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• Referenssejä
• Puufaktaa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Liikevaihto 118 MEUR, 720 työntekijää 6:ssä tuotantolaitoksessa ja erilaisissa myynti- ja jakelutoiminnoissa lähinnä Suomessa, mutta myös kansainvälisestiSuomalainen vuonna 1967 perustettu perheyhtiö, jossa omistajuus on pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön ja sen kehittämiseenVahvasti ollut ja yhä on osa suomalaista puutuoteteollisuuden kasvua ja kehitystäToiminnan ytimessä asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, tinkimätön laatuajattelu, puuosaaminen ja kannattava kasvu, Toteuttanut vuosien varrella 80 000 kotia, loma-asuntoa sekä erilaisia projektihankkeita liike- ja toimistorakennuksista, julkisiin palvelurakennuksiin, teollisuus- ja varastorakennuksista maatalousrakennuksiin



Konserni yrityksen takana
PRT-Forest Oy
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PRT-Forest lyhyesti

Liikevaihto 111,0 MEUR

Vienti 11,8 MEUR

Omavaraisuusaste 72 %*

Henkilöstö 651

• Suomalainen vuonna 1967 perustettu perheyhtiö
• Jalostaa suomalaista pohjoisen puuta rakentamisen ja viihtyisän asumisen 

tarpeisiin 
• Palvelee sekä yksityisiä kotitalouksia että rakennusliikkeitä, rakennuttajia ja 

suunnittelijoita ympäri Suomen 
• Toteuttanut vuosien varrella yli 80 000 erilaista rakennusta

*Korkein AAA-luottoluokitus
** luvut vuodelta 2015
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Liikevaihto 118 MEUR, 720 työntekijää 6:ssä tuotantolaitoksessa ja erilaisissa myynti- ja jakelutoiminnoissa lähinnä Suomessa, mutta myös kansainvälisestiSuomalainen vuonna 1967 perustettu perheyhtiö, jossa omistajuus on pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön ja sen kehittämiseenVahvasti ollut ja yhä on osa suomalaista puutuoteteollisuuden kasvua ja kehitystäToiminnan ytimessä asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, tinkimätön laatuajattelu, puuosaaminen ja kannattava kasvu, Toteuttanut vuosien varrella 80 000 kotia, loma-asuntoa sekä erilaisia projektihankkeita liike- ja toimistorakennuksista, julkisiin palvelurakennuksiin, teollisuus- ja varastorakennuksista maatalousrakennuksiin



PRT-Forestin liiketoiminta-alueet

Kuluttajatuotemerkit

Ammattilaistuotteet ja -ratkaisut

Piklas-IkkunatPRT-WoodMellano PRT-Pro™ 
(Pyhännän Rakennustuote)

Lappli-Talot Jukkatalo Kontio 



Konsernin historia
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1989 
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Teollisuusmyynti 
1984 - 1992

Kansainvälistyminen

B2C-liiketoiminnan vahva 
kehittäminen



Pyhännän Rakennustuote
Puuelementtirakentamista ammattilaisille



PRT-Pro™ -tarjonta kehitetty rakentamisen ammattilaisille:

• PRT on lupaus tinkimättömästä laadusta
• Pro on lupaus pyrkimyksestä edistää asiakkaidemme liiketoimintaa

Vakioituja PRT-Pro™ -puurakentamisen ratkaisuja:
• Asuinrakennuksiin

• Puukerrostalot
• Rivitalot
• Paritalot
• Luhtitalot

• Hoitoalan rakennuksiin
• Päiväkodit
• Hoivakodit
• Palvelukodit

• Kouluihin ja oppilaitoksiin
• Teollisuus- ja varastorakennuksiin
• Toimitiloihin
• Liike- ja kokoontumistiloihin



PRT-Pro™ -palvelut
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PRT-Pro™ -toimituspalvelut

• Tuoteosakauppa (rakennesuunnittelu, 
elementtien tuotannonsuunnittelu, tuotanto, toimitus 
työmaalle ja asennus) 

• Räätälöity toimitus (räätälöity toimitussisältö)

