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TIIVISTELMÄ
Tutkin diplomityössäni kahta aihetta. Minkälaiseen käyttöön voidaan
muutoskorjata Aalto yliopiston kiinteistö, joka ei enää nykyisellään sovellu
yliopiston opetuskäyttöön. Tässä työssä case -esimerkkinä käytetään
Puunjalostus-tekniikan laitos 2:a, joka on valmistunut vuonna 1973. Rakennus
on toiminut VTT:n ja Teknillisen korkeakoulun yhteisenä graafisen tekniikan
laitoksena, sittemmin viestintätekniikan laitoksena, ja joka vuonna 2004
päätettiin muuttaa Teknillisen korkeakoulun puunjalostustekniikan käyttöön.
Nykyään rakennuksessa toimii Haukilahden lukio. Mielestäni rakennus
sopii paremmin toimitilakäyttöön kuin kouluksi, koska Otaniemen alue on
kehittymässä liike-elämän, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tiiviiksi
keskukseksi. Lukiolaiset ansaitsevat oppilaitoksen lähempänä omaa
asuinaluettaan, jolloin toteutuisi myös Espoon kaupungin pyrkimys lisätä
kaupunkilaisten liikkumista jalan ja pyörällä.
Diplomityön toinen painopiste on tutkia hirren käyttöä asuinkerrostalon rakennusmateriaalina. Tässä työssä Puunjalostustekniikan laitosta laajennetaan
kuusikerroksisella hirsirakenteisella kerrostalolla, joka on tarkoitettu opiskelijaasuntolaksi. Puu on tullut pysyvästi yhdeksi kerrostalorakentamisen materiaalivaihtoehdoksi betonin, teräksen ja lasin rinnalle. Rakennustekniikkaa pyritään
ohjaamaan ilmasto- ja ympäristöpoliittisista syistä hiilineutraalimpaan
suuntaan, mutta käytetyt ratkaisut eivät välttämättä ole niin sanottua kestävää
rakentamista edistäviä. Rakennekerrosten tullessa jatkuvasti paksummiksi
ja monimutkaisemmiksi alkaa niiden rakennusfysikaalisten ominaisuuksien
hallinta olla yhä vaikeampaa. Työni tavoitteena on osoittaa, että uusi
asuinkerrostalo voidaan rakentaa käyttäen ulkoseinärakenteena äärimmäisen
yksinkertaista massiivirakennetta, tässä tapauksessa 275 mm paksua lamellihirttä, ja silti ympäristöministeriön energiatehokkuusvaatimukset voidaan
täyttää. Tämä on mahdollista siksi, että hirrelle on myönnetty helpotus
seinämateriaalien energiatehokkuutta mittaavaan U-arvoon. Käyttämällä
lämmön talteenotolla varustettua ilmavaihtojärjestelmää ja hyvin eristettyä
yläpohjaa voidaan kompensoida hirsirakenteisen kerrostalon kokonaisenergiankulutusta siten, että se vastaa paksuilla muovi- ja mineraalivillakerroksilla eristettyä betonirakennusta. Toisin kuin betoni, hirsi on
yksiaineinen, hengittävä ja hygroskooppinen materiaali, jonka vaikutusta
sisäilman laatuun pidetään miellyttävänä. Hirren valmistus tuottaa enemmän
bioenergiaa kuin mitä valmistusprosessi kuluttaa. Rakennumateriaalina hirsi
toimii hiilivarastona ja elinkaarensa päässä se on käytettävissä polttoaineena
tai rakennusjätteenäkin se on 100% biohajoavaa.
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ABSTRACT
In my thesis, the focus is on two issues. What new function can be given to
a building belonging to Aalto university that has become obsolete for tuition
purposes. Case study Department of Wood Processing Technology 2, built
in 1973. The building has originally served as the Faculty Of Graphic
Technology, shared between VTT Technical Research Centre of Finland
and Helsinki University of Technology. Then it became the Department of
Communications Technology and finally it was turned into the Department
of Wood Processing Technology of Helsinki University of Technology in 2004.
