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SISÄLLYS 

1. Esittely Mangrove: Mangrove ja ekologinen rakentaminen 

2. Case: Hirvensalon vertailtavat kerrostalot 
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LYHYESTI MEISTÄ 
• Mangrove Oy on vuonna 1994 perustettu perheyhtiö 

• Olemme erikoistuneita kohtuuhintaiseen ja ekologiseen 
asumiseen 

• Tavoitteemme on, että Mangrove-kodit tulevat jatkuvasti 
vastaamaan tulevaisuuden asumistarpeita ja koskevat kaikkia
asuntoja vuokra-asunnoista omistusasuntoihin. 

• Mangrovella on rakenteilla vapaarahoitteista tuotantoa (myynti-
ja vuokra-asunnot), ara-tuotantoa (pitkä- ja lyhyt korkotuki) sekä 
puolihitas-tuotantoa 

• Toimialueemme ovat Turun seutu, Tampereen seutu,
pääkaupunkiseutu ja Satakunta 
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MANGROVE LUKUINA 

Liikevaihto 2020 

43 M€ 
Vaikka asumis- ja ekologisuus-
tavoitteemme ovat korkealla, 
olemme pystyneet toimimaan

kannattavasti 
kilpaillussa markkinassa. 

Budjetoitu
liikevaihto 

2021 

56 M€ 

150 
työntekijää 

vuositasolla 
(työllistäminen). Oma
henkilökunta noin 50. 

27 v. 
yritystoimintaa 

Oma-
varaisuusaste 

Mangrove Yhtiöt
-konserni 

47 % 

Vahva keskittyminen 
ekologisen asumisen

kehittämiseen. 
Mangrovella on käynnissä
Business Finlandin kanssa 

t&k-hanke, jossa
tutkimme ja kehitämme

ekologista 
asuntotuotettamme. 

Asuntoja
rakenteilla 

324 kpl 
(11/2020) 

Suunnitteilla noin 
500 asuntoa. 
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TASAVERTAINEN 
EKOLOGISUUS 
• Rakennuksissa käytetään lähes 40% Suomen kaikesta

energiankulutuksesta ja rakennukset aiheuttavat yli 30%
Suomen kasvihuonepäästöistä. 

• Mangrove aloitti tarkemman ekologisen rakentamisen
tutkimuksen ja tuotekehityksen vuonna 2018. 

• Ensimmäinen tutkimushankkeemme oli Turun 
Runosmäkeen valmistunut As Oy Turun Löytöretkeilijä. 

• Ympäristöystävällisten ratkaisujen tarkoitus on
rikastuttaa kaikkien elämää. 

• Siksi kehitämme jatkuvasti ekologista osaamistamme ja
haluamme tehdä ekologisen ja kohtuuhintaisen 
asumisen mahdolliseksi kaikille. 

• Kaikista kohteistamme tehdään suunntteluvaheessa 
ilmastoselvitys, joka ohjaa suunnittelua (YM:n
rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä). 
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UUSIMMAT YMPÄRISTÖMITTARIT KÄYTÖSSÄ 
Projekteissamme pienennämme rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälkeä sekä 
kasvatamme ympäristölle hyvää tekevää asumisen hiilikädenjälkeä. 

HIILIJALANJÄLKI viestii 
päästövaikutuksista negatiivisesti 

Se kertoo miten paljon päästöjä 
rakennus tuottaa koko elinkaarensa 
aikana, alkaen sen 
rakennustuotteiden valmistuksesta 
päättyen rakennuksen purkamiseen. 

Lisäämällä hiilikädenjälkeä 
kasvattavia ratkaisuja voimme 
vähentää hiilijalanjälkeä. 

HIILIKÄDENJÄLKI viestii 
rakennusten myönteisistä 
ilmastovaikutuksista. 

