisuuden materiaali, jonka merkitys Var-
man rakennushankkeissa kasvaa, kiinteistö-
kehitysjohtaja Sari Raunio toteaa.

Puu on vetovoimatekijä

Varmassa on huomattu, että puulla on posi-
tiivinen imago. 

– Puurakentaminen on sijoittajillekin ve-
tovoimatekijä, vaikka rakentamisen kustan-
nus onkin vielä tänä päivänä perinteiseen 
betonirakentamiseen verrattuna korkeam-
pi. Mitä enemmän puurakentaminen yleis-
tyy, tulee markkinoille uusia toimijoita, jotka 
vauhdittavat puurakentamisen kustannusten 
laskua. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi 
tehtaalla tapahtuva tilarakentaminen ja mo-

duuliratkaisut, jotka ovat yleistyneet puura-
kentamisessa viime vuosien aikana, raken-
nuttajapäällikkö Jouko Räisänen kertoo.  

Luonnon läsnäolo lisää 
työhyvinvointia

Keilaniemen Portti on valmistuessaan 
veistoksellinen ja persoonallinen puura-
kenteinen toimistorakennus, joka tulee 
erottumaan Espoon Keilaniemen muusta 
toimistorakennuskannasta.  

– Rakennuksen viisto viherkatto on yksi 
rakennuksen julkisivu ja osa kaupunkiku-
vaa. Se on siis näkyvästi läsnä, mikä eroaa 
tyypillisestä viherkattorakentamisesta, jossa 
katon viherrakenne jää usein katutason kul-
kijalta piiloon. Luonnon vahva läsnäolo on 
ollut muutoinkin punainen lanka hankkeen 
suunnittelussa. Luonto on haluttu tuoda lä-
helle ihmisten toimistoarkea materiaalien li-
säksi mm. sillä, että rakennuksen sisällä kas-
vaa oikea puu. Luonnon vaikutus ihmisen 
hyvinvointiin on kiistaton ja puu on tutki-
tusti ihmisten hyvinvointia lisäävä element-
ti. Se linkittyy saumattomasti myös Varman 
perustehtävään tukea ihmisten työhyvin-
vointia, Räisänen taustoittaa.

Keilaniemen Portissa pilotoidaan 
kiertotalousrakentamista

Varma pilotoi Keilaniemen Portin hank-
keessa myös kiertotalouden mukaista suun-
nittelua ja rakentamista. 

– Rakennusmateriaalien uudelleenkäytet-
tävyys ja purettavuus on huomioitu jo suun-
nitteluvaiheessa, Raunio toteaa.
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Keilaniemen Portti
Sijainti | Location: Keilaniemi, Espoo

 

Käyttötarkoitus | Purpose: 

Toimistorakennus | Office building

Rakennejärjestelmä | Structure: 

Hybridirunkoinen, jossa kantavat 

rakenteet ovat puuta, terästä 

ja betonia. Pilarit liimapuuta, 

palkit teräksisiä matalapalkkeja. 

Välipohjarakenne massiivipuinen, 

jonka päälle valetaan ohut 

betonikerros | Hybrid frame with 

load-bearing structures in wood, 

steel and concrete. Glulam pillars, 

low steel beams. The intermediate 

floor structure is solid wood 

covered with a thin layer of poured 

concrete

Rakennuttaja/Tilaaja | 

Developer/Client: Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varma | 

Varma Mutual Pension Insurance 

Company

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural 

design: Arkkitehdit Soini & Horto

Rakennesuunnittelu | Structural 

design: Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti | 

Construction consultant: Haahtela-

rakennuttaminen Oy 

Palosuunnittelu | Fire design:  

KK-Palokonsultti Oy

Akustiikkasuunnittelu | Acoustic 

design: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Sähkösuunnittelu | Electrical 

design: Ramboll Finland Oy

LVI-Suunnittelu | HVAC design: 

Ramboll Finland Oy

Tilavuus | Volume: 87 500 m3

Kerrosala | Floor area: 19 940 k-m2

Kokonaisala | Total area:  

29 590 brm3

Valmistumisvuosi | Year completed: 

2024

For the Varma Pension Insurance Company, the mitigation of climate change is a key corporate social 

responsibility. It also plays a key role in new construction projects. Keilaniemen Portti is Varma’s flagship site:  

an architecturally impressive wood office building that features sustainable development  

and environmental friendliness in its design in an atypical way.

and environmentally-friendly as possible. 
Buildings are designed to be energy effi-
cient, and construction waste and environ-
mental impacts are minimised. In addition, 
each building’s spaces are designed to be re-
configurable according to future needs.