Now the building hosts the Haukilahti High School. In my opinion, the building
has more potential as a space for offices rather than a school, since Otaniemi
is becoming a hot spot for business, research and innovation. The high school
students deserve a dedicated school building closer to their own residential
area, which would also be in accordance with the City of Espoo’s aspiration to
increase pedestrian and bicycle commuting.
The second point of interest is to study the use of log as a building material
for a multi-storey residential building. In my thesis, the Department of
Wood Processing Technology 2 will be given an annex, a six storeys high
log building, which functions as student housing. Wood has permanently
become a material option for contemporary multi-storey buildings, alongside
with concrete, steel and glass. Building technology is steered towards
carbon neutrality due to climate and environmental policies, but the current
solutions aren’t necessarily what could be described as sustainable. The more
structural layers become thicker and more complex, the harder it is to control
their physical and mechanical properties. My point is to indicate that a new
apartment building can be built using an extremely simple massive structure
as the exterior wall material, in this case a 275 mm laminated log, and still
meet the energy efficiency requirements set by the Finnish Ministry of the
Environment. This is possible due to a relief given to the thermal transmittance
threshold value of log walls. Using forced ventilation equipped with heat
recovery and a well insulated roof, the energy budget of a log building can
be compensated to match a concrete building, insulated with thick layers of
plastics and mineral wool. Unlike concrete, log is a homogenous, hygroscopic
massive structure that breathes, and indoor air quality in a log building is
commonly regarded as pleasant. Industrial log milling generates more biofuel
than the process consumes. As a building material, log is a carbon sink, and
at the end of its life cycle it may be used as energy, or even as construction
waste, it is 100% biodegradable.
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ALKUSANAT
Hirsi on perinteinen suomalainen rakennusmateriaali, jota on käytetty
kivikaudelta lähtien. Aikoinaan asuinrakennuksessa saattoi kaikki muu olla
puusta paitsi ikkunalasit. Salvottu hirsirunko säilyi jokseenkin samanlaisena
aina rautakaudelta 1800-luvulle saakka. Hirsi toimii samalla eristeenä,
kantavana rakenteena, sadesuojana ja pintamateriaalina, mutta hirsitalon
valmistukseen kuluu paljon aikaa sekä materiaalia ja sen tekeminen kysyy
tekijältään taitoa. 1900-luvulle saakka lähes kaikki asuinrakennukset
rakennettiin Suomessa hirsirungolla.
Sahaustekniikan kehittyessä 1900-luvulla rakennusmateriaalien käyttöä
pyrittiin optimoimaan ja siksi rankorakenne syrjäytti perinteisen hirsirungon.
Hirsi kuitenkin säilytti asemansa vapaa-ajan asuntotuotannossa.
Varmaankin tästä johtuen hirrelle on myönnetty erityisasema suomalaisessa
lainsäädännössä, sillä sille on myönnetty muita ulkoseinämateriaaleja
helpompi energiatehokkuusvaatimus.
Massiivipuuta käytetään nykyään enenevissä määrin myös kerrostalorakentamisessa. Puu ei enää ole kuriositeetti, vaan sekä taloudellisesti että
rakennusteknisesti kilpailukykyinen vaihtoehto kerrostalotuotantoon. Erilaiset
puuinnovaatiot, kuten CLT (cross-laminated timber), ja puurakentamiseen
kehitetyt rakennustekniset järjestelmät ovat 2000-luvulla tuottaneet
runsaasti mielenkiintoista suurimittakaavaista puurakentamista. Suomi
on paradoksaalisesti perinteisenä metsämaana ryhtynyt rakentamaan
puukerrostaloja eurooppalaisittain jälkijunassa Sveitsin, Itävallan ja Norjan
näyttäessä mallia.
