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Vuoden 2013 alussa aloitti toimintansa Lahden uusi elinkeinoyhtiö Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. 
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Puukerrostalon rakennuttaminen ja rakentaminen  

seminaarisar               

 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Asumisen osaamiskeskus ja Tetraedri-hanke ovat järjestäneet puukerros-
talon rakennuttamista ja rakentamista käsittelevän seminaarisarjan, jolla on valmistauduttu toteuttamaan 
puukerrostalokohteita. Tavoitteena on ollut myös lisätä puukerrostalorakentamisen tunnettuutta. Seminaa-
reja ja tutustumismatkoja on ollut kahdeksan ajalla 8.5.2013–29.1.2014. Tilaisuuksiin on osallistunut keski-
määrin 50 asiantuntijaa. Seminaarit ovat käsitelleet puukerrostalohanketta eri näkökulmista.  
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Puukerrostalot & Cleantech (8.5.2013) 
 

Uutta tietoa puukerrostalojen rakennuttamisesta ja rakentamisesta 

Lahden alueen puurakentamiseen haettiin lisää vauhtia toukokuussa 2013 käynnistetyllä seminaarisarjalla, joka kokosi 

alan parhaita asiantuntijoita jakamaan näkemyksensä erityisesti puukerrostalojen rakentamisen mahdollisuuksista ja 

riskeistä.   

Kaikkiaan kahdeksasta tapahtumasta koostuvan Puukerrostalot ja Cleantech -seminaarisarjan järjestelyistä vastasi 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n Asumisen osaamiskeskus ja Tetraedri-hanke.  

 

Seminaarisarja käynnistyi Lahden Sibeliustalolla toukokuussa 2013 

Seminaareissa nostettiin esille käytännön oppeja suomalaisesta puukerrostalosta, rakennusfysiikasta, huollosta ja 

kunnossapidosta sekä pohditaan puurakentamista talouden, ympäristön ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Osallistujat 

vierailivat myös aiemmin valmistuneissa puukerrostalokohteissa Lahdessa, Heinolassa ja Ruotsin Växjössä. 

”T vo tt  n mm  on t k   L hd n             nn tt      o  v  n p  k   o t  oh nkk  d n tot utumista tarjoamalla 

    nt nt   n k k  m       o  p o      k    tt v  n ky ymyk   n”,  eminaarien sisältöä koordinoiva LADEC:in asumisen 

kehittämispäällikkö Vesa Ijäs totesi avauspuheessaan. 
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Asiantuntijoiden yhteisten tapaamisten ja keskustelujen toivottiin synnyttävän uusia ideoita ja lisäävän myönteistä 

asennetta puurakentamista kohtaan. Vesa Ijäs muistutti, että riskit ja mahdollisuudet kannattaa kuitenkin tuntea, 

joten asioita tarkastellaan puheenvuoroissa molemmista näkökulmasta. 

 

Professori Unto Siikanen kertoi taustaa puurakentamisesta ja puukerrostaloista. 
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Arkkitehti Pauli Lindström esitteli Paavolan puukerrostalojen suunnittelua. 

 

Tavoitteena kustannustehokkaat ratkaisut 

Lahden kaupungin omistama Lahden Talot Oy on kiinnostunut rakennuttamaan kestävän kehityksen mukaisia puuker-

rostaloja matala- tai passiivitaloratkaisuina. Yhtiö noudattaa kaupungin linjaamaa strategiaa, joka tähtää ekologisen 

rakentamisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan edistämiseen. Luonnonmukainen puu ovat kiinnostava vaihtoehto, sillä 

puutaloilla on tunnetusti matala hiilijalanjälki. 

Lahden Talojen kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen korosti, että rakennuttajan näkökulmasta puukerrostalojen suunnit-

telussa ja rakentamisessa tulisi keskittyä kohtuuhintaisen tuotteen kehittämiseen. 

”Rakennussuunnitelmaa pitäisi pystyä monistamaan mahdollisimman laajasti. Kustannustason olisi pysyttävä sillä 

t  o   ,  tt  t  ot vo t     n   k nt   ARA:n ko kot k    no t k     ”, L kk   n n totesi. 

Puukerrostalon rakennesuunnittelu edellyttää mittatarkkuutta 

Puukerrostalon suunnittelu poikkeaa monella tavalla betonirunkoisen rakennuksen suunnittelusta. Finnmap Consul-

ting Oy:n teknologiapäällikkö, puurakenteisiin erikoistunut insinööri Harri Moilanen korosti puheenvuorossaan, että 

puurakentaminen edellyttää hyvää mittatarkkuutta ja osien valmistuksessa yhtenäisyyttä. 

”Po kk  m      vo d   n      nn  v  h      ko   t     m  k k      m nm  tok      b ton   k nt m   n t p  n”, 

Moilanen sanoi. 
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Tehdasvalmisteiset puuelementit lisäävät rakentamisen nopeutta ja laatua 

Markkinoille on saatu 2010-luvulta lähtien kilpailukykyisiä tehdasvalmisteisia puurakennejärjestelmiä, jotka on suunni-

teltu suurimittakaavaiseen rakentamiseen.  

Käytössä olevia ratkaisuja tarjoavat Rakennusliike Reponen Oy:n, Versowood Oy:n ja Koskisen Oy:n kehittämä liima-

puuhun perustuva PuuMera-kerrostalojärjestelmä, Stora Enson ristiinliimattuihin suurlevyihin (CLT) perustuva Ur-

banMultiStorey-konsepti sekä Metsä Wood Kerrostalojärjestelmä. 

Puupohjaisia rakennejärjestelmiä kehittävät yritykset perustelevat tuotteidensa ominaisuuksia ympäristönäkökulmien 

ohella suunnittelun joustavuudella, rakentamisen nopealla kokonaisajalla ja valmiin lopputuloksen tasaisella laadulla. 

Koskisen Oy:n myyntipäällikkö Vesa Saarelainen nosti rakennuttajan kannalta tärkeimmäksi tekijäksi puuelementtien 

kohd       k nt m   n nop  n kokon      n  ”R k nn  o   n ko k   v  m  t    t  m hdo    t   ty m          v  h i-

d n  o  t v n yhd  t m   n  O  t     yv t my   k  v n        v  n ty v  h     n ” 

Metsä Woodin rakentamisen tuotteista vastaava kehitys- ja suunnittelupäällikkö Jaakko Länsiluoto uskoo, että uusien 

rakennusrunkojärjestelmien tulo markkinoille ravistelee sopivalla tavalla vanhoja samaan uraan jumiutuneita suunnit-

t   n    tot  t k  n p o         ”U d n  iset toteutustavat tarjoavat mahdollisuuden tehostaa koko rakentamisen 

ket    ” 

Stora Enson rakentamisen ratkaisujen projektipäällikkö Matti Sinivirta puolestaan korostaa luonnonmukaisen puun 

hyvää vaikutusta asuntojen sisäilmaan.  

”   m  t mod    t t   o vat lisäksi monia uusia mahdollisuuksia toteuttaa erilaista arkkitehtuuria verrattuna perintei-

siin runkomateriaaleihin. Myös lyhyt rakennusaika on tärkeä valintakriteeri mon       k nn tt       ” 
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Puukerrostalojen kehittäminen edistää koko rakennusalaa 

Rakennusliike Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airaksela on huomannut yleisen ilmapiiriin puukerrostalorakenta-

mista kohtaan muuttuneen pitkän tauon jälkeen myönteiseksi. Esimerkiksi pääministeri Kataisen hallituksen ohjel-

maan on kirjattu puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen käytön lisääminen. 

 ”   t ov    n t htot    o o tt  ,  tt  p  k   o t  o   h   t  n nyt    v  t    k nt  ”, A   k     totesi ja sanoi tämän 

olevan kimmoke, miksi Reponen on valinnut puun yhdeksi vaihtoehdoksi muiden runkomateriaalien rinnalle. 

Reponen on myös yksi Vierumäellä sijaitsevan PuuMeran rakennuttajista. Suomen ensimmäinen viisikerroksinen puu-

kerrostalo syntyi rakennusliikevetoisesti ja se palkittiin vuonna 2012 Puupalkinnolla.  

”Inno t  n p  k   o t  o  t  n hty n  n   t   ikanaan mielenkiintoisia esimerkkejä Ruotsissa. Toteutustapa oli mieles-

täni liian kallis, joten hioimme vastaavan tyyppistä konseptia yhteistyökumppaneidemme kanssa edelleen ja kehitim-

m     t    m     k  t nn  t hokk  mm n”, M k  A   k     k  to   

Lahden seudun asumisen osaamiskeskusta vetävä kehittämispäällikkö ja arkkitehti Vesa Ijäs näkee puukerrostalo-

hankkeisiin liittyvien haasteiden ratkaisemisen edistävän myös perinteistä betonirakentamista. 

”P    k nt m       t  k              no   v t   k nt  d n   ni-, palo- kosteus- ja värähtelyominaisuudet, jotka on 

ymmärrettävä ja osattava aivan toisella tavalla betonirakentamiseen verrattuna. Puukerrostaloja varten kehitetyt 

uudet tekniset ja rakennusfysikaaliset seikat huomioon ottavat ratkaisut tuovat varmasti uusia oivalluksia myös kivira-

kentami   n”, I    tot     
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Vierailu puukerrostalokohteissa (12.6.2013) 
 

Lahdessa pitkät perinteet puurakentamiselle 

Lahden seudulle rakennetut Suomen ensimmäiset puukerrostalot, 15 vuotta sitten aloitettu Puu-Paavolan kortteli ja 

vuonna 2011 marraskuussa Vierumäelle valmistunut viisikerroksinen PuuMera -kerrostalo, viitoittavat suuntaa tulevil-

le rakennushankkeille, joissa kotimainen puu ja erityisesti tehdasvalmisteiset puuelementit ovat keskeisessä roolissa.  