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tekninen asiakaspalvelu palvelee valmiiden rakenne -ja detaljikuvien pohjalta rakennusliikettäTekee PRT-Pro -vakiorakenteista poikkeavan rakenteiden tarkastelun ja soveltuvuuden arvioinnin tuotantoon-Tekee rakenteiden kustannustehokkuuden tarkistelun	Auttaa tarvittaessa muissa teknisissä kysymyksissä toimituksen ja asennuksen aikanaPRT-Pro™ -toimituspalvelutPRT-Pro™ -toimituspalvelut sisältävät kaksi vakiotoimitusvaihtoehtoa sekä räätälöidyn toimituspalvelun asiakkaan erityistarpeiden mukaan. TuoteosakauppaTuoteosakauppa sisältää rakennesuunnittelun, elementtien tuotannonsuunnittelun, tuotannon, elementtitoimituksen ja asennuksen (lue tarkempi sisältö www.prt-pro.fi/palvelut)Hyödyt PRT–Pro™ -ratkaisusta parhaiten tuoteosakaupassa, sillä ratkaisu on kokonaiskonsepti, jossa toimittaja vastaa suunnittelusta, ratkaisun tuotannosta sekä sen asennuksesta työmaallaSuunnittelun, tuotannon ja asennuksen yhdistämisellä saavutetaan parempi kustannustehokkuus ja rakentamisen laatuNäin pienenee myös rakentamisen välilliset sekä välittömät kustannukset sekä lyhenee rakentamisaikaKomponenttitoimitusKomponenttitoimitus sisältää elementtien tuotannon suunnittelun ja valmistuksen asiakkaan rakenne- ja pääkuvien perusteella ja elementtitoimituksen työmaalle Toimitusehtona tässä on vapaasti työmaalla autossaTakuu toteutuu komponenttitoimituksessa RYHT 2000:n mukaanRäätälöity toimitusAsiakkaan erityistarpeiden mukaan räätälöity toimitussisältö Kaikki ym. palvelumuodot sisältävät huolto- ja takuuohjeet sekä laatutodistukset. 



PRT-Pro™ -lisäpalvelut
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Verkkosivut (www.prt-pro.fi)

• Rakennekuvat ja detaljit pdf- ja dwg-muodossa
• Tuotekortit (ratkaisuiden perustiedot ja 

tekniset ominaisuudet)
• Suoritustasoilmoitukset ja muut sertifikaatit

PRT-Pro™ tekninen tuki

• Hankkeen suunnitteluun tai läpiviemiseen 
liittyvät tekniset kysymykset

• PRT-Pro™ -vakiorakenteista poikkeavien 
rakenteiden tarkastelu ja sovellettavuus 
tuotantoomme

• Veloitukseton palvelu

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
VerkkosivutOlemme keränneet www.prt-pro.fi -sivustolle mahdollisimman laajan teknisen tietosisällön tukemaan asiakkaidemme projektin toteutusta. Verkkosivuiltamme löytyy mm.:Rakennetyypit ja detaljit pdf- ja dwg-muodossaTuotekortit, joista selviää ratkaisuiden perustiedot ja tekniset ominaisuudet PRT-Pro™ tekninen tuki PRT-Pro™ tekninen tuki palvelee kaikkia asiakkaitamme rakennusliikkeitä, suunnittelijoita ja rakennuttajia. Tekniseen tukeen voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset verkkosivuilla olevien tietojen lisäksi tarkennusta mm. seuraavista asioista tai hankkeen toteuttamiseen liittyen apua:Hankkeen suunnitteluun tai läpiviemiseen liittyvät tekniset kysymyksetPRT-Pro™ -vakiorakenteista poikkeavien rakenteiden tarkastelu ja sovellettavuus tuotantoommeveloitukseton palvelu asiakkaillemme



Rakennusliikkeelle

Sujuva tilaus-toimitusprosessi - nopeasti tontille

• Vakioidut PRT-Pro™ -rakenneratkaisut
• Vakioidut palvelut ja laaja tuote- ja ratkaisuvalikoima

Kustannustehokkaampi lopputulos

• Rakennusteknisesti mittatarkka ja mittapysyvä
• Valmista nopeammin PRT-Pro™ -rakenneratkaisuin 

ja elementein
• Valmiit rakennusprosessin dokumentit, kuvat 

ja asennusohjeet
• Sääturvallinen ja ekologinen
• Turvallinen kumppani
• PRT-Pro™ tekninen tuki palvelee
• Vuosikymmenten osaaminen
• Tuotetakuut, varmennustodistus, ohjeet