Toisaalta Suomessa on tehty myös merkittäviä pilottihankkeita. Pudasjärven
kaupunki on satsannut rohkeasti julkisissa hankkeissaan hirsirakentamiseen.
Pudasjärvellä on esimerkiksi maailman suurin hirsirakenteinen päiväkoti ja
koulukampus. Näissä kohteissa hirren kanssa on kuitenkin pitäydytty yhdessä
tai kahdessa kerroksessa ja melko perinteisessä hirsiarkkitehtuurissa.
Tutkin diplomityössäni hirren käyttöä täydennys- ja muutosrakentamisessa,
sekä sitä miten hirsi sopii kerrostalorakentamiseen. Haluan myös osoittaa, että
hirrestä suunniteltu rakennus voi olla omaperäinen ja perinteisestä poikkeava,
mutta silti tunnistettavasti hirsitalo. Hirsiarkkitehtuurissa on lähdettävä
ratkaisemaan tehtävää materiaalin ominaisuuksien, vahvuuksien ja rajoitusten
kautta. Olen käyttänyt työssäni hirttä samalla periaatteella kuin tuhat vuotta
sitten - hirsi on eriste, kantava runkorakenne, sadesuoja ja pintamateriaali.
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KESTÄVÄ RAKENTAMINEN
Ilmastonmuutos ja rakentaminen
Ilmastonmuutos on eräs aikamme suurista uhkakuvista. Suomi on sitoutunut
sen torjuntaan liittymällä 12.12.2015 Pariisissa tehtyyn ilmastosopimukseen,
joka täydentää vuonna 1992 solmittua YK:n ilmastonmuutosta koskevaa
puitesopimusta. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon
keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan
ja pyrkiä toimiin, joilla maapallon lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5
asteen. Pariisin sopimuksen tavoitteena on lopettaa kasvihuonekaasujen
päästöjen kasvu mahdollisimman pian, sekä vähentää päästöjä nopeasti sen
jälkeen. Ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja niitä sitovien
hiilinielujen tulisi olla tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla.
Euroopan unionin arvion mukaan rakennukset kuluttavat 40% kokonaisenergiasta ja tuottavat yli kolmanneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
Tästä syystä niin sanottu kestävä rakentaminen on oleellisessa osassa
EU:n muuttamisessa hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Kestävän
rakentamisen käsite on laaja. Suomenkielisellä termillä kestävä pyritään
yleensä kuvaamaan samaa kuin englanninkielisellä termillä sustainable, joka
on vähinään yhtä monimerkityksellinen ja epäselvä. Kestävän rakentamisen
termin voidaan katsoa kattavan rakentamisen tuottaman hiilijalanjäljen
sekä muut ympäristövaikutukset, rakennuksen elinkaaren aikaiset käytöstä
ja ylläpidosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt sekä elinkaaren päässä
tuotetun rakennusjätteen määrän ja laadun, jolla tarkoitetaan kierrätys- ja
hyödyntämiskelpoisuutta. Tämän lisäksi rakennuksen ympäristövaikutuksia
arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota rakennusmateriaalien uusiutuvuuteen ja
kykyyn sitoa ilmakehän hiilidioksidia.
Puu hiilinieluna
Suomessa puu on 100% uusiutuva materiaali, koska metsää kasvaa maassamme vuosittain noin 30 miljoonaa m³ poistumaa enemmän. Viimeisten
50 vuoden aikana metsäala on säilynyt Suomessa samana, mutta puuston
tilavuus on kasvanut 40% metsien hyötykäytöstä huolimatta. 1970-luvun
puolivälistä lähtien puuston vuotuinen kasvu on ollut 20-30% suurempi kuin
poistuma. Vuonna 2007 sahatavaraa käytettiin rakentamisessa yhteensä noin
4 miljoonaa m³, josta talonrakennuksessa noin 2,7 miljoonaa m³. Puun käyttöä
talonrakennuksen raaka-aineena voidaan siis huomattavasti lisätä nykyisestä
ilman, että siitä aiheutuisi haittaa suomalaisille metsävaroille.
