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P ari vuotta sitten kunnalla oli edes-
sään investointi uuteen kouluraken-
nukseen, koska vanhan yläasteen ho-

mevaurioiden korjaaminen olisi tullut var-
sin kalliiksi ja vaikeaksi. Koulu joka tapauk-
sessa tarvittiin. 

Kunta palkkasi koulusuunnitelmaa to-
teuttamaan konsultin, joka halusi raken-
nuttaa koulun betonista. Konsultin mukaan 
betoniratkaisu olisi huomattavasti halvempi 
kuin hirsinen vaihtoehto. Aktiivisten kunta-
laisten selvitystyö kuitenkin muutti ratkai-
sun, ja Vehmaa rakennutti hirsikoulun, joka 
valmistui merkittävästi halvemmalla ja puo-
li vuotta nopeammin kuin betoninen vaih-
toehto.

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN  
AKTIIVISUUS PALKITTIIN

Hirsiratkaisu tuskin olisi toteutunut ilman 
kunnan luottamushenkilöiden kiinnostusta 
ja vaikutusta vaihtoehtojen tutkimiseen sekä 
päätöksentekoon. 

Vehmaan kunnanhallituksen puheen-
johtaja Anna Kaskinen oli viimeisten vuo-
sien aikana lukenut paljon esiin tulleista lu-
kuisista uusienkin betonirakenteisten kou-
lujen sisäilma- ja homeongelmista. – Asia 
kiinnosti minua myös siksi, että olen am-
matiltani opettaja. Lisäksi mediassa on vii-
me vuosina esitelty monta hyvää esimerkkiä 
julkisten rakennusten toteuttamisesta hirsi-
sinä, ekologisina, hengittävinä ja homeon-
gelmattomina ratkaisuina. 

Lisäksi viimeisimmät kokemukset ker-
toivat, että puusta pystytään rakentamaan 
halvemmalla ja nopeammin kuin betonista, 
Kaskinen sanoo. 

Kaskinen ehdotti, että alustavasti beto-
nista suunniteltu koulu rakennettaisiinkin 
hirrestä. Sen jälkeen hän ja muutama muu 
luottamushenkilö päätti käyttää aikaansa 
faktojen tarkistamiseen. – Osoitimme asia 
kerrallaan betoniratkaisun hintalaskelmat 
vääriksi. Siinä vaiheessa konsultoiva yrittäjä 
irtautui hankkeesta, koska ei halunnut ryh-
tyä kunnan vaatimaan KVR-urakkaan, Kas-
kinen kertoo kokemuksestaan puurakenta-
misen puolesta puhujana.

KVR tarkoittaa kokonaisvastuu-urak-
kaa, josta käytetään myös nimitystä avaimet 
käteen -urakka, sillä tässä urakkamuodossa 
urakoitsija sekä suunnittelee että myös suo-
rittaa varsinaisen rakennustyön.

Hirsinen vaihtoehto sai aikaan kiinnos-
tusta ja niin Mikaela Vuorisalmi sekä Tuu-
li Jansson laittoivat liikkeelle adressin puu-
koulun puolesta. Adressiin kertyi nopeasti 
200 kuntalaisen nimet. Selvityksen tulosten 
ja adressin jälkeen hirsikouluesitys vietiin 

kunnanvaltuuston käsittelyyn, jossa se hy-
väksyttiin yksimielisesti keväällä 2017. 

Rakentamisessa edellytettiin käytettävän 
ekologisia materiaaleja, hengittävää raken-
netta sekä kuivaketjun toteutumista. Työ-
ryhmä oli selvityksessään saanut arvion hir-
sikoulun KVR-toteuttamiskuluista muun 
muassa Lehto Groupilta. 

Arvio kokonaiskustannuksista oli huo-
mattavasti halvempi kuin alkuperäisen 
suunnitelman hinta.