What is the office of the future 
like?

Varma is also in a good position to shed light 
on trends in office construction and wheth-
er the Covid 19 pandemic has changed per-
spectives on the office of the future.  

– The importance of being able to recon-
figure office spaces will undoubtedly grow. 
In addition, the pandemic has increasing-
ly changed the significance of office spac-

TULOSSA | COMING

es as people now work from home more. 
Businesses will probably not need as much 
space. On the other hand, the importance of 
community in offices will grow because the 
office is the place where colleagues can meet 
or brainstorm. People will do their work in 
many more places than before. I believe that 
a hybrid model where companies may have 
satellite offices supplementing their core 
office has a future. This may include leas-
ing spaces by the hour or concluding short 
term rental agreements. It will be more im-
portant than ever that space solutions can be 
reconfigured to meet changing needs. These 
types of solutions are also being pondered 
in the design for Keilaniemen Portti, Rau-
nio says. ■

V
arma aims to have environmen-
tally-friendly investments make 
up 20% of all its pension insur-
ance investments by 2025. When 

constructing new buildings, Varma chooses 
energy-efficient construction solutions and 
environmentally-friendly materials when 
possible. As a wood office property, Keila-
niemen Portti fits in perfectly with these 
overall goals.

– At Varma, wood construction has 
emerged as a key theme for the future. This 
will be reflected in both residential and 
commercial construction. We have sever-
al wood buildings planned. One of them is 
our flagship project of Keilaniemen Portti, 
which manifests many practical construc-
tion techniques for responsible construc-
tion. Personally, I strongly believe that wood 
is the material of the future and that its sig-
nificance in Varma construction projects 
will grow, says Sari Raunio, Property De-
velopment Director.

Wood serves as an attraction

Varma has noticed that wood has a positive 
image. 

– Wood construction is also attractive to 
investors even if construction costs are cur-
rently still higher than for traditional con-

crete construction. As wood construction 
grows more common, new suppliers will 
enter the market. This will accelerate a re-
duction in wood construction costs. Good 
examples of increasingly common develop-
ments in recent years include factory-built 
modular solutions and volumetric elements 
for wood construction, says Construction 
Manager Jouko Räisänen.  

Having nature present increases 
well-being at work

When completed, Keilaniemen Portti will 
be a sculptured, unique office building that 
will stand out from the other office build-
ings at Keilaniemi in Espoo.  

– The building has a sloping green roof 
as one of its facades, becoming a highly vis-
ible part of the cityscape. This will make it 
a prominent presence, differing from more 
typical green roof solutions where the green 
roof structures tend to be out of sight of any 
passersby at street level. Making nature a 
strong presence has been a general theme 
of the project design. This desire to bring 
nature closer to the office is not only dis-
played in the material selections but also 
in the form of an actual tree growing inside 
the building. Nature’s impact on people’s 
well-being cannot be denied and research 

has shown that wood increases people’s 
general welfare. This all links seamlessly to 
Varma’s fundamental task of supporting the 
well-being of people at work, Räisänen ex-
plains.

A pilot project for circular 
economy construction

The Keilaniemen Portti project also allows 
Varma to pilot design and construction ap-
proaches for the circular economy. 

– The possibility to recycle and break 
down the construction materials was an-
alysed as early as in the design stage, says 
Raunio.

At Keilaniemen Portti, the term break 
down means that all building components 
and elements are documented. The docu-
mentation serves as a material register for 
the building. 

– This gives us a comprehensive under-
standing of the products and materials used 
in the building. This in turn makes it easy to 
reuse the materials at other locations if the 
building is torn down at the end of its life 
cycle, Räisänen explains.

In Varma’s definition, construction that 
follows the principles of the circular econ-
omy includes selecting construction mate-
rials that make the building as long-lasting 

Purettavuus tarkoittaa Keilaniemen Por-
tissa sitä, että kaikki rakennuskomponentit 
ja elementit dokumentoidaan, jolloin niistä 
muodostuu rakennuksen materiaalipankki. 

– Näin meillä on kattava käsitys raken-
nuksessa käytetyistä tuotteista ja materi-
aaleista, jolloin ne on helppo hyödyntää 
muissa kohteissa, mikäli rakennus pääte-
tään purkaa elinkaarensa lopussa, Räisänen 
täsmentää.