Rakennusmateriaalina puu on rakennusaikana betonia vähäpäästöisempi,
ja käytön aikana se säilöö itseensä sitomaa ilmakehän hiilidioksidia. Sitran
vuonna 2011 tilaamassa PuuEra -tutkimuksessa todettiin, että puu- ja
betonikerrostalon materiaalien päästöissä on peräti 29 prosentin ero puun
hiilijalanjäljen ollessa noin 191 kgCO2/m² ja betonin 268 kgCO2/m². Ero johtuu
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Kuva 1. Massiivipuurunkoinen kerrostalo on hiilinielu. Matti Kuittinen, 2014

rakennusmateriaalien valmistukseen ja kuljetukseen kuluvasta energiasta
sekä siitä, että puu on betonia selvästi kevyempi materiaali. Arkkitehti ja
tutkija Matti Kuittisen tekemässä selvityksessä oli havaittu, että kerrostalon
massiivipuiseen CLT -runkoon varastoituu enemmän hiilidioksidia, kuin mitä
vastaavan betonirungon päästöt olisivat. Puista rakennuskantaa voidaan siis
perustellusti nimittää hiilinieluksi.
Hiilinielu on termi, jota kuulee käytettävän virheellisesti ilmastonmuutoksesta
keskusteltaessa. Kun puu kasvaa se sitoo itseensä ilmakehän hiilidioksidia.
Täysikasvuisessa puussa hiilidioksidi säilyy sitoutuneena niin kauan, kunnes
se vapautuu siitä kemiallisesti puun lahotessa tai palaessa. Kemiallisen
puunjalostuksen yhteydessä osa puuhun sitoutuneesta hiilidioksidista vapautuu
prosessin aikana ja loput viimeistään noin neljässä vuodessa, riippuen siitä
valmistetaanko puusta polttoainetta vai paperia. Yleinen virhekäsitys on,
että vanha metsä vähentäisi ilmakehän hiilidioksidia, mutta todellisuudessa
vanhat metsät ovat hiilivarastoja, eli hiilitaseeltaan neutraaleja. Siksi puhtaasti
ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen näkökulmasta
hakkuut tulisi kohdistaa vanhoihin metsiin ja valmistaa sieltä kaadettavasta
puusta mahdollisimman kestäviä ja pitkäikäisiä, mekaanisesti valmistettuja
puutuotteita. Tämä näkökulma on tietenkin todellisuudessa liian kapea, eikä
ota huomioon metsäluonnon monimuotoisuuden merkitystä.
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KESTÄVÄN RAKENTAMISEN HAASTEET JA RATKAISUT
Energiatehokkuus
Rakentamisesta vastaava viranomaisohjaus on viime aikoihin saakka huomioinut rakennusten hiilijalanjäljen lähinnä energiatehokkuuden osalta.
Pyrkimyksenä on ollut tuottaa kaikki uudet rakennukset ja peruskorjata
mahdollisuuksien mukaan vanhat lähes nollaenergiataloiksi. Tällä lähestymiskulmalla tullaan vääjäämättä tilanteeseen, jossa rakennusten U-arvot ovat
huippuluokkaa, mutta rakennusmateriaalien valmistuksessa ja kuljetuksessa
vapautuneet kasvihuonekaasut jäävät vähemmälle huomiolle. U-arvolla
tarkoitetaan rakennusosan lämmönläpäisykerrointa, jolle viranomaiset asettavat tietyt raja-arvot. Tämän lisäksi energiatehokkuutta koskevat tiukat
määräykset edellyttävät monimutkaisia, erittäin paksuja ja ilmatiiviitä eristekerroksia, joiden rakennustekninen hallinta on vaikeaa.