Kesäkuussa 2013 järjestetylle puukerrostalojen ja niitä valmistavien tehtaiden tutustumiskierrokselle osallistui laaja 

asiantuntijaryhmä puurakentamisesta kiinnostuneita lahtelaisyrityksiä ja rakennusalan toimijoita.   

Lahden alueen julkiset ja yksityiset rakennuttajat ovat tällä hetkellä kiinnostuneita harkitsemaan puun valitsemista 

suunnitteilla olevien rakennusten runkomateriaaliksi, mutta edellyttävät rakentamiselta kustannustehokkuutta ja 

korkeaa teknistä laatua. Puun ylivoimatekijöiksi tiedetään muun muassa pienemmät päästöt rakennusmateriaalin 

valmistusvaiheessa.  

”P  k  t  n   m  to yyt   v t   tk     m t       v   nt    P  k   o t  on   k nn  k  t nn  t n t      py yt       m l-

   t  o    b ton   nko   n t  on k n   ”, tot    k  nt   t  oht    Markku Tyrväinen Lahden vanhusten asuntosäätiöstä.  

S  t  n h    t   p  tt   p  kko n t   v n L po  n p  v   k  k k  n o   t    nkom t       n  ”H    mm  t tk   p u-

vaihtoehdon huolella, sillä se toisi kaivattua esteettisyyttä arkkitehtuuriin. Tiedämme myös, että puun osalta tekniset 

    t ov t h    tt v     ” 

Opiskelija-asuntoja Lahden seudulle rakentavan Oppilastalo Oy:n toimitusjohtaja Harry Nordström kertoi yhtiön pyr-

kivän noudattamaan ekologisesti kestävän GreenCity-ohjelman päämääriä, joten yhtiön seuraavat vuokrakohteet 

voisivat hyvinkin olla puurakenteisia.  

Energiatehokkuuden ja ekologisuuden lisäksi opiskelija-asuntojen suunnittelussa tulisi Nordströmin mielestä pohtia 

uudesta näkökulmasta tilojen tehokasta mitoitusta. 

”A  nto  n  d          v ok  t  o    on op  k    o  le ratkaiseva merkitys. Mikäli rakennuksen käyttökohde myöhem-

m n m  tt  ,     t   t vo t     n    nn t          k nt     d     n”, No d t  m  hdott    

Puukerrostalojen huolto oletettua edullisempaa 

Ensimmäisenä vierailukohteena olivat Paavolan puukerrostalot, joita esitteli taloyhtiöiden edustajan lisäksi Kiinteistö-

liitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Raimo Kiljunen ja kohteen suunnittelija, arkkitehti Pauli Lindström. 
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Vierailulla Lahden Paavolassa. 

Lahden keskustan tuntumassa sijaitsevassa Puu-Paavolassa oli kesän kuluessa tehty taloyhtiöiden ensimmäisiä huol-

tomaalauksia, kymmenisen vuotta puurunkoisten rakennusten valmistumisen jälkeen.  

Neljä nelikerroksista pienkerrostaloa ja kahdesta talosta koostuva rivitaloyhtiö ovat säilyneet puuosiltaan pääosin 

hyväkuntoisina, myös vesivahingoilta on säästytty. Talojen alapohjat ja ensimmäiset kerrokset ovat kantavilta osiltaan 

ja julkisivuiltaan betonirakenteisia. Muut kerrokset on rakennettu puusta. 

Huoltokustannukset olivat tähän mennessä olleet maltillisia. Esimerkiksi Platform-tekniikalla rakennetun 1568-

neliöisen ja 21 asuntoa sisältävän Poppelin julkivisun huoltomaalaus maksaa isännöitsijän mukaan 35 000 euroa. Li-

säksi yhtiö on varautunut 5000 euron mahdollisiin lisäkorjauksiin.  

Asunto-osakeyhtiömuotoisessa talossa maalauskustannus on asuntoa kohden noin 3000–4000 euroa. Taloyhtiön mu-

kaan asukkaat pitävät kustannuksia hyväksyttävinä, sillä maalauksen jälkeen rakennus on julkisivun osalta uudenve-

roinen. 

Asukkaiden mielestä puurunkoisten talojen äänieristys toimii hyvin, asunnot ja porraskäytävät ovat paitsi hiljaisia 

myös esteettisesti miellyttäviä.  

Monimuotoista arkkitehtuuria puusta 

Vierailulla tutustuttiin myös Heinolan PuuMera-puukerrostaloon, jonka rakentamiseen osallistuneet liimapuuvalmista-

ja Versowood Oy ja puuelementtejä valmistava Koskisen Oy tekevät tiivistä yhteistyötä suurimittakaavaisten raken-

nusten toteuttajina.  
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PuuMera-puukerrostalo edustaa kustannustehokasta matalaenergiarakentamista. 

Yhtiöiden edustajat kertoivat, että kiinnostus rakentaa puusta esimerkiksi kouluja, hoivakoteja ja palvelutaloja on 

Suomessa lisääntymässä. Kestävä liimapuu ja tehdasvalmisteiset elementit taipuvat monimuotoiseen, persoonalliseen 

ja näyttävään arkkitehtuuriin.  

Vierailuohjelmaan kuului myös tutustuminen Versowood Oy:n liimapuutuotantoon ja Koskisen Oy:n puuelementtien 

valmistukseen. Versowood ja sen tytäryhtiöt ovat nykyaikaisia tuotantolaitoksia, joiden toiminnoissa on investoitu 

viimeisimpään tekniikkaan. Yhtiön tuotteilla on useita kansainvälisiä hyväksyntöjä. 

Myyntipäällikkö Vesa Saarelainen Koskisen Oy:lta kertoi tehtaan esittelyn yhteydessä, että suurelementeistä on mah-

dollista toteuttaa esimerkiksi asuinkerrostaloja, jotka ovat sekä rakentamis- että asumiskustannuksiltaan kilpailukykyi-

siä.  

”E  ko  kohteet luovat helposti mielikuvaa puurakennusten kalleudesta. Hyvän hankesuunnittelun avulla rakentami-

   n    d  n t  v tt v   t hokk  tt ”, S       n n m   t tt   

 

Seminaarivieraat tutustuivat Koskisen Oy:n toimintaan. 
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Koskisen Oy:n taloteollisuuden tuotantotilat Heinolassa. 

Päivän aikana pistäydyttiin myös Matkakeidas Vierumäki Oy:n uudella Neste Oilin palveluasemalla Valtatie 4:n varrel-

la. Puurakenteinen 1700-neliöinen asemarakennus erottuu edukseen laadukkaalla sisustuksellaan, jossa on käytetty 

hirsipaneelia ja paljon puuta. Ravintolassa on 230 asiakaspaikkaa. 
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Puukerrostalo rakennushankkeena (13.8.2013) 
 

Valtion asuntorakentamisen linjaukset tukevat myös puukerrostaloja 

Erityisesti kilpailuttamista ja hankesuunnittelua koskevat uudistustarpeet ovat nousseet esille seminaarien aiemmissa 

puheenvuoroissa. 

Puukerrostalo rakennushankkeena -seminaarin avauspuheessaan maakuntajohtaja Jari Parkkonen Päijät-Hämeen 

liitosta muistutti Ruotsin mallista, jossa puurakentaminen nähdään kansainvälisenä kilpailukykytekijänä. 

 ”M k    p  k   o t  o  n m      h   t  n S om         t ,  d   ytt          t ho  n  nt  t  t  v  mp   yht   ty t ”, 

Parkkonen linjasi. 

Suomessa julkisen sektorin tuki uusille puukerrostaloille on mahdollista, sillä myös puurunkoiset asuinkerrostalot ovat 

valtion asuntopolitiikan linjausten mukaisia.  

”R kent k   puust ” 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n johtaja Martti Polvinen kertoi ARA:n edistävän asuinkerrostalojen tuo-

tannossa ekologisesti kestävien rakennusmateriaalien monipuolista käyttöä ja tukevan puurakentamista muiden ma-

teriaalien rinnalla.  

”A k  on oto   n n p    k nt m        P    op   hyv n   k      nk   o t  ot ot ntoon  tt  ko    s  k nt m    n”, 

Polvinen totesi ja kehotti puurakentamisesta kiinnostuneita rakennuttajia ottamaan yhteyttä Araan.  

Polvisen mukaan Aralle läheisiä kumppaneita ovat yleishyödylliset yhteisöt, joille puurakentaminen voisi sopia. Arassa 

toivotaan, että puukerrostalojen tuotekehitys tapahtuu pitkälti teollisuudessa, markkinalähtöisesti. Kilpailuttamiskäy-

täntöjä ja niiden kehittämistä tulisi pohtia yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

KVR-urakoinnin käyttö puukerrostalorakentamisessa 

Rakennuttajapäällikkö Kari Lahti YIT Rakennus Oy:stä esitteli KVR-urakoinnin mahdollisuuksia puukerrostalorakenta-

misessa. 
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Kari Lahti sanoi yhtiön tarkastelevan parhaillaan useamman puukerrostalohankkeen käynnistämistä Lahden keskustan 

tuntumassa. Puukerrostalot vaativat Lahden mukaan sekä harjoittelua että tuotteistettuja ratkaisuja.  