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Nopeammin tontilleVakioidut PRT-Pro™ -rakenneratkaisut nopeuttaa toimitusaikaaVakioidut palvelut ja laaja tuote- ja ratkaisuvalikoima helpottaa tilaamistaKustannustehokkaampi lopputulosRakennusteknisesti mittatarkka ja mittapysyvä rakennustapa Vakioidut PRT-Pro™ -rakenneratkaisut ja elementit nopeuttaa rakentamista, rakentaminen on sääturvallisempaaValmiit rakennusprosessiin liittyvät dokumentit, kuvat ja asennusohjeet nopeuttavat työmaan läpimenoaikaaElementtien ansiosta ekologisempaa rakentamista (työmaajätteiden määrä pienenee) Turvallinen kumppaniTekninen asiakaspalvelu auttaaTilaajavastuu-palveluun rekisteröitynyt yritysVuosikymmenien osaaminen puuelementtirakentamisestaTuotetakuut ja sertifikaatit kunnossaKonsernilla AAA-luottoluokitusVakioidut palvelut:Tuoteosakauppa (rakennesuunnittelu, tuotanto, elementtitoimitus, asennus) Elementtitoimitus (elementtien tuotannon suunnittelu ja tuotanto ja elementtien toimitus) 



Rakennuttajalle

• Kustannustehokas ja pitkäikäinen 
• Investointi tuottaa nopeammin
• Yksilölliset toteutukset  kustannustehokkaasti

• Hyvä investointi
• energiatehokas
• järkevät huoltokustannukset ja  vs. rakennuksen imago- ja 

vuokrausarvo
• elinkaarikustannukset 
• ekologinen

• Pitkäikäinen rakennus 
• rakennusteknisesti mittatarkka ja –pysyvä ja 

sääturvallinen rakennustapa
• paloturvallinen 
• kohtuukustannuksin muunneltavissa

• Turvallinen ja osaava kumppani

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aika on rahaa. Säästämme aikaa monella tapaa ja mahdollistamme investoinnin nopeamman käyttöön oton.http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/3468087/2/stock-photo-3468087-business-graph-v17.jpgRakennustyypit:AsuinrakennuksiinHoitoalan rakennuksiinKouluihin ja oppilaitoksiinMaatalousrakennuksiinTeollisuus- ja varastorakennuksiinToimitiloihinLiike- ja kokoontumistiloihinKustannustehokkaampi ja vastuullisempi lopputulosVakioidut PRT-Pro™ -rakenneratkaisut nopeuttaa suunnittelua sekä toteutusta, investointi saadaan tuottamaan nopeamminHelppo toteutus, sillä haluttaessa saa yhdestä paikkaa suunnittelun, rakenneosien valmistuksen ja asennuksen yksilölliset toteutukset mahdollista tehdä kustannustehokkaastiPitkäikäinen rakennus Rakennusteknisesti mittatarkka ja –pysyvä ja sääturvallinen rakennustapaPaloturvallinen Muunneltava  Hyvä investointiEnergiatehokas (Puurakenteisen kerrostalon asunnot, porrashuoneet ja yhteistilat  lämpöeristetään toisistaan ”automaattisesti”. Tällöin on mahdollista tehdä toisarvoiset tilat puolilämpiminä. Asunnon lämpötilaa voidaan laskea asukkaan ollessa pidempiä aikoja poissa kotoa. Betonitalossa ko. toimenpidettä ei voi tehdä. Em. järjestelyillä voidaan puurakenteisen rakennuksen energiankulutusta vähentää.)Edulliset huoltokustannukset vs. rakennuksen imago- ja vuokrausarvo -> pitää arvonsa paremmin Ekologinen, mm. työmaajätteiden määrä pienenee, raaka-aineet hyödynnetään tarkasti, jätteet kierrätetään tarkasti tehtailta Huom!!!puujulkisivu uudistetaan 10 v välein vs. betonijulkisivu 50 v välein  (uusimmilla Tikkurilan maaleilla voidaan maalata jopa vaan 20-25 vuoden välein)puutalo ”uusiutuu” 10 vuoden välein mutta betoni 50 vuoden välein Ja elinkaarikustannusten osalta puujulkisivujen elinkaarikustannuksia on pidetty 50-vuoden omistusjaksolla betonirankentamista kalliimpana. Mutta jos puutalo maalataan 5 kertaa ko. omistusjaksona, on huoltokustannus suuruusluokaltaan 125 €/as.m2/50a ja betonisandwich-elementin korjauskustannukset n. 250 …300 €/m2/50a. Turvallinen ja osaava kumppaniTilaajavastuu palveluun rekisteröitynyt yritysVuosikymmenten osaaminen puuelementtirakentamisestaTuotetakuut ja sertifikaatit kunnossaKonsernilla AAA-luottoluokitus



Suunnittelijalle

Suunnittelun pohjatiedot ja työkalut osoitteessa 
www.prt-pro.fi

• Rakenteet ja detaljit pdf- ja dwg-tiedostoina
• Laaja tuote- ja ratkaisuvalikoima ja räätälöintimahdollisuudet 

tarvittaessa
• Tuotekortit, sertifikaatit ja suoritustasoilmoitukset 
• PRT-Pro™ tekninen tuki