Koneellisen ilmanvaihdon ja lämmön talteenoton ollessa lähes ainoat uudet
rakennusmääräykset täyttävä talotekninen vaihtoehto, ollaan ajauduttu
tilanteeseen, jossa sisäilman laatuun vaikuttavia muuttujia ja riskitekijöitä
on paljon. Siksi rakennusten asuttavuutta sekä ekologisuutta tulisi arvioida
ja ohjata yhtenä kokonaisuutena jo suunnitteluvaiheessa. Yhtälö tulisi
nähdä siten, että suunnittelua ei saisi ohjata energiatehokkuuden nimissä
kohtuuttoman paksujen ja monimutkaisten rakenteiden suuntaan, joiden
tuottamat riskit käyttömukavuudelle ja ylläpidettävyydelle ovat osoittautuneet
korkeiksi.
Nykytilanteessa rakennusten rakennusteknisten riskien hallitsemisen lääkkeiksi
tarjotaan korkeampaa rakentamisen laatua, kuten Kuivaketju10 –järjestelmää,
erilaisia kuivattavia ja lämmittäviä järjestelmiä sekä rakenteisiin sijoitettavaa
valvontateknologiaa, jolla älyrakennus osaisi tarkkailla omaa tilaansa. Teoriassa
nämä ovat rationaalisia ratkaisuja, ja erityisesti rakentamisen laadun
nostaminen on kannatettava tavoite. Ne ovat kuitenkin reaktioita oireisiin,
eivätkä ratkaise varsinaista ongelmaa. Vaikka rakennuksen höyrynsulkukalvo
valmistettaisiin täysin virheettömästi, niin ei tarvita kuin varomaton käyttäjä,
joka puhkaisee kalvon kiinnittäessään taulun naulalla seinään.
Teknologiset järjestelmät, vaikkapa seinärakenteisiin upotetut kosteusanturit,
ovat kahdesta syystä ongelmallisia. Ensinnäkin valvontalaitteet vain toteavat
ongelman, eivät ratkaise sitä. Mikäli seinärakenteeseen tiivistyy kosteutta,
niin mitä sitten tehdään – todetaanko että rakenne on kosteusteknisesti
virheellinen ja yritetään seuraavalla kerralla jotain muuta? Lämmittävät,
kuivaavat ja ilmankiertoa tehostavat järjestelmät taas lisäävät entisestään
kalliin talotekniikan kustannuksia ja ovat tarpeettomia, mikäli rakenteet
suunnitellaan rakennusfysikaalisesti oikein. Toiseksi, tekniset järjestelmät
vanhenevat ja vikaantuvat verrattain nopeasti verrattuna rakennuksen
muuhun elinkaareen. Vaikka anturit ja muu laitteisto voitaisiin valmistaa
kestäviksi, niin onko mitään takeita siitä, että esimerkiksi puhelimella tai
kannettavalla tietokoneella ohjattavien systeemien käyttöjärjestelmät ovat
olemassa vielä 10-20 vuoden kuluttua?
12

Kuvat 2.
Nykyiset ulkoseinien energiatehokkuusvaatimukset ohjaavat
		
käyttämään paksuja ja monimutkaisia rakenteita, joiden
rakennusfysikaalisten ominaisuuksien hallinta on haastavaa. Kuvassa As. Oy
Tapiolan Itäkartanon työmaa vuodelta 2014.