Tuotekehityksessä joudutaan ott m  n   omp      k    k  n p      k nt m        ”P    ko m  kohd tt  k nn tt   

mielestämme rakentaa samalla ratkaisulla, jotta pystyisimme arvioimaan onko tämä meidän bisnes, vai jätämmekö 

p  k   o t  ot k  p     o d n t ht v k  ”, L ht  tot    p h  nvuorossaan 

YIT panostaa tuotekehitys- ja suunnitteluvaiheeseen löytääkseen optimaalisen ratkaisun sekä rakennejärjestelmien 

että kustannusten osalta.  

”H  k t  mm   op      mm n p    k nn       t  m n yhd  t m  t   H   t mm  my   t  ot kn  k n to m tt   t 

yhteistyöhön kehittämään kustannustehokasta ja kokonaisuuteen soveltuvaa kon  pt  ”, K    L ht  k  to   
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Myös rakennusaikataulun osalta YIT:tä kiinnostaa nähdä selvitäänkö puukerrostalon osalta rakentamisessa tiiviimmäl-

lä aikataululla. 

Paloviranomaisten suhtautuminen myönteistä 

Puun käytön uskotaan jatkossa kasvavan myös Lahdessa sekä kerrostalorakentamisessa että lähiötalojen julkisivujen 

energiakorjauksissa. Uusia puurunkoisia asuinkerrostaloja on suunnitteilla esimerkiksi Lahden Kariston alueelle. 

Lahden kaupungin rakennusvalvonta ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuntevat puukerrostalojen erityispiirteet muun 

m      v o   n    8−       k n    k nn tt   n P  -Paavolan puukerrostalokerrostalokorttelin ansiosta.  

”R k nn  v  vonn n n k k  m  t  p  k   o t  o  n   k nn   tk         h om o k  nnittyy paloturvallisuuden kan-

n  t  k  k     n koht  n, k t n po    h on  d n    h on   to  n v      n  kk no h n, p  v kk     n      y t     n”, Mark-

ku Sivonen Lahden kaupungin rakennusvalvonnasta kertoi. Hän totesi, että mikäli suunnitelmat ovat asianmukaisia ja 

arkkitehtuuri kelvollista, lupa myönnetään. 
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Lahden kaupungin rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen kertoi puukerrostaloista rakennusvalvonnan näkökulmasta. 

 

Riskienhallintapäällikkö Juha Naskali Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ei näe merkittäv     o  p  k   o t  o  n    

b ton   nko  t n t  o  n p  ot  v        v  t m k       P    nko   t     8 k   ok    t t  ot t       n  v    t     to-

maattisella sammutuslaitteistolla.  
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”A h   t   v tt v t po    h on  d n   v npo  tot ov t p  ot  vallisuuden kannalta keskeisiä kaikissa runkoratkaisuis-

sa. Sisääntulon yhteyteen sijoitettu palokunnan ilmoitustaulu, josta käyvät ilmi kerroksissa sijaitsevat ovet ja pelastus-

tiet, helpottaa ratkaisevasti palokunnan työtä kaikissa asuinrakennuksissa. Puukerrostalot eivät poikkea tässä muista 

rakenn k   t ”, N  k    m   t tt    

Tulossa yli 6000 puukerrostaloasuntoa 

Valtion puurakentamisohjelman tavoitteeksi on asetettu kymmenkertaistaa puukerrostalojen määrä nykyisestä vuo-

teen 2020 mennessä. Ohjelmaa vetävän Tkt, arkkitehti Markku Karjalaisen mukaan alan ammattitaito ja projek-

tiosaaminen lisääntyvät uudentyyppisen koulutuksen, mutta erityisesti konkreettisten rakennuskohteiden ja siitä saa-

dun kokemuksen avulla. 

Karjalainen muistutti seminaaripuheenvuorossaan, että Yhdysvalloissa puurunkoisia asuinkerrostaloja on rakennettu 

platform-tekniikalla jo 140 vuotta.  

”S om     on p tk  n    t  t ,  tt  p    op     h nn  om kot t  o  n     om -asuntojen materiaaliksi, vaikka nykyiset 

rakennusmääräykset jo sallivatkin jopa 8-kerroksisten puukerrostalojen rakent m   n ” 

Markku Karjalainen sanoi uskovansa, että suomalaisesta puurakentamisesta voidaan kehittää kansainvälinen menes-

tystarina, kunhan kotimainen puukerrostalotuotanto saadaan ensin hyvälle kasvu-uralle konkreettisten rakennuskoh-

teiden ja niistä saadun kokemuksen myötä. 

Puutaloja määritteleviä avainsanoja ovat Karjalaisen mukaan ekologinen, kilpailukykyinen, suomalainen sekä korkea-

tasoinen arkkitehtuuri ja design.  

”P  n k yt n m hdo      k    t   o v t my     h ötalojen energiakorjaukset ja lisäkerrokset. Tällä hetkellä näköpiiris-

   on y   6    p  k   o t  o   nto    h v o  n ”, K       n n k  to   
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  e    u      ss          2.9.2013) 
 

 
 

Ruotsin Smålandin maakunnassa sijaitseva Växjö on ympäristöystävällisyydestään tunnettu 60 000 asukkaan kunta, 

jossa on tehty pitkäjänteistä työtä viihtyisän asuinympäristön luomiseksi. Yksi painopisteistä on liittynyt puurakenta-

misen kehittämiseen, jota on toteutettu yhteistyössä paikallisen yliopiston ja alueen yritysten kanssa.  

 

Växjössä on tehty periaatepäätös puurakentamisen edistämiseksi paikallisessa rakentamisessa. Myös uusiin energia-

ratkaisuihin ja jätteiden kierrätykseen panostetaan. 

 

Syyskuussa 2013 järjestetyllä seminaarimatkalla kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja sekä puurakentamisesta 

että Ruotsin rakentamisen tilasta. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on myös Ruotsissa iso haaste, sillä raken-

tamisen kustannukset ja tonttimaan hinta aiheuttavat huolta. 

 

Yksi matkan tutustumiskohteista oli Linnaeus-yliopiston puutekniikan opiston tiloihin, jotka sijaitsevat vuonna 2002 

valmistuneessa puurakenteisessa rakennuksessa. Arkkitehti Mats Whiten suunnittelema HUS M 2002 oli aikanaan 

Ruotsin suurin puurakennus, joka sai vuonna 2011 rinnalleen toisen, liimapuurakenteisen rakennuksen. Rakennuksia 

yhdistää lasitettu puusilta. 

 

Välluddenin vuonna 1994 rakennettu viisikerroksinen puukerrostalo puolestaan edusti aikakautensa ensimmäistä 

modernia puukerrostaloa. Viehättävän piha-alueen ympäröimä rakennus oli säilynyt hyvässä kunnossa.  

 

Muita mielenkiintoisia vierailukohteita olivat neljä kahdeksankerroksista puukerrostaloa Trummen järven rannalla. 

”L mno og n     ” -kohteen liimapuurakenteiset puukerrostalot, joiden huoneistoista avautuu näkymät järvelle, 

olivat aikanaan Ruotsiin korkeimpia.  
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Limonologenin vuonna 2009 valmistunut puukerrostalo. 

 

Limnologenissa keskustelua herättivät maiden väliset erot viranomaismääräyksissä. Esimerkiksi Ruotsissa sallitaan 

parvekkeiden taustojen puupaneloinnit. Vastaavasti Suomessa parvekkeiden taustat on palomääräyksistä johtuen joko 

käsiteltävä palonsuoja-aineilla tai niissä on käytettävä palamatonta materiaalia. Ruotsissa monet puuosat on muuten-

kin jätetty käsittelemättä, eli puun annetaan luontaisella tavallaan muuttaa väriään. 

 

Suomalaisryhmä vieraili lisäksi liimapuurakenteisessa tennishallissa, joka oli rakennettu passiivitason standardien 

mukaisesti. Södra Climate Arena on tanskalaisen Kent Pedersenin käsialaa.  

 

 
 

Suomalaiset asiantuntijat tutustumassa Södra Climate Arenan tiloihin.  
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Puukerrostalot rakennusfysiikan näkökulmasta (24.9.2013) 
 

Rakennushankkeissa kokonaisuuksien hallinnan merkitys korostuu 

Puukerrostalojen rakentamiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja ja rakennusfysiikkaan liittyviä ominaisuuksia käsiteltiin eri 

näkökulmista syyskuussa 2013 järjestetyssä viidennessä seminaarissa. 

Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että rakennusfysiikan näkökulmasta puukerrostalojen rakentamiselle ei pitäisi 

löytyä esteitä. Suuri osa teknisistä yksityiskohdista on ratkaistavissa, kunhan suunnittelussa ja toteutuksessa olaan 

huolellisia.  

Rakennusfysiikka käsittelee laajaa kokonaisuutta, jonka osia säädellään laissa: rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturval-

lisuus, terveellisyys, käyttöturvallisuus, meluntorjunta- ja ääniolosuhteet, energiatehokkuus, lämmitysjärjestelmien 

arviointi sekä huolehtimisvelvollisuus rakentamisen kuluessa. 

Ladecin asiakkuuspäällikkö Vesa Ijäksen mielestä rakentajien, suunnittelijoiden kannattaisi tarkastella erilaisia toteu-

tusvaihtoehtoja muutaman kuukauden ajan ennen varisnaiseen suunnitteluun ryhtymistä, yhdessä eri alojen asiantun-

tijoiden kanssa.  

Näin saataisiin luotua yhteinen käsitys siitä, mihin ollaan ryhtymässä. Lopputuloksena syntyy parempia rakennuksia, 

on sitten kysymys puukerrostalosta tai kivivaihtoehdoista. 