Kustannustehokas ja vastuullinen

• Tehokkaammin valmista PRT-Pro™ -rakenneratkaisuin 
• Vakioidut ratkaisut nopeuttavat 

rakennusprosessia ja rakentamisen 
laatu on parempi

• Taustalla suomalainen, vakavarainen, 
vastuullisesti toimiva perhekonserni

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suunnittelijoille on oma sivu nettisivuilla, jota kautta pääsee kiinni suunnittelumateriaaleihinMateriaalit ja tuotetiedot suunnitteluun helposti netistäDwg-tiedostot, rakennekuvat sekä detaljit PRT-Pro™ -rakenneratkaisuista www.prt-pro.fi -sivustollaLaajan tuote- ja ratkaisuvalikoiman ansiosta yhdestä paikkaa löytyy ratkaisu laajan kokonaisuuden suunnitteluunTuotekortit, sertifikaatit ja suoritustasoilmoitukset ladattavissa netistäMitä tietoa ei löydy, tekninen asiakaspalvelu vastaa kysymyksiinKustannustehokas ja vastuullinenVakioidut PRT-Pro™ -rakenneratkaisut nopeuttaa kohteen valmistumistaValmiit rakennusprosessiin liittyvät dokumentit, kuvat ja asennusohjeet nopeuttavat suunnittelun, valmistuksen sekä työmaan läpimenoaikaa, projektit valmistuvat tehokkaamminsuomalainen vakavarainen perhekonserniParempia referenssejä (vakioiduin ratkaisuin kustannustehokkaampi, laadukkaampi ja kestävämpi rakennus)Vakioidut PRT-Pro™ -toimituslaajuudet:Tuoteosakauppa (rakennesuunnittelu, tuotanto, elementtitoimitus, asennus) Elementtitoimitus (elementtien tuotannon suunnittelu ja tuotanto ja elementtien toimitus) 

http://www.prt-pro.fi/


Ympäristöministeriön hyväksymä varmennustodistus
Puurakenteiset seinä-, alapohja, välipohja-, ja yläpohjaelementit

Tuotelaatu - Tuotetta koskevat vaatimukset
• Osoitettava teknisten vaatimusten täyttyminen (lujuus, palon kestävyys, 

ääneneristävyys, energiatehokkuus, tiiveys, käyttöturvallisuus)
• Osoitetaan suunnitelmilla, ja niiden toteutumisella valmistuksessa
• Ilmoitetaan ominaisuuksien suoritustaso

Prosessin laatu - Valmistusta koskevat vaatimukset
• Tuotannon sisäinen laadunvalvonta, dokumentoituna
• Valmistukselle on laadittu mittatoleranssit
• Ei edellytä valmistajan tuotetestausta (koskee mekaanisesti liitettyjä rakenteita)
• Suurten elementtien käsittely- ja siirtosuunnitelmat
• Kuljetus, varastointi – ja suojausohjeet

Prosessin ja laadun varmistus - Ulkoinen varmistaja 
• Akkreditoitu laitos, Inspecta
• Suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen
• Varmentaa valmistajan kuvaaminen tuotantomenetelmien noudattamista, jatkuvana
• Ulkoisen suunnittelijan (kerrostalot) valmistuksen katselmukset

PRT-Pro™ -laatu



Rakenteita ja ratkaisuja
PRT-Pro™ -rakenneratkaisut



PRT-Pro™ -ulkoseinäelementit

• Lämpimät puolilämpimät ja kylmät
• P2/P3 
• Vaaka- tai pystyelementti 
• Elementtien räätälöintivaihtoehtoja: 

– runkorakenteen
– ulkoverhouksen
– sisäverhouksen
– lämmöneristävyyden
– palonkestävyyden
– elementin valmiusasteen osalta 

• PRT-Pro™ -ulkoseinäelementtejä 
täydentävät elementit:

– ristikonkantaelementti
– päätykolmioelementti

Mitat max
Pituus   12,0 m 
Korkeus  4,2 m



PRT-Pro™ -väliseinäelementit

• Kevyt väliseinäelementti
• Kantava väliseinäelementti
• Huoneistojen välinen 

seinäelementti
• Palokatkoelementti yläpohjaan
• Elementtien räätälöintivaihtoehtoja: 

– verhouksen
– palonkestävyyden
– ääneneristyksen 
– lämmöneristyksen
– valmiusasteen
– runkovahvuuden osalta 