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On ilmeistä, että rakennukset tulisi suunnitella ja rakentaa mahdollisimman
pitkäikäisiksi. Sadan vuoden käyttöikä tulisi olla asuinrakennusten suunnittelun
lähtökohta. Tämä on paitsi ekologinen, myös ekonomisesti perusteltu
pyrkimys. Suomen kansallisomaisuudesta 70% ollessa rakennuksissa ja
kaupungistumisen edetessä nykyistä vauhtiaan kyseessä ei ole aivan
vähäpätöinen seikka. Sotien jälkeinen rakennuskanta, joka vastaa suurinta
osaa kaikista rakennuksistamme, rakennettiin maaseudun rakennemuutoksen
johdosta nopeasti ja edullisesti. Suuri määrä ihmisiä muutti työn perässä
kaupunkeihin, teollisten työpaikkojen äärelle. Betonielementteihin
perustuvassa aluerakentamisessa rakennusten pitkä elinkaari ei ollut
prioriteetti. Nyt kun 1960-80 lukujen rakennuskanta on saneerausvaiheessa,
ollaan välillä jouduttu tilanteisiin, joissa remonttien kustannukset ylittävät
rakennuksen markkina-arvon. Muuttotappiosta kärsivissä kunnissa
sijaitsevien rakennusten saneerauksiin alkaa olla vaikeaa löytää rahoitusta,
kun niiden vakuusarvo alenee. Korjauskelvottomien, eli vakuusarvoltaan liian
halpojen rakennusten purkamisesta taas aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia
kunnille, joiden talous on muutenkin kovilla. Vastuullisinta olisi rakentaa
niin laadukkaasti, että talon käyttöarvo säilyisi korkeana sen ikääntymisestä
huolimatta. Sen sijaan, että rakennuksista tehdään jatkuvasti teknisesti
haastavampia ja haasteita pyritään ratkaisemaan yhä monimutkaisemmalla
teknologialla, on olemassa toinenkin lähestymiskulma – tehdään rakenteista ja
taloteknisistä järjestelmistä mahdollisimman yksinkertaisia.
Massiivirakenne
Matalaenergiarakentamiseen pyrkivien paksujen eristekerrosten sekä
erilaisten muovikalvojen, tuulensuojalevyjen ja sisäverhouksien rajapinnat
ovat kosteusteknisesti vaikeasti hallittavia. Rakenteessa sisäilmasta ulospäin
tunkeutuva diffuusiokosteus tiivistyy nimittäin aina rakennusaineiden
rajapintaan. Rakenteisiin kertyvä kosteus lisää rakenteiden homehtumisvaaraa,
mikäli kosteuspisteen hallinta tai tuuletus on suunniteltu väärin. Homeet,
sienet ja mikrobikasvusto pilaavat rakennuksen sisäilmaa, mikä johtaa
pahimmillaan rakennuksen käyttökieltoon ja purkamiseen.
Massiivirakenteella taas tarkoitetaan sellaista rakennetta, joka on
mahdollisimman yksiaineinen. Tällainen voi olla esimerkiksi luonnokivestä,
tiilestä, kevytbetoniharkoista tai hirrestä valmistettu seinärakenne.
Ulkoseinänä massiivirakenne on kosteusteknisesti yksinkertainen.
Rakennusteollisuuden ylläpitämä sivusto Kosteudenhallinta.fi toteaa
hirsiseinästä seuraavaa:
Lämmöneristämätön hirsiseinä on massiivinen yksiaineinen seinärakenne,
joka toimii kosteusteknisesti hyvin riippumatta sen paksuudesta, johtuen
siitä, ettei rakenteessa ole eri materiaalikerrosten muodostamia rajapintoja, joihin voi syntyä kriittisiä olosuhteita. […] Yhä useampi hirsiseinistä
tehdään lisäeristettynä. Jos hirsiseinä lämmöneristetään, rakenteen
lämpötila- ja kosteusolosuhteet muuttuvat ja kosteustekninen toiminta
heikkenee.
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Kuvat 3 ja 4. Vanha ja uusi massiivirakenne. Yllä: pyöröhirsiseinä Lappeen		
rannan linnoituksen alueella, rakennusvuosi tuntematon.