P  otu v    suus s  ntunt   : ”Puu  kennukset ov t tu v    s  ” 

Palomääräykset edellyttävät puukerrostaloihin asennettavia automaattista sammutusjärjestelmää. Pitkän linjan palo-

tarkastaja, nykyinen alan konsultti Juha-Pekka Laaksonen L2 Paloturvallisuus Oy:stä pitääkin puurunkoisia taloja tästä 

syystä turvallisina.  

Laaksosen m     t          p o  ntt   p  ok o  m  t  vo t     n v  tt  , m k    k  kk  n k   o t  o h n    nn tt     n 

sprinklerit.  

”T  v        t  o on k n        t  t hty po   tt n n p  t  , k nh n  t     ok t   on k  k     EU-maissa yhtenäinen. 

Suomessa voidaan nykymääräysten myötä rakentaa kahdeksankerroksisia puuk   o t  o  ”, L  k on n k  to   

Ympäristötietoinen rakentaminen ottaa huomioon kokonaisuuksia 

Euroopassa siirrytään lähes nollaenergiatasoiseen rakentamiseen 2020 mennessä. Finnmap Consulting Oy:n asiantun-

tija Jyri Nieminen kertoi pitävänsä suunnittelun kannalta hyvänä ratkaisuna, että rakennusten energiatehokkuudessa 

otetaan uusimpien määräysten mukaan tarkasteluun koko rakennus. 
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”   kk     m  k k   p     v t  o on t     h tk     v p   hto n n   h  tymistapa, se on tavallaan yhden asian ympärillä 

optimointia. Ratkaisu ei vielä takaa, että rakennuksesta tulisi ympäristöystäväl  n n”, N  m n n tot     

Osa energiatarpeesta voidaan kattaa uusiutuvilla energialähteillä eikä pelkästään keskittyä lisäämään lämmöneristys-

tä. Noin 30 prosenttia käyttöveden lämmityksestä saadaan helposti katettua aurinkolämmöllä. 
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”R k nn   p t     py ty  opt mo m  n  n  g  t hokk  d n o   t      to m  o d n yht   ty n , kokonaissuunnittelun 

avulla. Tähän sisältyy myös rakennusaikaisten töiden toteutus, jotka tulisi kiteyttää osaksi kokonaisvaltaista kosteu-

d nh    nt    nn t  m  ”, N  m n n m   t tt   

Rakentamisen laadun kehittämiseen liittyy muun muassa rakennusaikaisesta puhtaudesta huolehtiminen. Kosteuden-

hallinta on Niemisen mukaan kasvava toimiala. Homevaurioiden korjaajista on tällä hetkellä kova pula. 

Puurakenteiden äänieristys edellyttää huolellisuutta 

Rakennuksen akustiikkaan vaikuttavat sekä ulkopuolelta että rakennuksen sisältä tulevat melunlähteet. Helimäki 

Akustikot Oy:n akustiikan asiantuntija DI Heikki Helimäki t nt   p  k   o t  o  n    ty  p   t  t         v od n koke-

muksella.  

Helimäen mukaan ääneneristysmääräykset ovat täysin erilaisia eri maissa, joten yhtään ratkaisua ei voida kopioida 

sellaisenaan Suomeen muualta. 

Ääni kiertää rakenteissa eri reittejä, se ei koskaan mene suoraan rakenteesta läpi. Tästä syystä yhden tietyn materiaa-

lien testaaminen laboratorioissa ei johda välttämättä hyvään tulokseen. Kun hyväksi todetut rakenneosat liitetään 

yhteen ja mitataan, tulos voikin olla huono, sillä ääni kulkee sivusiirtymien välityksellä. 

Puurakentaminen asettaa betonirakentamiseen verrattuna enemmän haasteita akustiikan osalta. Jotta värähtelyt 

saadaan poistettua, tarvitaan tärinäeristyksiä. Myös lämmöneristeiden asentamisessa tulee olla tarkkana: rakoja ei saa 

jäädä ja villat tulisi leikata kuituja vasten.  

Uudet kuitujen suuntaan leikatut lämmöneristeet ja niiden asennustapa voivatkin johtaa siihen, että ääneneristävyy-

destä tulee heikko, vaikka rakenteiden lämmöneristävyys paranee. 
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”P    k nt  t ov t k vy t ,  ot n h   t  k   m odo t   m t n   k nt   t     d  n    tt v n t  v  t   K k  nk  t    t 

rakenteet tuottavat paremman ääneneristävyyden. Ilmaväleihin lisätään vaimentavaa materiaalia ja liitoksista teh-

dään jo  t v     d ntyypp  t n t   n n    ty m t        n  v    ”, H   m k  tot     

Säädösten muuttuessa niiden tulkinnat korostuvat 

Tampereen teknillisen yliopiston professori Ralf Lindberg pitää rakentamista koskevien määräysten muuttumista 

isona haasteena perint          k nt m        ”Mon t     o  p o  t t  k t  v t m    yk   ,     n v h        t  topoh-

     ,  o  o n  yntyy h  po t  to    t  n po kk  v   t  k nto   ” 

Lindberg ehdotti ratkaisuksi kokeneista osaajista koostuvien tulkintapaneeleiden perustamista. ”P n    t t vo   v t 

pohtia kysymyksiä eri näkökulmista ja esittää lopulta näkemyksensä säädösten käyt nn n  ov  t m    t  ” 

Tulevaisuudessa kokonaisuuksien hallinnan merkitys kasvaa. Professori Lindberg muistutti, että kyseessä on teknisten 

järjestelmien, itse rakennuksen ja sen käyttäjän välinen vuorovaikutus. 

”En  g  t hokk  d n t om t    k t    ttyv t    nn tt   n oh     ty m      t p ht v  n   k nt miseen. Kokemukseen 

perustuvaa selkeää tietoa ja oppia tulisi lisätä, jotta virheiltä vältyttäisiin. Myös rakenneratkaisujen tulisi olla sellaisia, 

 otk   nt    v t  nt  k   v h n v  h       nk n tot  t k  n”, p of   o   R  f L ndb  g  hdott   
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Puukerrostalon huolto ja kunnossapito (15.10.2013) 
 

Huolto- ja kunnossapito huomioitava jo hankesuunnittelussa 

Vanhojen kerrostalojen huoltoa ja kunnossapitoa koskeva kokemus tulisi nykyistä paremmin saada uusien puukerros-

talokohteiden hankesuunnittelun lähtökohdaksi. Tätä mieltä olivat seminaarissa puhuneet kiinteistöalan ammattilai-

set. 

Puheenvuoroissa todettiin myös, että yksityisestä asuntokannasta on Suomessa pidetty varsin kehnosti huolta. Asun-

to-osakeyhtiöissä pitäisi vauhdittaa päätöksentekoa. Sen sijaan vuokra-asuntokannasta huolehditaan suunnitelmalli-

semmin, korjataan kun korjaustarvetta ilmenee. 

Tulevaisuuden ajureita ovat energiatehokkuus, esteettömyys, asumistason parantaminen ja sisäilman laatuun vaikut-

taminen. Näillä seikoilla on merkitystä kun puukerrostalojen rakennejärjestelmiä kehitetään markkinoille sopiviksi. 

 

Kiinteistöstrategian laadinnasta kertoi Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen Raimo Kiljunen. 

 

Kerrostalon kiinteistöstrategia ja PTS 

Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Raimo Kiljunen neuvoi taloyhtiöitä laatimaan sekä kiinteistöstrategian 

että pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman. Hän muistutti, että kyseessä on kaksi erilaista suunnitelmaa. 

Strategia on tulevaisuuteen tähtäävä asumista ja omistamista koskeva kokonaissuunnitelma, jossa ilmaistaan millä 

tavoitetasolla kiinteistöä halutaan hoitaa: parannetaanko sitä, jolloin asumisviihtyvyys ja omaisuuden arvo nousevat, 

vai ylläpidetäänkö tasoa huolehtimalla välttämättömistä korjauksista. Viimeisin vaihtoehto on kiinteistön alasajo, 

mikäli korjaukset jätetään tekemättä. 
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”K  nt   t  t  t g  n  v        d  n v  m  t tt  ,  tt  k  nt   t     on turvallista asua ja korjausten vaatima kustan-

n  t  o t  d t  n v ok  k    t  np  n  Ky       on   m     t  oyht  n t htot   ”, K    n n k  to   

Kiinteistöstrategiaan kirjataan myös keinot rahoittaa tulevat korjaukset, esimerkiksi keräämällä ja rahastoimalla enna-

kolta tähän tarvittavat varat.  

PTS on h    t n k  nt   t np don ty k   ,  ok  k v      m t  ko    k          v n        v od n k  uessa on tarpeen 

toteuttaa. Kunnossapitotarveselvityksen hallitus joutuu lakisääteisesti laatimaan. Yhtiökokouksessa käsitellään seu-

raavan viiden vuoden aikana tehtäväksi tulevat korjaukset. 
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Isännöinti on luottamukseen perustuvaa palvelua 

Varatuomari Timo Salonen kehottaa uusien puukerrostaloyhtiöiden hallituksia kilpailuttamaan ja ostamaan kiinteis-

tönpidon palveluita ainoastaan ammattimaisilta ja järjestäytyneiltä isännöitsijätoimistoilta 

”L  d kk   t  ho d t        nn  nn     on k  k  n n m  k ty  t  oyht  n p tk   nt        k h tt m        M     opi-

muksien sijasta jokaisen taloyhtiön kannattaa valita kumppanikseen yhtiö, joka parhaiten kykenee toteuttamaan valit-

t    t  t g    ” 

Puukerrostalojen isännöinti ei Salosen mukaan poikkea muista asuinkerrostaloista kuin jonkin verran vakuus- ja vas-

tuukysymyksissä. Ammattitaito ratkaisee. Vähäisellä osaamisella saatetaan aiheuttaa taloyhtiöissä suuria vahinkoja. 