Mitat max
Pituus   12,0 m
Korkeus  4,2 m



PRT-Pro™ -välipohjaelementit

• Osastoimattomat ja osastoidut 
välipohjaelementit

• I-palkkirakenteiset tai LVL-
palkkirakenteiset välipohjat

• P2/P3 
• Elementtien räätälöintivaihtoehtoja: 

– runkorakenteen
– yläpinnanverhouksen
– alapinnan verhouksen
– ääneneristyksen
– palonkestävyyden
– elementin valmiusasteen osalta 

Mitat max
Pituus   12,0 m
Leveys    4,2 m



PRT-Pro™ -kattoelementit

• Lämmin, puolilämmin ja kylmä
• P1/P2/P3 
• Lappeen tai harjan suuntainen elementti 
• Elementtien räätälöintivaihtoehtoja:

– vesikatteen 
– alapinnan verhouksen
– lämmöneristävyyden
– elementin valmiusasteen osalta 

• PRT-Pro™ -kattoelementtejä täydentävät 
elementit:

– sivuräystäselementti
– päätyräystäselementti
– pääty-/sivuräystäselementti 

Mitat max
Pituus   12,0 m
Leveys    4,2 m



PRT-Pro™ -naulalevyristikkokatot

• Lämmin, puolilämmin ja kylmä
• P2/P3 
• Ristikkotyypit: harja-, saksi-, pulpetti-, ja palkkiristikko 
• Räätälöintivaihtoehtoja naulalevyristikkokatolle: 

– vesikatteen 
– alapinnan verhouksen
– lämmöneristävyyden
– valmiusasteen osalta 

• PRT-Pro™ -naulalevyristikkokattoa täydentävä elementti:
– päätyräystäselementti (yläpuolisella tai alapuolisella laudoituksella) 



CLT-rakenteinen tilaelementti
2 – 8 kerrosta

Rankarakenteinen tilaelementti
1 – 4 kerrosta

PRT-Pro™ -tilaelementit

Mitat max
Pituus   12,0 m
Leveys    4,3 m



Pyhännän Rakennustuote
Hartolan tehdas



• Pyhännän Rakennustuote Oy on ammattiraken-
tamiseen keskittynyt puuelementtivalmistaja, 
joka tarjoaa rakennusliikkeille, rakennuttajille ja 
suunnittelijoille rakenneratkaisuja 
PRT-Pro™ -merkillä

• Henkilöstö kasvanut tänä vuonna 70 henkilöön, 
ensi vuonna kasvaa yli 100 henkilöön

Hartolan tehdas on yksi Pohjoismaiden 
suurimmista puuelementtitehtaista

• Tuotantotilaa n. 20 000 m²
• Automatisoidut seinä- ja lattialinjat sekä 

kolme asuntomoduulien kasauslinjaa
• Tuotantokapasiteetti lähes 

1000 asuntomoduulia vuodessa, jonka 
lisäksi voidaan valmistaa yli 100 000 m² 
suurelementtiä vuodessa



Seinälinja



Ala- ja välipohjalinja



Yläpohjalinja



Moduulin kasaus



Moduulilinja



Moduulilinja



Moduulilinja



Moduulilinja



Pakkaus ja kuljetus



Asennus



Asennus

• 2-kerroksinen paritalo

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kaksikerroksinen paritalo. Asennus päivässä



Asennus

• Asennus yhdessä päivässä



Asennus

• CLT-luhtikäytävä



Asennus

• Nopea asentaa



Asennus

• CLT-luhtikäytävä, nurkka



Asennus

• CLT-luhtikäytävä
– Maalia vaille valmis



Puuelementit 
betonirungossa



Puuelementit betonirungossa

• Höyrynsulku puuelementiltä toiselle



Puuelementit betonirungossa

• Urheilusalin ulkoseinät sisältä



Puuelementit betonirungossa

• Ja ulkoa



Puuelementit betonirungossa

• Nopea kiinnitys



Puuelementit betonirungossa

• Kiinnitys betoniruuveilla pilareihin



Puuelementti betonirungossa

• Nurkka, jossa hs-muovi päättyy



Puuelementit betonirungossa
• Lielahden 

Koulu Tampere



Puuelementti betonirungossa

• Puukattoelementti ontelolaatan päälle (nopeasti sääsuojaan)
• Ulkoseinäelementit ilman höyrynsulkua

– Asennus kattoelementtien asennuksen jälkeen



Puuelementti betonirugossa

• Aukot tarvittaessa puuelementtiin 
suuremmiksi, johtuen betonielementtien 
valmistus ja -asennustoleransseista