Alla: Pudasjärven hirsirakenteisen koulukampuksen sisätilaa. Vuonna 2016
käyttöön otetun kampuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy.
valokuva: Raimo Ahonen, 2016
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HIRSI
Hirsi on vanhimpia tunnettuja rakennusmateriaaleja, joita Suomessa on
käytetty. Esimerkiksi Laatokan läheltä on löydetty hirsikehikko noin 1200 vuoden
takaa. Näitä nelikulmaisia kehikkorakennelmia käytettiin luultavasti tulisijan
suojana, eikä niissä välttämättä ollut aikoinaan edes kattoa. Rakennustaidon
kehittyessä hirsikehikosta muodostui vähitellen tiivis asunto, sauna ja riihi. Aluksi
rakennuksissa oli maalattia ja puun runkoa käytettiin kehikossa sellaisenaan,
pyöreänä, mutta ajan myötä hirttä opittiin veistämään sopivampaan muotoon.
Lamasalvostekniikkaan on Suomessa siirrytty todennäköisesti viikinkiajalla,
noin 800-1000 luvulla. Suomen vanhin edelleen pystyssä oleva hirsirakennus
on tiettävästi Kokemäellä sijaitseva Pyhän Henrikin saarnahuone, joka on
rakennettu 1400-luvun aikoihin. 1700- ja 1800-luvuilla pysyttiin edelleen
lamasalvostekniikassa, jota oli paranneltu siten, että hirsiä jatkamalla voitiin
rakentaa suuriakin huoneita. 1800-luvulla rakennuksia alettiin perustaa kivijalalle.
Hirren valmistus vientiin alkoi Suomessa jo 1600-luvulla. Silloin Pohjanlahden
rannikkopitäjissä valmistettiin talojen hirsirunkoja, jotka laivattiin Ruotsiin.
Hirsituotteiden vienti olikin 300 vuotta merkittävä suomalainen toimiala.
Nykyaikainen hirsituotteiden teollinen valmistus alkoi 1950-luvulla. Hirren käyttö
oli edelleen yleistä vapaa-ajan asuntojen materiaalina, mutta asuntotuotannossa
edullinen ja nopeammin rakennettava sahatavara syrjäytti sen. Samalla uudet
kevyet eristemateriaalit auttoivat rankarakentamista syrjäyttämään hirren käyttöä
massiivirakenteena.
Hirren rakennusteknisiä ominaisuuksia
Puun suosio ja käyttökelpoisuus rakennusmateriaalina perustuu ulkonäön,
helpon muokattavuuden ja hyvien lujuusominaisuuksien lisäksi sen lämpöteknisiin ominaisuuksiin. Puu johtaa huonosti lämpöä. Hirren materiaalina
Suomessa käytetään enimmäkseen mäntyä sekä jonkin verran kuusta. Havupuun
lämmönjohtavuus on noin kolminkertainen mineraalivillaan verrattuna, mutta
vain noin 1/12 betonin ja kevytbetonin lämmönjohtavuudesta. Havupuusta
valmistetun hirren lämmönjohtavuus puun syiden suunnassa on lähes
kaksinkertainen verrattuna rungon säteen suuntaan. Toisin sanoen puun
lämpötekniset ominaisuudet toimivat hirsiseinässä toivotulla tavalla. Havupuun
tiheys on noin 500 kg/m³, joten se ei vaadi paljoa energiaa lämmetäkseen
pinnaltaan. Puu mielletään iholle lämpimäksi materiaaliksi, jota on miellyttävä
koskettaa. Keveydestään huolimatta puun lämpökapasiteetti on kuitenkin 1 150
kJ/m³K, jota voi verrata tiileen (1 260 kJ/m³K). Massiivinen hirsiseinä seuraa
ulkolämpötilan vaihteluja viiveellä, mikä tasaa lämpötilaeroja. Tampereen
teknillisen korkeakoulun tekemissä tutkimuksissa tämä massiivirakenteen
lämmöntasausominaisuus vaikuttaa energiankulutusta vähentävästi.
Hirren lämmöneristysominaisuudet perustuvat puun solurakenteeseen.