Mainittakoon tässä, että aivan näinä päi-
vinä valmistuu Tommi Palokankaan Pro 
Gradu -tutkimus Kunnalliseen päätöksente-
koon vaikuttaneita tekijöitä puukoulujen ja 
-päiväkotien rakennushankkeissa Helsingin 
yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisessä 
tiedekunnassa. Tutkimuksessa haastateltiin 
myös Vehmaan kunnan edustajia.

HIRSIKOULULLA MYÖNTEISTÄ  
IMAGOA VEHMAALLE

Kaskinen ja kunnanjohtaja Ari Koskinen 
uskovat siihen, että hirsikoulun positiivi-
sen imagovaikutuksen ansiosta Vehmaalle 
muuttaa tulevaisuudessa uusia asukkaita. 
Koulun vieressä on lähes uusi 2013 raken-
nettu liikuntahalli. 

Otollisessa paikassa ja puretun entisen 
yläasteen sekä uudisrakennusten läheisyy-
teen on suunnitteilla ulkoilualueen raken-
taminen asukkaiden hyvinvoinnin edistä-
miseksi. 

Kunnassa uskotaan, että koulun ja mui-
den kunnan tarjoamien etujen, kuten tont-
tihinnoittelun ja lapsipalkkion perusteella 

Vehmaalaiset onnistuivat saamaan 
HIRSIKOULUN betonisen sijaan
Vakkasuomalaisesta Vehmaasta 
tuli mainio esimerkki 
muillekin kunnille siitä, 
miten luottamushenkilöt ja 
muut aktiiviset kuntalaiset 
pystyvät vaikuttamaan 
julkisen rakentamisen 
materiaalivalintaan. 

▲ Vehmaan koulu sisäpihan puolelta kuvattuna.
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Vehmaalle saadaan lisää lapsiperheitä. Veh-
maalta ei ole esimerkiksi Uuteenkaupun-
kiin matkaa kuin 28 kilometriä maanteit-
se, eikä Turkuunkaan kuin 40 kilometriä. 

Matka ei ole liian pitkä esimerkiksi 
Valmet Automotiven tehtaalle tai Mye-
rin telakalle, jotka jatkuvasti rekrytoivat 
uusia työntekijöitä.

– Saamme maksettua investointivelat, 
kun hankimme kuntaan riittävästi veron-
maksajia ja palveluita. Vuosikausiin Veh-
maalla ei mennyt yhtään tonttia kaupaksi 
ja kahden viime vuoden aikana niitä on 
myyty yhdeksän. Pitkän laskevan trendin 
jälkeen onkin pikkuisen kunnan väkilu-
ku noussut 2 270 asukkaasta 2 321 asuk-
kaaseen. Vuosikausiin Vehmaalla ei men-
nyt yhtään tonttia kaupaksi ja viimeisen 
kahden vuoden aikana niitä on myyty yh-
deksän. Edullisista tonteistakin on tullut 
jo kysyntää, toteaa Anna Kaskinen iloise-
na kehityksen uudesta suunnasta.

Yhtenäiskouluun siirtyminen tarkoit-
taa alakoulujen sulkemista. Kyläkoulu-
jen lakkauttaminen sujui kunnassa har-
vinaisen kivuttomasti, koska vaihtoeh-
tona olisi ollut yläasteen menettäminen 
Vehmaalta.

– Kyläkoulut sulkemalla pystyimme 
turvaamaan kunnan elinvoimaa vahvis-
tavan yläasteen säilymisen. Nykyinen 70 
oppilaan yläaste on liian pieni, mutta 
kun tuomme kyläkoulut samaan raken-
nukseen, oppilasmäärä riittää, Kaskinen 
perustelee ratkaisua. Pienen kunnan on 
hänen mielestään välttämätöntä turvata 
koulupalvelut kaikille keskittämällä. Uu-

si koulu on mitoitettu 230 oppilaalle ja 20 
opettajalle sekä muulle henkilökunnalle.