Puuelementti betonirungossa

• Kannatus tarvittaessa kerroksittain



Puuelementti betonirungossa

• Ikkunapellitys



Puuelementit Teräsrungossa



Puuelementti teräsrungossa

• Kattoelementti teräsristikkoon tuettuna



Puuelementti teräsrungossa

• Nurkka / teräspilari



Puuelementti teräsrungossa

• Elementin jatkos



Puuelementti teräsrungossa

• Tuenta ikkunan kohdalla



Referenssejä



As Oy Jyväskylän 
Puukuokka

As Oy Seinäjoen 
Mäihä

Asuntomessut 
2016

Arkkitehtuurin Finlandia 
–palkinto 2015

BoKlok -projekteja                

Seinäjoen Lintuviita

Kuvat: Stora Enso

Eskolantie



Pyhäjärven terveyskeskus

Tyrnävän Rantaroustin 
koulu

Bittium pääkonttori

Metsokankaan lisäkoulu



As Oy Espoon HuhuilijaBoKlok -projekteja                

As Oy Tervakosken Tilhi As Oy Oulun Lokikirja



As Oy Jyväskylän 
Puukuokka 2

As Oy Turun Puulinna As Oy Joensuun Pihapetäjä

BoKlok -projekteja                



Puufaktaa
Ainutlaatuinen rakennusmateriaali



Taloudellisesti kannattavaa

Puuelementtirakentaminen on kustannustehokasta

• Ei kuivumisaikoja, nopea pystytys työmaalla, 
säästö työmaa-aikana

• Työmaavaiheen lyhyt kesto, sijoituksen nopea 
käyttöönotto

• Tiiviit liitokset tarkkojen elementtien ansiosta 
mahdollistaa energiatehokkaan rakentamisen

• Energiatehokas rakentaminen mahdollista 
kustannustehokkaasti, pitkäikäisesti ja 
vähäpäästöisesti

Lähteet: Puuinfo, Aalto Yliopiston Kemian laitos, M. Kairi, 
Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät (VTT), Finnish Wood Research



Kestävä

• Suomen vanhin puurakennus Kokemäellä Pyhän 
Henrikin saarna- ja seremoniatalo 

• Käsittelemätön puupinta kestää pitkään
• Puu hiiltyy tulipalossa
• Paloturvallisuus erinomainen 

(sprinklaus, palamattomat eristeet)

• Puu joustaa, ei murru (maanjäristysalueet)

• Rakennuksen elinikä vaikuttaa 
ympäristökuormitukseen

• Huoltokustannukset kohtuulliset
• Hyvä ääneneristys, akustiikka hyvä puun 

ansiosta

Lähteet: Puuinfo, Aalto Yliopiston Kemian laitos, M. Kairi, Puurakentamisen 
tulevaisuuden näkymät (VTT), Finnish Wood Research 

Kuva: Wikipedia

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomen vanhin puurakennus Kokemäellä Pyhän Henrikin saarna- ja seremoniatalo, vanhimmat hirret on 1470-luvulta (tarkkaa ikää ei tiedetä)Käsittelemätön puupinta kestää pohjoismaisissa oloissa pitkään (pehmenee vain 3 - 5 mm/ 100 v.)Puu hiiltyy tulipalossa, eikä murene tai sorru, kuten teräs ja betoniPuurakennukset sprinklataan, joten niiden paloturvallisuus on muita rakennuksia parempiMaanjäristysherkillä alueilla suositaan hirsi- ja rankarakentamista puun joustavuuden takia -> puu ei murru liikahduksissa kuten betonirakenteet tai muuratut rakenteetElinkaaren aiheuttama ympäristökuormitus sitä pienempi mitä pidempi rakennuksen elinikäPuurakennusten osia voidaan vaihtaa ja kunnostaa purkamatta koko rakennusta -> elinikä pitenee, huoltomaalaukset nykyään mm. edullisempia kuin betonitalon julkisivukorjaukset



Arkkitehtuuri

• Puu taipuu moneksi 
• perinteistä suomalaista puuarkkitehtuuria
• modernia puukaupunkiarkkitehtuuria
• maamerkkejä
• ekologisia arkkitehtuurikohteita

