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Nyt rakennetaan vuoden 2050 rakennuksia

http://marketingmirror.files.wordpress.com/2010/04/carbon-footprint1.jpg
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Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten 

arviointikriteerit tulevat Suomen rakentamismääräyksiin 

viimeistään 2025

Kasvaessaan

yksi m3 puuta

sitoo itseensä

noin tonnin ilman

hiilidioksidia ja 

samalla vapautuu

noin 700 kg 

happea ilmakehään =

Kasvava metsä on

hiilinielu ja puutuotteet

ovat hiilivarastoja!

Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta!



Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke 

PKRKP (2019 – 2021) EAKR

mukana 14 Pirkanmaan kuntaa + 15 yritystä

A) Puukerrostalojen kilpailukyky B) Puurakentamisen mahdollisuudet lähiökerrostalojen 

energiakorjauksessa ja lisäkerrosten rakentamisessa
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Korjausrakentamisen 

opiskelijaideakilpailu 2020

Kohde: Runkokatu 12, Haukiluoma, 

Tampere

Kilpailu on järjestetty v. 2002 

lähtien, nyt 13. kerta



Kilpailun arvioinnissa kilpailuehdotuksia arvioidaan kokonaisvaltaisesti!

Piha-alueet

Asuntopohjat, hissien lisäys

Julkisivut, energiakorjaus, lisäkerrokset

Rakenteet, rakennusopilliset asiat



Lähitaloissa muhii suuri korjaustaakka
60- JA 70-LUVUN TALOT OVAT RAKENNUSKANTAMME HEIKOIN LENKKI

•Suomessa on noin 3,0 milj. asuntoa.

• 46 % maamme kaikista asunnoista 
sijaitsee kerrostaloissa.

• 53 000 kerrostaloa, joista 27 000 on 
välittömässä korjaustarpeessa

(= n. 600 000 asuntoa)

• 1/3 kerrostaloasunnoista on 
lähiöissä.

• 1/5 väestöstä asuu lähiöissä.

•Suunniteltiin alunperin kestämään 
30 – 40 vuotta. 



Lähiökerrostalojen hyviä puolia

• Sijaitsevat usein hyvillä 

paikoilla

• Väljästi rakennettu 

miljöö, mahdollisuus 

lisärakentamiseen

• Asuntojen ja huoneiden 

mitoitus on reilu

• Rakennuksilla on 

pääsääntöisesti ehjä ja 

tukeva runko; kestävät 

hyvin 1 – 2 kevyttä 

(=puista) lisäkerrosta



Lähiökerrostalojen laatuongelmia
• Ulkoseinien kunto ja 

energiatehokkuus ovat 

heikkoja

• Hissi puuttuu

• Pienasunnoissa ei parvekkeita

• Ikkunaton maanpäällinen 

kellari on pimeä ja ulkoyhteys 

esim. yhteisistä saunatiloista 

on huono

• Asuntojen ilmanvaihto on 

huono

• Taloja pidetään usein rumina 

ja niiden imago voi olla huono

• Asuntojakauma on 

yksipuolinen

Haasteita rakennusoikeuden 

lisäämisessä:

- Päätöksenteko, korjauksen 

jyvitys, rahoituskuvio

- Väestönsuojan 

riittävyystarkastelu

- Pysäköintitarpeen 

lisääntyminen



Puun mahdollisuudet lähiökorjauksissa

• Vaipan 

energiatehokkuuden 

parantaminen ja uuden 

"kulutuskerroksen" 

antaminen talolle

• Julkisivumuutoksilla uusi 

ilme asunnoille, koko talolle 

ja miljöölle

• Lisäkerroksen 

rakentaminen ja 

kattomuodon muutokset 

• Parvekkeen joko runkoon 

ripustaen tai omille keveille 

perustuksille

• Korkea esivalmistusaste ja 

nopea rakentaminen, jolloin 

häiriötekijät ajoittuvat 

lyhyelle jaksolle

• Puun ulkonäöstä pidetään 

ja se koetaan viihtyisäksi
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54 %

46 %
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Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus; 36 000 tuolia, puujulkisivut, katokset: 

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto 2020 + Puupalkinto 2020
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Satamakadun ja Koulukadun risteys

Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen

Lujatalo Oy

2 lisäkerrosta, 24 asuntoa, n. 2 000 h-m2

Lisäkerrosrakentamisessa on kasvupotentiaalia puurakentamiselle!



Puisten lisäkerrosten  rakentamisjärjestelmiä

TilaelementitPilari-palkkiTasoelementit



Suomalaiset puukerrostalot
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YLÖJÄRVI, 1996;

3 taloa, 19 asuntoa

ROVANIEMI, 2019;

1 talo,103 asuntoa

- 1.9.1997: max. 4-kerrosta

- 15.4.2011: max. 8-kerrosta

Rakennettu 20.11.2020 mennessä:

- 103 taloa

- 3 052 asuntoa 

Arkve Oy

arkkitehti Jussi Vepsäläinen

Arkkitehtityöhuone APRT / Aaro Artto



Tilanne 11 / 2020

- Ympäristöministeriö

- Tampereen yliopisto /arkkitehtuurin    

yksikkö

Hankekantakartoitus:

- Varmat: n. 2 750 asuntoa

- Todennäköiset: n. 5 550 asuntoa

- Mahdolliset: n. 3 420 asuntoa

- Yhteensä: n. 11 720 asuntoa

Suomen tulevat puukerrostalohankkeet



20.11.2020 19Markku Karjalainen

Tilaelementit
myös teräksestä: www.fixcel.fi (Fixcel Group Oy)

http://www.fixcel.fi/
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Finland´s fire code (1.1.2018 – ): 

Only two wooden extra stories are allowed

One wooden extra story without sprinkler-system  

Two wooden extra stories with spinkler-system

R 60



SANDWICH SEINÄ

80 mm betoni

90 mm mineraalivilla

40 mm betoni

U=0,53 W/m2K

Seinärakenne: betonisandwich julkisivu 1970 - luku

Huom! U-arvo nykyisin 0,17 (lämmöneristystä 220 – 250 mm)



20.11.2020
Kuvat: Kimmo Lylykangas, SmartTES 

julkisivusaneeraus

TES (Timberbased Element System) 
Facade renovation in suburban apartment building

TES- and KLIKK-projects 



JULKISIVUMATERIAALI VALITTAVISSA

Ohut- tai kolmikerrosrappaus

Tuulettuva rakenne: 

Levyverhous 

Puuverhous

Ohuttiiliverhous

Kuitusementtilevy

Metallituotteet



Lisäkerrokset

Sisustus

Täydennysrakentaminen

Piharakenteet

Kattorakenteet

Julkisivut

Parvekkeet

PUUN KÄYTTÖKOHTEET

LÄHIÖIDEN KORJAUKSESSA