RAKENTAMINEN SUJUI AIKATAULUN  
MUKAAN JA BUDJETTI ALITTUI

Urakan toteuttajaksi valittiin naantalilai-
nen Rakennustoimisto Laamo Oy. Hirsi- 
ja hirsipaneelitoimituksista vastasi Olli-
kaisen Hirsirakenne Oy, jonka rakenne-
ratkaisuilla hirsiosat asennettiin. Pääasi-
allinen seinämateriaali uudessa yhtenäis-
koulussa on massiivinen ja painumaton 
lamellihirsi. Painumattomassa kolmiker-
roksisessa lamellihirressä keskimmäinen 
lamelli on liimattu pystysuuntaisesti estä-
mään tuotteen kosteuselämistä. 

Koulun rakentamisessa käytettiin eko-
logista rakennustapaa ja materiaaleja se-
kä hengittävää rakennetta. Lisäksi koko 
hankkeen ajan oli vaatimuksena kuivaket-
ju10 toteuttaminen. 

Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, 
jolla estetään kosteusvaurioiden syntymi-
nen kaikissa rakennusprosessin vaiheissa. 
Kunnan puolesta hanketta valvoivat tek-
ninen johtaja Antti Heinonen ja kunnan 
rakennustarkastaja Eero Ahala.

Rakentaminen alkoi savimaan paalu-
tuksella ja rakennukseen tehtiin korkea 
sokkeli. Sen päälle asennettiin betoniset 
ontelolaatat, kuten välipohjaankin ja lii-
mapuisia kattopalkkeja kantavat betoni-
pilarit. Ulkoseinät rakennettiin dimen-
sioltaan 260x260 mm lamellihirsistä. 

Maanpinnan ja alapohjan väliin jäi 
näin noin metrin ryömintätila, joka on 

koneellisesti tuulettuva. Sisäseinätkin pi-
ti ensin rakentaa massiivihirrestä, mut-
ta muun muassa ääneneristävyyden var-
mistamiseksi ja tiukkojen palomääräysten 
vuoksi ne toteutettiin taloudellisista syistä 
rankarakenteisina, kipsilevyillä ja 26x260 
hirsipaneelilla verhottuna. 

Puurakenteiden ja betonin väliset lii-
tokset toteutettiin Ollikaisen ratkaisulla 
kaksikerroksisella osalla betoniin ja yksi-
kerroksisella liimapuupilareihin. Raken-
nushankkeessa toteutui näin hienosti be-
tonin ja puun yhdistäminen, mikä tietyis-
sä tilanteissa ja olosuhteissa on järkevä rat-
kaisu. 

Järeää lamellihirttä rakennuksessa käy-
tettiin kuusi kilometriä, eli 405 kuutio-
metriä ja hirsipaneeleita 26x260 sekä 
44x260 noin neljä kilometriä.

Kokonaisalaltaan noin 3 800 neliömet-
rin koulun ensimmäiseen kerrokseen si-
joittuvat ala-asteen ja teknisen työn luokat 
sekä aula-, näyttämö-katsomo- ja mahdol-
lisen keittiön sekä ruokailutilat. Tila on 
avara ja sitä voidaan käyttää myös kunnan 
järjestämissä yleisötiloissa, jollaisia kun-
nalla ei tähän mennessä ole ollut vastaa-
vassa mittakaavassa. Toiseen kerrokseen 
sijoittuvat yläasteen, kielten sekä henki-
lökunnan tilat.

Vehmaan hirsinen yhtenäiskoulu on 
nyt viimeistelyä vaille valmis ja syksyl-
lä oppilaat pääsevät aloittamaan uudessa 
koulussa. 

Noin 7,5 miljoonaa euroa maksava 
koulurakennus on suuri satsaus pienessä 
maalaiskunnassa. 

▲ Anna Kaskinen, Laamo Oy:n Juhani Auranen ja Vehmaan tekninen 
johtaja katsovat aulaan päin Vikaisen taidetilassa.