• Puusta ja puuelementeistä syntyy rakennuksia:
• ekologisesti
• kustannustehokkaasti 
• pitkäikäisiin monipuolisiin ja joustaviin 

käyttötarkoituksiin
• Puun toiminnalliset ominaisuudet hyödyntämättä 

(sairaalat, hoitokodit, päiväkodit, koulut, jne.)
• Puuelementtiratkaisut kehitetty tukemaan 

kustannustehokkaampaa suunnittelua ja 
rakentamista

Lähde: Puuinfo
Kuva: http://thechive.com/2011/10/19/architectural-wooden-wonders-31-

photos/beautiful-wood-architecture-26/

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Puu taipuu moneksi ja luonnonmateriaali sopii ympäristöön kuin ympäristöönPerinteistä suomalaista puuarkkitehtuuriaModernia puukaupunkiarkkitehtuuriaUudenlaisia maamerkkejäEkologisia arkkitehtuurikohteitaPuusta ja puuelementeillä syntyy arkkitehtuuriltaan moninaisia ja monimuotoisia rakennuksia ekologisesti, kustannustehokkaasti ja pitkäikäiseen monipuolisiin ja joustaviin käyttötarkoituksiinPuun toiminnalliset ominaisuudet eivät vielä hyödynnetty kaikilla sektoreilla, kuten sairaalat, hoitokodit, päiväkodit, koulut, jne.Puuelementtiratkaisut kehittyneet tukemaan suunnittelutyötä viime vuosien aikana, mahdollisuus tehdä tehokkaampaa ja fiksumpaa suunnittelua



Ympäristöteko

Lähteet: Puuinfo, TRADA UK, EU Relief 2003, ECE, FAO 2003. 

Terästä, alumiinia, 
betonia ja muovia 

korvaava puukuutiometri 
rakentamisessa vähentää 
CO2-päästöjä 1,1 tonnia.  
Yksi puukuutiometri sitoo 
CO2:ta noin 0,9 tonnia.  
Yhteisvaikutus on 2,0 

tonnia CO2:ta!

Puurakentamisen osuuden 
lisääminen Euroopassa 10 
%:lla kattaisi 25 % Kioton 

päästötavoitteista
1000 g CO2 /kg 
rakennusmateriaalia

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
HUOM: Vuotuiseen kotimaiseen asuntotuotantoon tarvittava puumäärä kasvaa metsissämme vajaan työpäivän aikana. Vaikka siis rakentaisimme kaiken puusta, meille jää puuta vielä yllin kyllin.PuuEra esimerkki:jos tarkastelun aikajänne on 30 vuotta, on materiaalien ero 8–11 % ja 50 vuoden aikajänteellä 7–10 % puun eduksi. Jos tarkastellaan pelkkää rakennusvaihetta, ovat päästöt puurakenteella noin 191 kg CO2 / nm2 ja betonirakenteella noin 268 kg CO2 / nm2, eli puurunkoisen rakennuksen rakennusvaiheen päästöt ovat 29 % pienemmät. 



Hyvinvointia edistävä

Tutkimusten mukaan:

• Puu ylläpitää sisäilman kosteutta terveyden
kannalta optimaalisella alueella 
(allergiset ja astmaatikot)

• Sisustusmateriaalina puu saa aikaan miellyttävän
akustiikan ja sisätilan äänimaailman

• Puun antibakteerisilla vaikutuksilla suuri merkitys
mm. sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja 
elintarviketeollisuudessa 

• Puulla on rauhoittava ja stressiä alentava vaikutus
• 80 % kuluttajista valitsee asuinympäristönsä tai

kotinsa rakennusmateriaaliksi puun
• Puutaloissa ja puumiljöössä asukastyytyväisyys 

on korkea
• Kulttuurista riippumatta puu on yksilöllinen,

lämmin ja kaunis rakennusmateriaali

Lähteet: Puuinfo, Aalto Yliopiston Kemian laitos, M. Kairi, Puurakentamisen 
tulevaisuuden näkymät (VTT), Finnish Wood Research

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tutkimusten mukaan puu:ylläpitää sisäilman kosteutta terveyden kannalta optimaalisena mahdollistaen mm. allergisille ja astmaatikoille paremmat oltavatSisustusmateriaalina saa aikaan miellyttävän akustiikan ja sisätilan äänimaailmanAntibakteerisilla vaikutuksilla suuri merkitys mm. sairaaloissa, hoito- ja hoivakodeissa, kouluissa, päiväkodeissa ja elintarviketeollisuudessa sekä eläinten kasvatukseen soveltuvissa tiloissarauhoittava ja stressiä alentava vaikutus80 % kuluttajista valitsee asuinympäristönsä tai kotinsa rakennusmateriaaliksi puunpuutaloissa ja puumiljöössä asukastyytyväisyys on korkeakulttuurista riippumatta yksilöllinen, lämmin ja kaunis rakennusmateriaali