Isännöinti on palvelukokonaisuus, joka perustuu luottamukseen. Alan ongelmana Salonen pitää isännöintiyritysten 

heikkoa imagoa, joka johtuu osittain heikosta koulutustasosta. Asiakkaat haluavat kiinteistön kunnon hyvää ylläpitoa 

ja omaisuutensa arvon säilymistä. Tämä onnistuu Salosen mielestä vain jos isännöintiyrityksiä johdetaan ammattitai-

toisesti. 

Myös taloyhtiön osto-o   m n n   tk     ,   mo n t  oyht  n  t  t g    ”I  nn  nt y  ty t n     kk  t   v t   n  ym-

märrä haluta sitä, että taloyhtiötä kehitettäisiin pitkäjänteisesti. Omaisuuden arvon      m n n  noht   ” 

Hyvä isännöintisopimus on kirjallinen, pätevä, toteuttamiskelpoinen, kattava, kumppanuuteen perustuva ja jousta. 

Mallisopimuksia ei Salosen mukaan kannatta käyttää, sillä taloyhtiöt eivät ole samanlaisia. 

Kerrostalon tekninen käyttöikä ja kuntotutkimus 

Rakennuksilla on pitkä elinkaari, rakennusosilla ja laitteilla tekninen käyttöikä on sen sijaan lyhyempi.  

Suomen Talokeskus Oy:n korjausrakentamiseen erikoistunut operatiivinen johtaja Harri Mäkinen muistutti puheen-

vuorossaan, että kiinteistöstrategia kannattaa laatia lähinnä uudempaan rakennuskantaan.  

Mäkinen on seurannut parinkymmenen vuoden ajan vanhojen betonikerrostalojen huoltoa ja kunnossapitoa. Hän 

suosittelee taloyhtiöitä teettämään huolellisen kuntotutkimuksen, sillä korroosio ja rapautuminen saattavat esiintyä 

piilevästi rakenteen sisällä. 

”  nho  n   6 −7  -lukujen lähiökerrostalojen tekniset laitteet sekä vesi- ja viemärijohdot ovat usein saavuttaneet jo 

   nk    n   p  n,  ot n ko     t n h nk    nn tt    on    k v   k ynn  t   v  vytt   m tt  ” 

”P  k   o t  o        k   v n   m n   nt  v  k tt     n t kn    n k ytt  k  n  O k  n    nn tt n     k   v  k  t   

varm  t  7  v ott ”, M k n n tot     

Ladecin asiakkuuspäällikkö Vesa Ijäksen näkemyksen mukaan puukerrostalojen julkisivujen kohdalla ei tarvitsisi edes 

teettää betonitalojen tapaan julkisivujen mittauksia, näytteidenottoja ja laboratorioanalyysejä.  

”P  k   o t  o     vo d  n     ty  t  t  osin lisäkustannuksilta ja käyttää säästyneet varat esimerkiksi 15 vuoden 

v    n t ht v  n h o tom     k   n ” 
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Rakennusliikkeen takuuaikaiset vastuut 

Urakoitsija vastaa kahden vuoden ajan virheistään, kertoi Rakennusteollisuus RT ry:n aluepäällikkö Raimo Hovi ra-

k nn     kk  n t k    k      v  t  t  k   tt   v        tyk      n  ”U  ko t    n p t   py ty  o o tt m  n,  tt   v  h  

johdu hänestä vaan esimerkiksi normaalista kulumisesta tai siitä, ettei tiloja käytetä oikein. 

Raimo Hovi uskoo puukerrostalorakentamisen lisääntyvän tulevaisuudessa myös KVR-tuotannossa, kokemuksen kart-

tumisen myötä.  

Hovin mukaan vielä tällä hetkellä osa rakennusyrityksistä empii, sillä vahvat mielikuvat muun muassa julkisivujen huol-

lon mahdollisesta kalleudesta ja äänieristyksen laadusta vaikuttavat päätöksentekoon. 

 

 

”   m    n    v od n   k n    k nt m   n y     k   ong  m k   on m odo t n t ko t     K n p  k   o t  o     tkos-

     k nn t  n yh   n mm n, vo d  nk n ky y  p  n n v tk  ko t      k t ” 

”P  k   o t  ot ott v t   tko sa paikkansa, kunhan tilaajien ennakkoluulot saadaan hälvenemään. Puu- ja betoniker-

rostalojen väliin jää monta hybridimahdollisuutta, joita kannattaisi tässä välissä harkita.  Esimerkiksi välipohjalaatat ja 

hissikuilut voitaisiin rakentaa betonista ja muu o   p   t ”, Hov   hdott    
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Suomen puutuoteteollisuuteen kaivataan myös yhteisiä standardeja, jotta puukerrostalojen rakentaminen voisi edistyä, Raimo 

Hovi kertoi. 
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Puukerrostalon talotekniikka (5.11.2013) 

 

 

Puukerrostaloista talotekniikan avulla älykkäitä ja energiatehokkaita 

LVISA-tekniikka, arkkitehtuuri ja automaattiset sammutusjärjestelmät asettavat omat vaatimuksensa puukerrostalon 

suunnittelulle ja rakentamiselle.  

Marraskuussa 2013 järjestetyn seminaarin teema oli ajankohtainen, sillä eri rakennejärjestelmiä hyödyntäviä puuker-

rostalokohteita on käynnistymässä eri puolilla Suomea.  

Rakennusautomaatio tuo energiasäästöjä 

Edistyksellisen teknologian myötä kerrostaloissa asuvat pääsevät tulevaisuudessa seuraamaan ja vaikuttamaan omiin 

energiankulutuksen tottumuksiinsa reaaliajassa, kun asuntokohtainen kotiautomaatio lisääntyy.  

Rakennusautomaatioon erikoistuneen Fidelix Oy:n toimitusjohtaja Jussi Rantanen sanoi uskovansa, että myös van-

ho       k nn t      k  nt   t      p   t  n   −   p o  nt n  n  g  nsäästöön perehtymällä rakennusten toimintaan 

ja tuomalla mukaan älykästä seurantatekniikkaa. 

Heinolan PuuMerassa ilmanvaihto toteutettiin asuntokohtaisesti, jolloin jokainen kone voitiin liittää osaksi rakennus-

automaatiota. Näin seurantatietoja pystyttiin keräämään kaikista koneista ja hakea samalla parempaa lämmön tal-

teenotolle parempaa hyötysuhdetta.  

Myös veden kulutusta päästiin mittaamaan asuntokohtaisesti. Asukkaita myös laskutetaan vedenkäytöstä asuntokoh-

taisesti. Tarvittaessa voidaan antaa palautettakin, mikäli kulutus on normaalista poikkeavaa. Mahdolliset vuodot tule-

vat nopeasti ilmi. 

Uusissa puukerrostalokohteissa automaation tulevaisuuden tarve kannattaa Rantasen mukaan ennakoida mahdolli-

simman varhain, jotta järjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa esimerkiksi kulunvalvonnalla tai hoivatekniikan 

ratkaisuilla. 
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Automaation avulla voidaan lukea sääennusteita, jolloin rakennusta voidaan ohjata ja syöttää lämpöä reaaliajassa. 

Samalla nähdään, ovatko kaikki säädöt kohdallaan ja pystytään reagoimaan, jos esimerkiksi ilmastointi ei toimi. 

”R k nn    tom  t o on o        mp   t  ot kn  k n kokon     tt ,  ok  to m   k  nt   t n   vo n ,   m  to nt     

heng ty  p o   t  n   n k  hko n ”, R nt n n k v      ”K n       t  m   m  t t  n h nk nt v  h     ,   malla rahalla 

saadaan enemmän. Hankinnat voidaan myös rytmittää ja rakent     tom  t on  v               t  o   ” 

LVI-suunnittelussa huomio kiinnitettävä läpivienteihin 

Puukerrostalojen LVI-suunnittelun parissa 1990-luvulta työskennellyt Aki Kurronen insinööritoimisto Entalcon Oy:sta 

kertoi, että akustiikka ja palotuvallisuus sekä näiden läpiviennit ovat kaksi keskeistä suunnitteluun vaikuttavaa tekijää. 

Myös rakennusvalvonta vaatii palokatkosuunnitelman. 

Puukerrostaloihin soveltuvat asennettavaksi sen sijaan kaikki tällä hetkellä käytössä olevat lämmitysjärjestelmät. Mi-

käli lattiat valetaan paikalla, Kurrosen mielestä järkevintä on valita ratkaisuksi lattialämmitys.  

”P    k nt  d n p  n t p  n m t on k  t nk n m   t tt v  h om o d  p tt     mm tyk  n    nn ksessa. Pystylinjoi-

hin suosittelemme käytettäväksi puristettuja metalliputkia muoviputkien sijast  ” 

Mikäli viemäreissä käytetään muoviputkia, jokaiseen liitokseen tulisi jättää noin 10 mm painumavaraa, mikä mahdol-

listaa rakennuksen pienen liikkumisen. 

Kurrosen mukaan huolella tehdyt läpiviennit varmistavat akustisesti talon toimivuuden. Rakennusvalvonta vaatii lisäksi 

palokatkossuunnitelman.   