▲▲ Pihakatoskin kuului kokonaistoimitukseen.
▲ Aulan katsomotilat yläkertaan johtavien portaiden välissä.
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Ympäristöministeriössä valmistellaan par-
haillaan säädöksiä, jotka toteutuessaan 

tarkoittavat merkittävää muutosta rakentami-
sen ympäristöohjaukseen.

Kehitteillä on arviointimenetelmä, jolla voi-
daan määritellä jokaiselle rakennukselle hiili-
jalanjälki. Sääntelyn lähtökohtana on asettaa 
eri rakennustyypeille elinkaaren aikainen hiili-
jalanjäljen raja-arvo. – Energiatehokkuuden ja 
energiantuotannon ohella tarkastellaan mate-
riaalien valmistuksen päästöjä, Harri Hakaste 
ympäristöministeriöstä kertoi.

Tavoitteena on, että uudisrakentamisessa 
siirrytään rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäl-
jen sääntelyyn vuoteen 2025 mennessä. – Py-
rimme joustavaan ohjausjärjestelmään, jossa 
vähähiiliseen rakentamiseen pääsee useaa eri 
reittiä ja rakentaja voi itse painottaa haluami-
aan asioita. Hiilijalanjälkilaskennan pitää olla 
kustannustehokasta ja riittävän yksinkertais-
ta, eikä se saa heikentää rakentamisen muita 
ominaisuuksia, Hakaste jatkoi.

Lisääkö säädös puurakentamista? – Emme 
halua estää minkään tietyn rakennusmateriaa-
lin käyttämistä, mutta totta on, että puun hiilija-
lanjälki on pienempi kuin monen muun raken-
nusmateriaalin. Puurakentaminen lisääntynee 
erityisesti tietyissä julkisrakentamiskohteissa, 
kuten kerrostaloissa, Hakaste arvioi.

Rakennuksen hiilijalanjäljen arviointimene-
telmän ensimmäinen versio on ollut lausunto-
kierroksella, ja menetelmää jalostetaan par-
haillaan. Päivitetty versio valmistuu elo-syys-
kuussa, jonka jälkeen mukaan halutaan pilot-
tihankkeita testaamaan laskentamenetelmää 
kesään 2020 asti. Arviointimenetelmä ja raja-
arvot laaditaan valmiiksi vuosina 2020–2022. 

Hakaste kertoi säädöksestä Karelia ammat-
tikorkeakoulun Ympäristökriteerit ohjaustyöka-
luina julkisissa hankinnoissa -työpajassa. 

Samassa työpajassa Katriina Alhola Suo-
men ympäristökeskuksesta (SYKE) kertoi osaa-
miskeskus Keinosta, joka on perustanut kehit-
täjäryhmän. Tavoitteena on, että julkisista ra-
kennuksista tehdään terveellisiä, turvallisia ja 
toimivia, joissa elinkaarenaikainen hiilijalanjäl-
ki on pieni.

Alhola muistutti, että hankintalaki mahdol-
listaa kestävät hankinnat. – Hankkija voi vaa-
tia esimerkiksi tiettyä ympäristömerkkiä näy-
töksi ja käyttää hankinnan kustannusten ar-
vioimisen perusteena elinkaarikustannuksia. 
Fiksujen ratkaisujen hankkiminen ohjaa mark-
kinoita kestävään suuntaan.

Esimerkkinä vähähiilisestä rakentamis-
hankkeesta mainittiin muun muassa Suomen 
ensimmäinen, Hyvinkäälle 2017 rakennettu, 
joutsenmerkitty päiväkoti. Myös Porvoon Län-
sirannan puukorttelia esiteltiin ja Pohjois-Kar-
jalan hankintatoimi kertoi hankintakokemuk-
sistaan. ■

PIIA HIETAMÄKI

TULOSSA: Rakennusten 
vähähiilisyyteen ohjaava 
lainsäädäntö

Hirsikoulu tuli kuitenkin huomatta-
vasti halvemmaksi kuin betoniratkaisu, 
ja oli täydellinen KVR-urakka kiintoka-
lusteineen ja pihatöineen. Pihatyöt eivät 
kuuluneet betonirakennuksen kustannus-
arvioon. 