Suomalainen

• Luonnonmukaisesti kasvava ja uusiutuva pohjoisen 
tiheäsyinen puu

• Ilmastosta johtuen puu kasvaa hitaasti, joten siitä 
tulee tiivis, muotonsa pitävä ja pienioksainen

• Puunjalostuksesta energiaa jopa enemmän kuin 
valmistukseen kuluu, käytetään hyväksi 
tuotannossa ja lähialueilla lämmitysenergiana

• Suomessa harjoitetaan vastuullista 
metsäpolitiikkaa; samalla kun uusi puurakenteinen 
talo nousee, uudet taimet varttuvat metsässä

• Edistää suomalaista työllisyyttä ja kestävän 
yhteiskunnan rakentamista

Lähteet: Puuinfo, Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät (VTT), Metsäteollisuus ry

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
luonnonmukaisesti kasvava ja uusiutuvaa pohjoisen puuta rakennusmateriaali Ilmastosta johtuen puu kasvaa hitaasti, joten siitä tulee tiivis, muotonsa pitävä ja pienioksainenPuunjalostuksessa syntyy sivutuotteena energiaa jopa enemmän kuin kuluu ja tämä käytetään hyväksi tuotannossa ja lähialueilla lämmitysenergianaSuomessa harjoitetaan vastuullista metsäpolitiikkaa; samalla kun uusi puurakenteinen talo nousee, uudet taimet varttuvat jo metsässäEdistää suomalaista työllisyyttä ja kestävän yhteiskunnan rakentamista



Ekologinen

Lähteet: Puuinfo, TRADA UK, EU Relief 2003, 

• Hidastaa ilmastonmuutosta, varastoi hiiltä 
• 100 %:sti uusiutuva ja kierrätettävä 
• Elinkaaren lopussa voidaan hyödyntää 

luonnonmukaiseksi energiaksi
• Puurakennuksen valmistamisen energiankulutus 

murto-osa betoniin tai teräkseen verrattuna
• Puun eristävyys on merkittävästi parempi kuin betonin, 

teräksen tai alumiinin
• Puun käyttö korvaa CO2-intensiivisten materiaalien kuten 

teräksen, betonin ja muovin käyttöä
• Kun rakennusten käytön aikaiset ympäristövaikutukset 

pienenevät (v. 2020 nollaenergiarakentaminen), 
merkitsevät erot syntyy rakennusmateriaaleista ja tällöin 
puu on täysin ylivoimainen

• Puurakentamista voidaan lisätä, Suomen metsät kestävät 
n. 100 miljoonan kuutiometrin käytön

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Rakentaminen käyttää Euroopan luonnonvaroista noin 33–50 % ja tuottaa 40–50 % jätteistä-> Jos Euroopan asuntorakentaminen perustuisi betonin sijasta puuhun, vähenisi luonnonvarojen kulutus 70 % ja materiaalien valmistuksen sekä rakentamisen aikainen energiankulutus 40 % ja CO2-päästöt 60 %! hidastaa ilmastonmuutosta ->puutuotteet varastoivat hiiltä koko käyttöikänsä ajan, jopa satoja vuosia100%:sti uusiutuva ja kierrätettävä rakennusmateriaali ja puun kierrätys elinkaaren lopussa tuottaa luonnonmukaista energiaaPuun eristävyys on 15 kertaa parempi kuin betonin, 400 kertaa parempi kuin teräksen ja 1770 kertaa parempi kuin alumiininPuurakennuksen valmistamisen energiankulutus murto-osa betoniin tai teräkseen verrattunapuun käyttö korvaa CO2-intensiivisten materiaalien kuten teräksen, betonin ja muovin käyttöäteräksen valmistus tuottaa 3-4 % kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistäsementin ja betonin tuotanto tuottaa 5-8 % kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä(Rakennustuotteiden valmistus aiheuttaa 5-12 % Suomen energiankulutuksesta ja C02-päästöistä ja näistä päästöistä 90 % syntyy sementin ja teräksen valmistuksesta)Kun rakennusten käytön (v. 2020 nollaenergiarakentaminen) aikaiset ympäristövaikutukset pienenevät, tulee itse rakennusmateriaaleista merkityksellisiä ja tällöin puu on täysin ylivoimainenPuurakentamista voidaan lisätä -> Suomen metsät kestävät n. 100 miljoonan kuutiometrin käytön nykyiseen noin 63 miljoonan kuutiometrin teolliseen käyttöön verrattuna HUOM: Vuotuiseen kotimaiseen asuntotuotantoon tarvittava puumäärä kasvaa metsissämme vajaan työpäivän aikana. Vaikka siis rakentaisimme kaiken puusta, meille jää puuta vielä yllin kyllin.
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