”   m    t     p d  k nn ko d  k vy  n   k nt     n   m n  p p tk  ,  ott  k   o t n v       o  v  n py tyv  m   i-

den ääni ei pääsisi kantautumaan huoneistoihin. Asuntokohtaisissa järjestelmissä myös iv-koneet kiinnitetään tästä 

 yy t  m     t n    k  d n   k nt  d n v    n ” 
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Vesiputkissa tulisi käyttää puristusliitettäviä putkia. Myös niiden asentamisessa on tärkeää, että kannakointi tehdään 

hyvin käyttämällä ääntä vaimentavia liittimiä, jolloin ääni ei siirry rakenteisiin. 

Puukerrostaloissa kuilut voivat olla joko paikalla tehtyjä tai valmiita elementtejä. Pesutilojen osalta tilanne on sama, 

myös valmiit pesuhuone-elementit soveltuvat. Konehuone tulee sijoittaa uivan lattiarakenteen päälle asuntojen ylä-

puolelle. Asuntokohtaisen LVI-koneen kannakointi sen sijaan muodostaa asunnoissa pienen riskin. 

Energialaskennan osalta puukerrostalot eivät eroa betonitaloista. Huolellisella toteutuksella puukerrostaloissa saavu-

tetaan hyviä mittausarvoja.  
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Pilottihankkeissa tärkeintä yhteinen tahtotila 

Heinolan Vierumäellä sijaitseva hybridirakenteinen puukerrostalo lämpiää uusiutuvalla biokaukolämmöllä ja edistyk-

sellinen taloautomaatio on viritetty seuraamaan energiankulutusta. VTT mittasi rakennuksen tiiveyttä ja hiilijalanjäl-

keä tammikuuhun 2014 asti. 

Suomen ensimmäisen viisikerroksisen puukerrostalon suunnittelut arkkitehti Mika Ukkonen Vuorelma Arkkitehdit 

Oy:sta korosti, että matalaenergiatavoitteet kannattaa ottaa huomioon jo talon sijoittelussa tontille.  

”H  no      P  Merassa asuintilat keskitettiin otolliseen ilmansuuntaan ja ilmanotto sijoitettiin puolestaan rakennuk-

  n ky m     p o      ” 

Arkkitehdin näkökulmasta erityisesti uusia järjestelmiä pilotoitaessa rakennushankkeen eri osapuolilta vaaditaan yh-

teistä tahtotilaa, sillä kaikkia yksityiskohtia ei aina kyetä ratkomaan ennakkoon, vaikka tähän pyritäänkin.  

”T k m   n h nk  p t   o    o k  ,  ott  ty t  t n v t  o  t v  t ”, Ukkon n m   t tt   

Automaattisissa sammutusjärjestelmissä isoja eroja 

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 100 kuolemaan johtanutta tulipaloa. Marioff Corporation Oy:n Ari Uusikartano 

kertoi, että asuinkerrostalojen sprinklaus estäisi lähes kaikki palokuolemat ja loukkaantumiset.  

Yhtiön valmistama vesisumuun perustuva High-Fog -sammutusjärjestelmä on palotesteissä todettu paitsi tehokkaaksi 

myös ihmisten ja rakenteiden kannalta riskittömäksi. Vaikka korkeapainevesisumu syrjäyttää tehokkaasti happea, 

pitoisuudet eivät putoa liian alhaisiksi. 

Perinteisessä sprinkler-järjestelmässä lämpötila ehtii kohota 200 asteeseen, kun se vesisumua käytettäessä nousee 

noin 80 asteeseen. Vettä kuluu vain kuudesosa muihin järjestelmiin verrattuna. 

Vesisumuun perustuva sammutusjärjestelmä on valittu Heinolan PuuMeran lisäksi CLT-tekniikalla rakennettuun Nuuk-

sion luontokeskus Haltiaan. Kohde oli arkkitehtuurin osalta mielenkiintoinen. Monia ratkaisuja tehtiin vasta paikan 

päällä. 
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”H gh-Fog on keveytensä ja pienten putkien ansiosta helppo asentaa eikä se edellytä suurta tilaa rakenteissa. Myös 

  mm t  v        yy p ht  n , m     on m  k ty t     ty    t    t  m  to   ”, U  ikartano kertoi. 

Vesisumujärjestelmän ominaisuudet

Rakennusteknisesti kevyt

 Vesilähteen rakentamiskustannukset

 Pienet läpivientiaukot ja tilantarve

 Kevyt rakenteellinen kuormitus

 Nopea ja helppo asennus, ei tulitöitä

Säilyttää arvokkaan arkkitehtuurin

 Pieni putkikoko (Ø12mm)

 Huomaamattomat suuttimet

Vähäiset vahingot ongelmatilanteessa

 Vältetään vesivahingot

 Sammutusvesi säilyy puhtaana
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Puukerrostalo rakentamistalouden näkökulmasta (29.1.2014) 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy järjestämä seminaarisarja Lahden Sibeliustalossa 29. tammikuuta 2014 järjestettyyn 

päätösseminaariin, jolloin teeman oli puukerrostalo rakentamistalouden näkökulmasta. Tapahtuma kokosi paikalle 

noin 70 rakentamisen ja suunnittelun ammattilaista. 

Päätösseminaarissa pohdittiin, poikkeaako puukerrostalon rakentaminen ja omistaminen kustannusten osalta kivira-

kenteisesta kerrostalosta. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin hankkeiden budjetointia, tarjouspyyntömenettelyjä, 

suunnittelun ohjausta ja toteutuneita puukerrostalokohteita. 

 

 

ARA tukee puukerrostalojen rakentamista 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta (ARA) edustanut rakennuttamisjohtaja Martti Polvinen vertasi vuoden 2013 

tilastojen perusteella kahden ARA-rahoitteisen puukerrostalon rakentamiskustannuksia perinteisiin kivirakenteisiin.   

Seinäjoelle valmistuneen Lintuviita 2:n osalta kustannukset olivat 2596 euroa asuntoneliöltä, kun kasvukeskusten 

ulkopuolella vastaava luku kivitaloille oli 2485 euroa. Helsingin Eskolantien puukerrostalon rakentaminen maksoi 3048 

euroa asuntoneliöltä, ja vastaavaksi pääkaupunkiseudulla toteutetut normaalit vuokra- ja asumisoikeusasunnot 3077 

euroa per asuntoneliö.  

Martti Polvinen arvioi, että puukerrostalon rakentaminen on keskimäärin 100 euroa kalliimpaa neliötä kohden. Pää-

kaup nk     t    ott   m   t  k  v k  k k   t        6      o  k     mm     n   öhinnoilla. Syynä tähän ovat muun 

muassa arkkitehtuurin ja kaavamääräysten lisäksi vaativat pohjaolosuhteet. 

Ara-tukea anotaan kokonaishinta-arvion perusteella 

ARA-tukien perusteena toimii hankkeen kokonaishinta-arvio, joka koostuu kaikista kyseisen hankkeen toteuttamista 

aiheutuvista kustannuksista. Liiketilojen kustannuksia ei tukien myöntämisessä huomioida.  

”A   t  vo d  n p       ht koht     t  v  n h nk nt -arvoerittelyssä oleva kustannukset. Tästä syystä kyseessä on mer-

k tt v  dok m ntt ”, Po v n n m   t tt   



 
  
   

Lahden tiede- ja yrityspuisto osaksi Lahden seudun uutta elinkeinoyhtiötä LADECia 
Vuoden 2013 alussa aloitti toimintansa Lahden uusi elinkeinoyhtiö Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. 
LADECissa yhdistyy alueen kolme elinkeinotoimijaa: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy sekä  
pääosa Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKESin ja Lahden alueen uusyrityskeskus ry:n toiminnoista. 

 

ARA-tuet perustuvat lakiin, jonka mukaan kustannusten on oltava kohtuullisia, oikeita ja todellisia lukuja. Arvioinnissa 

huomioidaan kilpailu-urakkakohteiden hintataso sekä laskelmat tavoitehinnasta ja RO-arvioista. Tavoitteena on Polvi-

sen mukaan taata asukkaille kohtuuhintainen asuminen. 

 

 

Tuen hakeminen edellyttää 2-sivuisen hankinta-arvoerittelyä koskevan lomakkeen täyttämistä. Etusivulle kirjataan 

rakennuskustannukset, jotka koostuvat urakkahinnasta, suunnittelua ja rakennuttamista koskevista yleiskustannuksis-

ta sekä rakentamisen aikaisista rahoituskuluista. ARA myös tilastoi nämä tiedot. Tietoihin sisältyy ainoastaan maa-

tasoinen pysäköintiratkaisu. 

Hakemuksen takasivulle eritellään muut kustannukset, kuten liittymismaksut, maapohjakustannukset veroineen sekä 

kustannukset, joita ei lasketa tukien perusteeksi. Nämä kulut vaihtelevat suuresti. 
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Kerrostalohankkeen budjetointi ja suunnittelun ohjaus 

Haahtela Kehitys Oy:n DI Erkki Teittinen kertoi puheenvuorossaan, että rakennushankkeiden hallinnassa tärkeintä on 

ymmärtää, miten hinta hankkeen aikana muodostuu.  

”K k   to    t  n        n p d tt v         ov t h nn n   h  t m n n    h nn n  yntym n n,  otk    o tt v t   i ajan-

kohtaan. Hinnan aiheutuminen edellyttää erilaisia tiloja, eli mitä enemmän rakenn t  n,   t   n mm n    m k    ” 

Myös sijainti ratkaisee. Esimerkiksi isoissa kaupungeissa mikrosijainnillakin on merkitystä: Eiranrannassa rakentaminen 

maksaa enemmän kuin muissa Helsingin lähiöissä. Kymmenien prosenttien ero syntyy toteuttamismuodosta ja ajoi-

tuksesta, tehdäänkö kaikki itse vai muiden tehtäväksi.  

