Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, elokuu 2013:
Puukerrostalojen korkeutta kasvatetaan materiaaleja, osaamista ja työtapoja kehittämällä
Kuhmon Woodpolis kulkee suomalaisen puurakentamisen kehittämistyön kärjessä. Woodpoliksessa on
Suomen suurimpiin lukeutuva CNC-työstökone, jolla voi automaattisesti valmistaa massiivipuukomponentteja
monikerroksisia rakennuspuuelementtejä varten. Erilaiset monikerroksiset ja laminoidut puurakenteet ovat
avainasemassa, kun puusta suunnitellaan yhä korkeampia rakenteita.
– Suomessa on pitkään osattu tehdä puusta matalia rakennuksia. Nyt on suuri tarve lisätä korkeamman
rakentamisen osaamista sekä elementtivalmistuksessa että rakenteiden pystyttämisessä. Puukerrostaloissa
koko kantava rakenne on suunniteltava uudella tavalla. Me olemme erityisen kiinnostuneita massiivipuisten
elementtien kehittämisestä, kertoo Woodpoliksen koulutustehtaan palvelupäällikkö Jyrki Moilanen.
Kuhmon Woodpoliksessa on elokuussa alkanut hanke, jossa on tavoitteena puuelementti- ja
puukerrostalorakentamisen sekä puukomponenttivalmistuksen osaamisen kehittäminen Kainuussa. Toisena
toteuttajana hankkeessa on Kainuun ammattiopisto, jonka tavoitteena on yhdessä Woodpoliksen kanssa
päivittää rakennusalan opettajien osaamista.
– Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yrityksille suunnattu pilottikoulutuskokonaisuus puuelementti- ja
puukerrostalorakentamisesta. Työelämäjaksoilla opettajat saavat uutta näköalaa siitä, mihin työelämä ja alan
arkitodellisuus ovat menossa. Jaksojen tavoitteena on myös yhteistyön ja opetuksen kehittäminen.
Hankkeessa käydään opintomatkoilla puurakentamisen messuilla ulkomaita myöten, kertoo
kehittämissuunnittelija Osmo Hänninen Kainuun ammattiopistolta.
Puulla on rakennusmateriaalina monia etuja betoniin verrattuna. Puurakenteet ovat betonisia kevyempiä, joten
niitä on helpompi käsitellä ja rakennusten perustusten kustannukset ovat pienemmät. Elementtien valmistus ja
kuljetus on helpompaa, ja rakennuspaikalla pystyttämiseen käytetty aika lyhenee, kun puusta on mahdollista
tehdä pitkälle varusteltuja suur- ja tilaelementtejä sisällä tehtaassa. Se puolestaan säästää rakentamisessa
sekä pääoma- että henkilöstökuluja. Puu sitoo kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia, ja puun työstössä
tuleva jäte voidaan esimerkiksi polttaa lämpölaitoksessa. Kun puurakennus tulee elinkaarensa päähän,
voidaan purkujäte polttaa sen sijaan, että se murskattaisiin ja haudattaisiin maahan.
– Puurakentamiselle on kotimaassakin paljon kasvunvaraa. Uudiskerrostaloista alle kaksi prosenttia tehdään
tällä hetkellä puusta. Hallituksen tavoite on nostaa se 10 prosenttiin. Ruotsissa jo 20 prosenttia
uudiskerrostaloista on puisia ja USA:ssa 60 prosenttia. Suurten rakennusliikkeiden pitää nyt rohkeasti aloittaa
suuria puukohteita, jotta tietämys karttuu ja pienemmätkin uskaltavat seurata perässä, sanoo Jyrki Moilanen.
Woodpoliksen hanke Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen sai elokuussa Kainuun
ELY-keskukselta ESR-osarahoitteista tukea 151 432 euroa. Tuki on 1. puolikas hankkeen ESRrahoitusosuudesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 356 310 euroa, josta kuntarahoitusta on 15 prosenttia.

Kainuun ELY-keskus myönsi rahoitusta elokuussa 1,8 miljoonaa euroa
Kainuun ELY-keskus hyväksyi elokuussa rahoitettavaksi 19 hanketta tai projektia. Euroissa suurimman tuen,
365 000 euron vesihuoltoavustuksen, sai Vuottolahden jätevesiosuuskunta jätevesiviemäröintiä varten.
Jyväskylän yliopisto sai 227 800 euron tuen Liikuntaosaaminen vientituotteeksi -hankkeelleen Sotkamoon.
Mainuan vesiosuuskunta sai 220 000 euron vesihuoltoavustuksen Mainuan kylän viemäröinnin toiseen
vaiheeseen. Elokuussa myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli 1 827 267 euroa.

Kainuun ELY-keskuksen rahoitettavaksi hyväksytyt hankkeet 1.–31.8.2013
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227 800

80 % EU-osarahoitteinen

220 000

30 % Kansallinen

Vesihuoltoavustus
Mainuan kylän viemäröinnin toinen vaihe
ESR TL1:
Työorganisaatioiden,
työssä olevan työvoiman ja yritysten
kehittäminen sekä
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63 000
61 437
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18 000 enint. 50 % Kansallinen
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35 % EU-osarahoitteinen

Kalevala Spirit Oy Ltd
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Yrityksen
kehittämistuki

Kuljetustuki
Investointihankkeen liiketoimintasuunnitelma
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