Kiertotalouden periaatteiden mukainen 
rakentaminen tarkoittaa Varman näkemyk-
sen mukaan mm. sitä, että kohteeseen va-
litaan rakennusmateriaalit, joiden avulla 
rakennuksesta tulee mahdollisimman pit-
käikäinen ja ympäristöystävällinen. Raken-

nukset suunnitellaan energiatehokkaiksi ja 
rakennusjäte sekä ympäristöhaitat mini-
moidaan. Lisäksi ne suunnitellaan muun-
tojoustaviksi.

Millainen on tulevaisuuden 
toimisto?

Varma onkin otollinen kohde kysyä toimis-
torakentamisen trendeistä ja siitä, onko ko-
ronapandemia muuttanut näkemystä tule-
vaisuuden toimistosta?  

– Muuntojoustavuuden merkitys tulee  
eit tämättä toimistotiloissa kasvamaan ja 
koronapandemia on muuttanut entisestään 
toimitilojen merkitystä yritysten arjessa etä-
työn lisääntyessä. Yritysten tilatarpeet tule-

vat todennäköisesti pienenemään, mutta 
yhteisöllisyyden merkitys toimitiloissa ko-
rostuu, sillä yrityksen toimipiste on se paik-
ka, missä kohdataan kollegoita tai pidetään 
aivoriihiä. Työ tulee monipaikkaistumaan 
ja uskon, että hybridimalli, missä yrityksel-
lä voi olla ydintoimistotilan lisäksi satelliit-
titoimistoja taikka niiden rinnalla aikaveloi-
tuksella tai lyhyemmin vuokrasopimuksin 
vuokrattavia tiloja, on tulevaisuutta. Entis-
tä tärkeämmäksi tulee myös se, että tilarat-
kaisut- ja kokonaisuudet joustavat muuttu-
vien tarpeiden mukaan. Nämä vaihtoehdot 
ovat mukana Keilaniemen Portin suunnit-
telupöydällä tilaratkaisujen osalta, Raunio 
kertoo. ■
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ATähän julkaisuun on koottu puurakennuksen ääneneristävyyden suunnittelussa 
tarvittava keskeinen tieto. 

Tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä ohjeita ääneneristävyyden 
suunnitteluun ja havainnollistaa puurakenteisten rakennusosien akustista 
toimintaa. 

Ohjeessa käsitellään nykyisin käytössä olevia puurakennusten rakennusjärjestelmiä 
niin rankarakenteiden kuin massiivipuurakenteiden näkökulmasta. 

Ohje sisältää 1.1.2018 voimaan astuneen ympäristöministeriön asetuksen 
796/2017 määräykset rakennuksen ääniympäristöstä sekä 1.4.2019 voimaan 
astuneessa ympäristöministeriön asetuksessa 360/2019 esitetyt muutokset. 
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TEKIJÄT | CREDITS

NOLLA CABIN
Robin Fal-

ck is a Hel-

sinki born 

and bred 

des igner. 

Ever cu-

rious and 

constantly 

learning and mastering new skills to im-

plement in his work. In his mind design 

ARCTIC FOX IGLOOS
Jari Hintsala, 

graduated as an 

architect from 

the University 

of Oulu in 1993. 

Own Archi-

tect’s Office Jari 

Hintsala Archi-

tects since 1993. 

Main and structural design.

SAUNA N

Avarrus is a Helsinki- based architecture 

office founded in 2008 and we strive to 

design fresh, functional and sustainable 

architecture. Sauna N Team - architects 

Meri Murto and Pauli Siponen.

KEILANIEMEN PORTTI
Anis Souissi is a 

Tunisian-Finnish 

architect grad-

uated from Hel-

sinki University 

of Technology 

in 2009. Acts 

as Soini & Hor-

to design direc-

tor. He has worked previously as sen-

ior architect at BIG-Bjarke Ingels Group 

and COBE in Copenhagen and Finnish 

most prominent architects as Lahdelma 

& Mahlamäki, Juha Leiviskä and SIREN.

M a r i a  L i i s a  

H o n k a n e n , 

Finnish architect 

graduated from 

Helsinki Univer-

sity of Technol-

ogy in 1999. Is 

Partner at So-

ini & Horto. She 

has been lead-

ing large pro-

jects within Finland and Russia includ-

ing the recent Tripla shopping complex 

in Helsinki. ■

WOOD CITY OFFICE BUILDING

Anttinen Oiva Architects Ltd. is a Helsinki-based architectural office founded in 2006 

by Selina Anttinen and Vesa Oiva. Ongoing projects include urban planning, public and 

office buildings and housing projects mainly in the growing Helsinki metropolitan area. 