Mitattavia hyötyjä ovat esimerkiksi 
puurakenteisiin sitoutunut hiili, 
ympäröivän kasvillisuuden 
säilyttäminen, energiatehokkuus, 
materiaalivalinnat ja -määrät, 
rakennustuotteiden kierrätys, 
asumisen aikaiset kierrätysratkaisut 
ja asumisen aikaiset 
kiertotalousratkaisut. 
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2. Case: Hirvensalon vertailtavat 
kerrostalot 



  

 
 

 
   

  

 
 

 
 

TVT KIRSIKKA JA KIDE 
Hirvensalo, Turku 

• Asuntomäärä: 82 vuora-asuntoa (pitkä korkotuki) 
• 2 kerrostaloa, toinen puu- ja toinen betonikerrostalo 
• Omistaja/tilaaja: TVT Asunnot Oy 
• Aloitus 07 / 2020, valmistuu 11 / 2021 
• Lämmitysmuoto: Kaukolämpö 
• Projektipäällikkö ja vastaava työnjohtaja Veli-Matti

Toivonen 

• Tutkimuskohde: 
1. Vertaillaan puu- ja betonikerrostalojen hiilijalanjälkeä

ja hiilikädenjälkeä 
2. Kerrostalojen kustannuseroja 
3. Akustisia ominaisuuksia 
4. Asukastyytyväisyyden eroja toisiinsa (mm.

vuokrauskysyntä ja asumisaikanen asukastyytyväisyys) 
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TVT KIRSIKKA JA KIDE 
Suunnitteluvaihe 

• Suunnitteluvaihe aloitettiin noin vuosi ennen 
rakentamisvaihetta 
• Suunnittelun lähtökohtana olivat 
mahdollisimman identtiset ja vertailtavat puu- ja
betonikerrostalot 
• Puukerrostalon runkomateriaaliksi valkoitui 
CLT-massiivipuuelementti LVL-ripalaatalla, 
betonikerrostalossa täyselementtirunko
superlaatalla 
• Puutalon suunnittelu tehtiin 
tietomallintamalla 
• Koska pitkälle kehittyneitä suunnittelutietoja
ei ollut puukerrostalosta, jouduttin
“detailikirjastoa” kehittämään projektin aikana 

10 



  

 
 

  
  
  

TVT KIRSIKKA JA KIDE 
Rakentamisvaihe (1/2) 

• Molempien kerrostalojen rakentaminen
alkoi heinäkuussa 2020 maanrakennustöillä 
• Puukerrostalon runkotyöt valmistuivat
helmikuussa, betonikerrostalon runkotyöt
valmistuvat maaliskuussa 
• Runsaslumisen talven ja pakkasten takia
sääsuoja on antanut erityisen paljon etua
puukerrostalon rakentamiselle tässä
hankkeessa 
• CLT-elementin kuivapaino on noin 450 kg /
m3, betonielementti painaa noin 2500 kg /
m3. Samaan kuljetukseen mahtuu
huomattavasti enemmän puuelementtejä 
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TVT KIRSIKKA JA KIDE 
Rakentamisvaihe 
(2/2) 

• 1. kerroksen puuelementtien asentamisen
jälkeen seuraavien kerrosten asentaminen 
helpottuu huomattavasti puuelementtien
mittatarkkuuden takia 
• Puuelementtien asentamiseen ei vaikuta 
lujuusominaisuuksien saavuttaminen (vrt. 
betoni) 
• Puurakentaminen projektissa ollut melko
työvoittoista, elementtien jalostusaste ollut 
matalahko, sitä lisätään seuraavissa 
projekteissa 
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TVT KIRSIKKA JA KIDE 
Alustavia 
tutkimustuloksia 

Suunnitteluvaiheen laskentatuloksia, hiilijalanjälki: 

• Puukerrostalo 12,72 CO2e kg / m2 / vuosi 

• Betonikerrostalo 13,90 CO2e kg / m2 / vuosi 

Suunnitteluvaiheen laskentatuloksia, hiilikädenjälki: 

• Puukerrostalo -9,89 CO2e kg / m2 / vuosi 
• Betonikerrostalo -3,37 CO2e kg / m2 / vuosi 
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