 

Rakentamisen menot syntyvät vasta siinä vaiheessa, jolloin työ tehdään eli tarvitaan energiaa ja pääomaa. Rakentami-

  n   k v  h      k  t nn k   t  k  nn t t  n  op  6    8  p o  ntt    M t  pidemmälle hanke etenee, sitä vähemmän 

kustannuksiin on mahdollisuuksia vaikuttaa. 

Laadulla ja kustannuksilla on yhteys, eli halpa laatu johtaa mataliin kustannuksiin. Sen sijaan keskimääräisten kustan-

nusten kohdalla korrelaatio häviää.  

”H ono     t   on m hdo    t    k nt      tt  n k      t , t   k  k m           k  t nn k      vo d  n    d    k  n 

huippulaatua. Arkkitehtuurinen laatu on linkitetty luovuuteen, taiteellisuuteen, ei niinkään rahaan. Keskimääräisillä 

kustann k      m hdo           v tt   k  kk     t   t  kot”, E kk  T  tt n n m   t tt   

Rakennushankkeelle kannattaa asettaa hinta- ja laatutavoite, jota valvotaan ja mitataan. Kustannukset eivät saa vain 

syntyä  ”Ky   on       t  m       t  ty  t ,  o    p  t t  n v   tt m  t  po kk  m  n    ot t  n    o  t  h t  k  nn  ” 

”Tyyp       n   k nn  h nkk     n    ttyy p   on  nt           m    h       A n  on my   h  m  n n k      H    tt v u-

den puolesta hanke on usein kaoottinen ja monimutkainen. Ilman ohjausta tulos on satunnainen.  Saattaa mennä 

hyv n, t   h ono t  ”  

Miten hanketta sitten voidaan hallita? Se kannattaa vaiheistaa ja osittaa sekä antaa valta sinne minne sen pitäisi kuu-

lua, esimerkiksi arkkitehdeille. 

”L  t  on    pp v  n n   ov  d  t     t  t        d  t   A kk t ht    p t     m     v  t  tt      pyyt     to t m  n 

silloin, kun hankkeessa tapahtuu muutoksia. Hanketta kannattaa ohjata tavoitejohtamisen keinoin: määritetään tavoi-

te, etsitään ratkaisu j  y   p d t  n    k tt  ” 
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Kun tilojen tarve saadaan mitoitettua ja tiedetään tilojen ominaisuudet, tavoitteet kirjataan hankeohjelmaan raken-

nusalan kielellä. Vasta sitten päätetään järjestelmästä ja luodaan ohjeistus, jonka mukaan työmaalla toimitaan. Näin 

hanketta päästään hallitsemaan ja ohjaamaan. 

T vo t  p t      d  m    t tty   m n    nn t  m    ”K ytt   n n k k  m  on   n t m hdo   n n, m t  to m nto   h n 

tarvitsee. Hintaan vaikuttavia tekijöitä: laajuus, tilaohjelma, mitä ominaisuuksia ja laatua tavoitellaan. Myös pintama-

t                  vo k      vo  o      o m  k ty  h nt  n ” 

 

Puukerrostalohankkeen urakkalaskentaan vaikuttavat monet tekijät 

Rakennusliike Reponen Oy:n Mika Airaksela totesi, ettei puukerrostaloja pystytä toistaiseksi kilpailuttamaan perintei-

sin keinoin, sillä jokainen projekti on yksilöllinen ja monet kohteet ovat määräysten johdosta tavallaan koerakentami-

sen kohteita.  

”Mon t yk  ty  kohd t p t   n  vot     v   nom   t n k n     S  v tyk     d   yt t  n  n mm n k  n b ton t  oh nk-

k  d n kohd     ” 

 

Yksittäisen hankkeen hintaan vaikutt v t k  t nk n   m t t k   t k  n b ton t  on  ”T     h tk     p  k  p nk    d     

on tarjolla vähän tonttimaata, joten käytännössä rakennetaan aina huonoille paikoille. Puutalosta saa sekä kalliin että 

kohtuuhintaisen. Suuri osa kustannuksista päätetään suunn tt   v  h      ”  
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”T ot nto  tk      t  t  v t  n h nt t  to   S om     on k yt     n            t        t  m    It   o  n k     t m     

siihen, että mikään järjestelmistä ei ole lopullinen, on haettava parhaat palikat kaikesta, eikä maaliin olla vielä päästy, 

      k  k           t  m       ytyy hyv   om n     k    ” 

Airakselan mukaan rakentamisen tehokkuus on suurin hintaan vaikuttava tekijä, kaavavaatimukset vasta sen jälkeen. 

Mikäli halutaan rakentaa edullisia taloja, tulee tehokkuus saada kohdalleen.  

”T  o  n myynt h nn  t  4  p o  ntt   m odo t     o   n v  o  t    P  k   o t  o  n h nt  n v  k tt   m  n m  s-

sa teltta, joka on mielestäni ainoa vaihtoehto. Myös pakollinen sammutusjärjest  m  no t   p  k   o t  o  n h nt   ”  

Nopea rakentaminen laskee hintaa alaspäin, vaikka puukerrostalon rungon kustannukset ovat betonitaloon verrattuna 

noin 25 prosenttia kalliimpia. Hyvin suunniteltuna myös jälkityöt sujuvat nopeasti, sillä kuivausvaihe jää pois. Betonita-

lossa ne ovat yllättävän suuret.  Puukerrostalorakentaminen on käytännössä kuivaa rakentamista. 

Mika Airakselan mukaan suurin haaste on löytää kiinnostuneita rakennuttajia. Mielenkiintoinen vaatimus on myös se, 

ettei liiketiloja sallita kellariin pääkaupunkiseudulla, vaikka Vantaan Kivistössä tähän saatiin poikkeus.  

”T  mm   d     n ty t    n p o   t ,  tt  p  k   o t  o t     t     n   tko     op  h  v mp  k  n b ton t  o t   T     

h tk     n  ov t   m nh nt     ”, A   k       noo  

 

Rakennusliike Reponen rakentaa Vantaan Asuntomessuille 2015 Euroopan toistaiseksi suurimman puukerrostalon. 

Puukerrostalohankkeisiin integroituja toteutusmalleja 

Vison Alliance Partners Oy:n partneri Jani Saarinen kertoi, että integroituja eli yhteistoimintaan perustuvia toteutus-

malleja ei ole vielä osattu yhdistää puukerrostalohankkeisiin.  

Saarinen luokitteleekin suomalaisen rakentamisen kuusi syntiä: liian vähän vuorovaikutusta, liian vähän jatkuvan pa-

rantamisen kulttuuria, mennään halvimmalla, kannustimia ei käytetä, kumppanuus on sitä, että sopimukset ovat pit-

kiä, myös luottamusta ja kunnioitusta on vähän.  

”S om     k  k  t   v t v  n p p   t”, S    n n m   t tt       hm tt    , m k     k nt m    n       d  t k  t  k n 

autonkin kohdalla se on jo seitsemän vuotta. 
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Tyypillinen tilanne haastavissa hankkeissa on, että tilaaja asettaa omia tavoitteitaan, johon liittyy kustannusraami ja 

aikataulu sekä sisällöllisiä yksityiskohtia.  

”M t  komp  k    mp  h nk ,   t      mm n  ok  o  p o     k    o  t  , E     tätä hallita, joudutaan vaikeuksiin. Kes-

kinäiset palomuurit estävät sen, ettei tieto kulje. Nykyiset toimintamallit eivät myöskään tue sitä, että niistä kannattai-

   h nkk  t     oon ” 

Saarinen ihmettelee, minkä vuoksi tilaajat ja rakennuttaja haluavat toimia näin ja siirtää riskit palveluntuottajille? 

Miksi eri toimijat kuten arkkitehdit ja suunnittelijat pitäisi erottaa toisistaan ja laatia sopimukset siten, että annetaan 

jokaisen sopimusosapuolen optimoida omat hommansa.  

Integroitu toteutusmalli tarjoaa alalle uusia mahdollisuuksia. 
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Yhteistoimintamallissa yhdistetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eri toimijoita ja rakennetaan yhteistä organi-

saatiota, yhteistä päätöksentekoa, asetetaan yhteiset tavoitteita ja jaetaan riskiä sen sijaan että siirretään sitä.  

”R  k n to       p o      on   n  m hdo        t hd     o t  p   mm n  Sop m   p    t    n   nt  og  kk  n    k  p l-

liseen malliin, jossa yhteistoiminta luo kannattavuutta sen osapuolille. Myös riskit jaetaan. Positiivisella riskien jakami-

sella voidaan myös päästä hinnassa alaspäin ja saada aik  n p   mp      t   ” 

Yhteistoiminta on parhaimmillaan sitä, että asetetaan yhteiset tavoitteet ja mietitään ratkaisua niin kauan, että ratkai-

su löytyy. Puukerrostalorakentamisessa mallia voisivat soveltaa ne toimijat, jotka haluavat pysyä rakentamisessa jat-

kossakin mukana. 

 

Arkkitehdin ajatuksia puukerrostalohankkeen suunnittelusta 

Arkkitehtityö Oy:n arkkitehti Kari Lindströmin mukaan tärkeimpiä seikkoja, joita puukerrostalon suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon, ovat rakenteiden mitoituksen ohella LVI- ja paloturvallisuusratkaisut.  

”R k nn k  n t  k mp  m to t   t      vo d    tt    vo m k      h n   t , k nn   p  t     nkotoimittajasta on tehty. 