These projects share an aim to create environments that are sustainable, versatile and 

inspiring to experience.

is a behavior, it’s second-nature. Robin is 

at his core a craftsman and you can usu-

ally find him in his studio with a tool in 

his hand, working on another prototype.

His approach to design is tactile, sim-

ple and strives to tidy things up as el-

egantly as possible. He strives to take 

away and simplifying the unnecessary 

rather than adding new problems. His 

love for products and equipment that 

lasts is one of his major driving factors. 

NILIAITTA

Studio Puisto Architects - Our design process is grounded in both the needs and wish-

es of our clients as well as the unique character that represents a place. Rather than just 

define a site by its physical properties, we seek to also unearth its intangible, atmospheric 

qualities to see how our architecture could best complement it. Consequently, nature and 

its representations strongly influence our work and we are continuously exploring inno-

vative ways through which we can source inspiration from the natural world around us.

THE PORVOO GALAXY
Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi strives to 

create built environments that are ap-

proachable, provide positive experienc-

es, and are in harmony with their natural 

surroundings while respecting the limit-

ed resources and various regulations of 

each project.

Puuinfo on julkaissut kaksi 
suunnittelijoille tarkoitettua ohjetta

Päivitetty versio Paloturvallinen puutalo – 
Asuin- ja toimitilarakentaminen -ohjeesta 

Puuinfon vuonna 2018 julkaisemasta Paloturvallinen 

puutalo -kirjasta on tehty päivitetty painos. Vuoden 

alussa astui voimaan asetusmuutos, joka edistää palo-

määräysten materiaalineutraaliutta, pienentää rakenta-

miskustannuksia sekä selkeyttää määräysten tulkintaa. 

Kirjan toisessa painoksessa on päivitetty nämä muu-

tokset sekä siihen on tehty muitakin täsmennyksiä, joita 

vuosien varrella on tullut esille.

Ohjeen tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä oh-

jeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja 

havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä. Oh-

jeessa käsitellään pääsiassa puurunkoisia asuin- ja toimi-

tilarakennuksia.

Uusi Ääneneristys puutalossa -ohje 

Ääneneristävyys puutalossa -ohjeeseen on koottu puu-

rakennuksen ääneneristävyyden suunnittelussa tarvittava 

keskeinen tieto. Tarkoituksena on antaa käytännönlä-

heisiä ohjeita ääneneristävyyden suunnitteluun ja ha-

vainnollistaa puurakenteisten rakennusosien akustista 

toimintaa. Ohjeessa käsitellään nykyisin käytössä olevia 

puurakennusten rakennusjärjestelmiä niin rankaraken-

teiden kuin massiivipuurakenteiden näkökulmasta. Kirja 

korvaa vuonna 2004 julkaistun vastaavanlaisen teoksen.

Ohje on tarkoitettu arkkitehti-, rakenne- ja talotek-

niikkasuunnittelijoille suunnittelun apuvälineeksi, jolla 

ohjataan oikeanlaisten suunnitteluratkaisujen käyttöön 

jo esisuunnitteluvaiheessa. Ääneneristys puutalossa -oh-

je soveltuu hyvin myös opetusmateriaalina käytettäväksi 

alan oppilaitoksissa.

Kirjat voi tilata Puuinfon verkkosivuilta tai ladata veloituksetta sähköisesti osoitteesta  

www.puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet
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2021

Kuvassa vuoden 2020 Puupalkinnon voittaja, Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n 

suunnittelema Helsingin olympiastadionin peruskorjaus ja uudistaminen. Kuva: Wellu Hämäläinen

Puupalkinto annetaan rakennukselle, sisustukselle 

tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista 

suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on 

käytetty innovatiivisella tavalla.

Ehdotettavien kohteiden tulee valmistua heinäkuun 

2021 loppuun mennessä.

Vapaamuotoiset ehdotukset tulee toimittaa 

Puuinfoon 31.8.2021 mennessä, info@puuinfo.fi.  

Liittäkää ehdotukseen lyhyt selostus kohteesta 

sekä sitä selventäviä valokuvia ja piirustuksia.

Puupalkinnon saaja julkistetaan 4.11.2021 

Puupäivillä Helsingin Messukeskus Siivessä.

Puuinfo Oy kutsuu 

suunnittelijoita, 

rakennuttajia, rakentajia 

sekä muita rakennetusta 

ympäristöstä kiinnostuneita 

tekemään ehdotuksia vuoden 

2021 Puupalkinnon saajaksi.