MYÖNTEINEN PROJEKTI KAIKKIEN 
OSAPUOLTEN MIELESTÄ

Palaute kaikilta rakennushankkeen osa-
puolilta oli Vehmaan koulun kohdalla yk-
simielisen myönteistä. Toivottavasti onnis-
tunut hanke lisää muuallakin maakunnassa 
ja Suomessa vastaavien kohteiden toteutta-
mista hengittävillä puurakenteilla. 

Varsinais-Suomi erottuukin jo edukseen 
julkisessa puurakentamisessa. Vuonna 2015 
maakunnassa aloitetuista julkisista palvelu-
rakennuksista 40 prosenttia oli puurunkoi-
sia. Puurakentamisen lisääntymiselle julkis-
ten tilojen ja kerrostalojen rakentamisessa 
tuntuu olevan paranevat mahdollisuudet 
tulevaisuudessa. Sitä tukevat esimerkiksi ra-
kennusten ympäristösuorituskykyyn ympä-
ristöministeriössä valmisteilla olevat määrä-
ykset. 

Puu on ympäristövaikutuksiltaan selke-
ästi paras rakennusmateriaali. Äskettäin Tii-
na Vainio-Kailan väitöskirjassa todistettiin 
myös ensimmäistä kertaa tieteellisesti puun 
antibakteeriset ominaisuudet, jotka johtu-
vat sen sisältämistä uuteaineista ja ligniinis-
tä. Vielä riittää tutkittavaa siitä, miksi mo-
net allergiset ihmiset kokevat puutalon it-
selleen terveellisimmäksi asumismuodoksi. 
Syynä saattavat olla puun jotkut haihtuvat 

yhdisteet (VOC). Eniten antibakteerista 
vaikutusta on havaittu olevan männyn sy-
dänpuun VOCeilla, mutta lisätutkimuksia 
tarvitaan.

Palomääräyksissä on vielä puun käy-
tön kustannuksia kohtuuttomasti rasittavia 
säädöksiä. Sellaisesta voisi mainita ”vyö ja 
henkselit” -periaate, mikä tarkoittaa sitä, et-
tä muun muassa massiivipuu pitää kerrosta-
lossa erikseen suojata kipsilevyllä tai vastaa-
valla, vaikka rakennuksessa olisi automaatti-
nen sammutusjärjestelmä – sprinklaus. Uu-
sien palomääräysten asetusluonnokset ovat 
jo lausuntokierroksella ja toivottavasti mai-
nittu ”tuplavarmistus” poistuu. 

Vehmaan tapauksessa massiivihirsiset 
väliseinät olisi pitänyt verhoilla kipsilevyl-
lä, jonka päälle sitten olisi voinut asentaa 
hirsipaneelit. Kun asia ratkaistiin rankara-
kenteella ja paneelilla, saatiin kustannuksis-
sa säästettyä sievoinen summa, jolla saatiin 
toteutettua muita viihtyvyyttä lisääviä rat-
kaisuja, kuten vehmaalaisen kuvanveistäjä 
Juhani Vikaisen teoksia varten rakennettu 
näyttelytila. ■

MIKKO PELTOVIRTA

Vehmaalainen Ossi Laitinen on koostanut vi-
deosarjan hirsikoulun rakennusvaiheista You-
Tubeen. Siitä kukin voi seurata hanketta pe-
rustamisesta lähes valmiiksi kouluksi asti. Vi-
deosarjan voi katsoa osoitteesta: https://www.
vehmaa.fi/paivahoito-ja-koulutus/uusi-yhte-
naiskoulu-2018/.

▲▲ Massiivisen lamellihirren siistit 
kulmaliitokset ulkona.
▲ Laamo Oy hankki komeat koivuiset naulakot 
aulan sisääntulotiloihin.

▲ Puu on hienosti näkyvillä kaikkialla 
sisätiloissa.