Huoneistojen välisten seinien mitoitukset perustuvat aina t v   nto m tt   n   tk     h n ” 

Kaavan kannalta kysymys siitä, että rakennuksen mitta on auki siihen asti kun toimittaja on lopullisesti valittu. Jos 

joudutaan rakentamaan kahden talon väliin. Joko valitaan rakenteet heti, tai tilaus tehdään kun järjestelmien raken-

teiden mitat selviävät. 
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”M k    k  p ng n k  k  to       k nn t  n k hd n t  on v    n, p t     y t  ko k  d t  ov tt   yht  n  My   t  on 

asemointi tontille vaikuttaa pohjakuvaan. Betonitalossa pääsääntönä on, että rakennus aukeaa etelään tai länteen, 

p  k   o t  o    on v  t  v  t  t ht v    o          k     t   p  v kk      ” 

 

 

Pilaripalkkijärjestelmä tarjoaa arkkitehdille enemmän suunnittelun vapauksia. CLT:n aukotus on joustava ja se suosii 

kantavia yhtenäisiä linjoja. Jännemittojen maksimipituudet on otettava huomioon pohjan suunnittelussa. 

”P  n m    ytt v    onn  t               k   v     ,  o        m ntt    m t on h  ppo h  vytt  ”, K    L nd t  m tot     
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Puuelementtien teollinen valmistus, kyselytutkimuksen tuloksia 

Tetraedri-hankkeen projektipäällikkö Mika Vanhanen toteutti selvitystyön puuelementtien valmistajista ja heidän 

mahdollisuuksistaan tarjota tuotteita puukerrostalorakentamiseen.  

”   m  t       ytyy S om  t  k  kk   n  4   P  dy mm    h  tym  n ky   yt tk m k     mm  64 v lmistajaa, joilla 

  ko mm  o  v n  d   ytyk    v  t t    k nt m   n t  p     n  Lop  t  v  n  6 y  ty t  v  t    ky   yyn”, M k    nha-

nen kertoi. 

Puuelementtien valmistuksessa on kyseessä pk-yritysvaltainen ala, jonka yritykset työllistävät alle 100 henkilöä. Jou-

kossa on vain muutama suuryritys. Toiminta keskittyy Länsi-Suomeen, Pohjanmaalla ja Oulun seudulle. Valmistusta 

leimaa kausiluonteisuus ja se painottuu voimakkaasti kevääseen ja kesään. Puukerrostalorakentaminen toisi tarvitta-

vaa työtä talvikaudelle. 

”E  m ntt  n koot ov t k  v m  n p  n, m tt  n  d n k   o on hyv n        K  k m       t ko k  d t v  ht   v t yh-

d  t  t   k hd  t  m t   t        n v  t  n m t   n  P t  d t ov t         m t  n p  kk       L n o h n    ttyy  nv  to nt i-

p  n  t ”,   nh n n kertoi. 

Suurimpia esteitä yritysten kehittymisen kannalta koskevatkin tuotantolinjojen soveltuvuutta toisenlaisiin mitoituksiin 

ja elementtien paksuuksiin. Myös suunnitteluosaaminen ja talotekniikan ratkaisut askarruttivat monia yrityksiä. 

”S om          alan yrityksillä olisi mielestäni potentiaalia kehittyä vientitoiminnassa, mikäli investointeja uskallettaisiin 

tehdä. Toimitusvarmuuteen, nopeaan toimitusaikaan ja omaan suunnitteluun panostaminen lisäisivät menestymisen 

m hdo      k   ”, M k    nh n n totesi. 
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Yhteenveto: 
 

Puukerrostalojen rakentamista edistävät seminaarit herättivät kiinnostusta 

L hd n S  d n K h ty  LADEC Oy:n, A  m   n o   m  k  k k  n    T t   d  ‐h nkk  n       t m  p  k   o t  on 

rakennuttamista ja rakentamista käsittelevä seminaarisarja ja siihen liittyneet kaksi tutustumismatkaa saivat osallistu-

neilta kiitokset.  

Eri tilaisuuksiin on osallistunut keskimäärin 50 asiantuntijaa. Myös seminaariaineistoja on ladattu verkosta. Viimeises-

sä tilaisuudessa julkaistiin puukerrostalorakentamista tukeva tietopaketti, Palaako puu kerrostaloihin, joka perustuu 

asiantuntijakirjoituksiin puukerrostalohankkeen eri näkökulmista.  

”T  top k t     on ko tt  o  v n t  v tt     to vomm    n p  v   v n   k nn  h nkk  n     o  p o    p  k   o t  o-

hankkeita valmisteltaessa. Pääviesti on, että puuvaihtoehtoehto kannattaa ottaa perinteisten rakentamisvaihtoehto-

jen rinnalla tarkasteluun hankesuunnitteluvaiheessa. Tarkastelusta ei synnyt suuria kustannuksia, mutta se voi tuottaa 

toteutuvan hankkeen laatua parantavia ja kustannuksia säästäviä näkökulmia. Olemme miellämme mukana tukemas-

sa hankkeiden liikk        ht   my     tko   ”, L d c n Vesa Ijäs kertoi. 

Lahdessa vireillä useita puukerrostalohankkeita 

Lahti vahvistaa asemaansa merkittävänä ja kiinnostavana puurakentamisen kaupunkina Suomessa. Suunnitteilla on 

seitsemän puukerrostaloa, joista ensimmäisten rakentaminen alkaa mahdollisesti jo keväällä. Lisäksi Lahden Kariston 

portti on saamassa puukerrostalot mahdollistavan asemakaavan. 

Kariston ohella myös muilla Lahden kaupungin uusilla kaava-alueilla tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa kerrostalokoh-

teita ainakin osittain puusta.  

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on mukana kaava- ja rakennushankkeiden valmisteluissa. Ladecissa toimiva asumi-

sen osaamiskeskus on tehnyt vuodesta 2007 lähtien yhteistyökumppaneidensa kanssa työtä puurakentamisen edistä-

miseksi Lahden seudulla.  Tulokset alkavat nyt näkyä. 

”Yht   ty  t h n t     on ky ymy    K  p ng n  oo  n  on m hdo    t   k  v -alueilla sekä rakennusluvan käsittelyllä 

myös puurakentamiselle edellytykset. Rakennushankkeeseen ryhtyvien on osaltaan oltava valmiita kehittämisyhteis-

työhön rakennusliikkeiden, suunnittelijoiden ja puurakenn       t  m to m tt    n k n   ”,     kk   p     kk       

Ijäs Ladecista kertoo. 

Ijäs kiittää Päijät-Hämeen liiton, EU-toimiston ja ELY-keskuksen tarjoamaa tukea, joka on mahdollistanut kehittämisyh-

teistyön tekemisen.  

”L hd  t  k   n to m v  A  m   n   ho t  - ja kehittämiskeskus (ARA) on ollut tärkeässä roolissa, sillä lähes kaikki 

puukerrostalohankkeet ovat syntyneet valtion tukemana asuntotuotantona. Ladec on puolestaan koonnut yhteen eri 

yhteistyötahot ja toiminut kehittämistyössä yhtenä asiantuntijao g n    t on  ” 

Karistonportin asemakaavassa paikka kahdeksalle puukerrostalolle 

Puurakentamisen kehityksen kärkeä edustavan Lahden Karistonportin valmistelussa oleva asemakaava mahdollistaa 

kahdeksan puukerrostalon rakentamisen. Mikäli rakentaminen käynnistyy, hankkeessa voidaan hyödyntää Päijät-

Hämeessä jo olevaa puurakentamisen kokemusta.  

Rakentaminen tukisi osaltaan puukerrostaloissa tarvittavan suurelementti-tuotannon ja yhtenäisen rakennejärjestel-

män kehittämistä.  
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”P   on t nn  om  n n   k nn  m t        L hd    ,       k  p nk  on v nh    h - ja puusepänteollisuuspaikkakun-

ta. Nykyaikaista puurakentamisen taitoa voi ihailla myös Sibeliustalossa ja sen ympärillä kasvavassa puuarkkitehtuuri-

puisto   ”, tot    K    ton    nn tt    t  v  t nn t L hd n kaavoitusarkkitehti Päivi Airas. 

Lahden Taloilla suunnitelma kolmesta puukerrostalosta 

Myös Lahden Talot on halunnut lähteä mukaan puukerrostalorakentamisen kehittämiseen. 

”L hd n k  p ng n  t  t g  n m k     t  L hd      d  t t  n  ko og  t    k nt m  t        m  t    k  n  h n    ttyv   

kehittämistä ja liiketoimintaa. Kaikki konsernin uudisrakennukset toteutetaan matala- tai nollaenergiaratkaisuina. 

Noudatamme tätä periaatetta rakennushankkeissamme, kertoo yhtiön kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen.   

Lahden Talot valitsi puukerrostaloja varten omasta tonttivarannosta sopivan kohteen Sykekadulta, läheltä Päijät-

Hämeen keskussairaalaa. Laadittu suunnitelma mahdollistaa kolmen, vuokrakäyttöön tarkoitetun kuusikerroksisen 

puukerrostalon rakentamisen.  

Eero Lukkarisen mukaan hankkeessa edetään vaiheittain rakennus kerrallaan, jolloin kertyvää tietoa ja kokemusta 

voidaan hyödyntää seuraavien rakennusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän pitää tärkeänä, että rakennuttaja 

hankkii itselleen puukerrostalorakentamiseen tarvittavan tiedon, jotta hanketta pystytään ohjaamaan parhaan loppu-

tuloksen aikaansaamiseksi. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