Soluonteloissa oleva ilma toimii lämmöneristeenä samalla periaatteella kuin
solumuovien onteloissa oleva kaasu. Puu ei kuitenkaan ole yhtä tiivistä kuin
solumuovi, vaan pienimolekyylisiä kaasuja ja vettä pääsee solurakenteen
seinämien kautta hitaasti kulkeutumaan puussa. Hirsi on luonnostaan ilmaa ja
vettä läpäisevä “hengittävä” materiaali.
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Kuvat 5 ja 6.
		
		

Suomalainen hirsiaitta Partakoskelta ja Sveitsiläinen Zmutt-		
gletcherin kylästä lähellä Zermattia. Rakennuksilla on tiettyjä
yhtäläisyyksiä niin kattokulmassa kuin perustustavassakin.

Kevyenä rakennusmateriaalina puun ääneneristysominaisuudet ovat
vaatimattomat. Ääntä eristävät puurakenteet yhdistetään yleensä raskaampiin
materiaalikerroksiin. Puun äänenvaimennusominaisuudet sen sijaan ovat
kohtuulliset. Puurakennusten akustiikkaa pidetäänkin yleisesti hyvänä ja puu
on runsaasti käytetty sisäverhousmateriaali erilaisissa musiikin esittämiseen
tarkoitetuissa tiloissa.
Hirsi soveltuu siis kestävään rakentamiseen yksinkertaisen massiivirakenteen
ja pitkäikäisyytensä johdosta, mutta myös siksi, että puukerrostalojen
sisäilmaa pidetään laadukkaana. Hygroskooppisena materiaalina puu tasaa
itsestään sisäilman kosteusvaihteluja. Nykyaikainen painumaton lamellihirsi
on osoittautunut käyttökelpoiseksi rakennusmateriaaliksi suurissa julkisissa
kohteissa, kuten Pudasjärven kaupungin koulukampus ja palvelukoti.
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Hirttä koskevat rakennusmääräykset
Massiivirakenteiden käyttöä rajoittavat nykyään niiden lämmöneristävät
ominaisuudet, jotka eivät normaalisti yllä samalle tasolle höyrynsululla,
mineraalivillalla ja tuulensuojalevyllä eristetylle seinärakenteelle. Siksi
massiivirakenteisilla ulkoseinillä olevaa rakennusta voi olla haastavaa
saada täyttämään U-arvojen osalta rakennusmääräysten edellyttämät
energiavaatimukset. Poikkeuksena tähän on hiriseinä, joka nähdään
viranomaisten taholta ilmeisesti suomalaiseen rakennustapaan siinä määrin
perinteisesti kuuluvana, että sitä varten on erikseen kirjattu määräyksiin
poikkeus muihin materiaaleihin nähden.
Rakentamismääräyskokoelmassa D3 Rakennusten energiatehokkuus
hirsirakenteisen ulkoseinän lämmönläpäisykertoimelle myönnetään helpotus
muihin materiaaleihin nähden. Hirsiseinän U-arvo, jolla tarkoitetaan lämmön
johtumista rakenteen läpi, saa olla 0,40 W/(m2 K), kun muille materiaaleille
vastaava luku on 0,17 W/(m2 K). U-arvo kuvaa, miten paljon tehoa tarvitaan
pinta-alaa kohden, jotta saavutettaisiin tietty lämpötilaero eristerakenteen yli.
Mitä pienempi luku on, sitä vähemmän sallitaan lämpövuotoa. U- arvon
laskemiseen tarvittava kaava on määritelty rakentamismääräyskokoelmassa
C4 Lämmöneristys. Tämä antoi oikeastaan ensimmäinen kipinän pohtia
hirren käyttöä kerrostalossa, koska tämä lämpövuotoon liittyvä huojennus
mahdollistaa äärimmäisen yksinkertaisen seinärakenteen. 275 mm
paksulla lamellihirsiseinällä päästään U-arvoon 0,41 W/(m2 K), jolloin
kokonaisenergiatasetta voidaan kompensoida muiden vaipparakenteiden
lisäeristyksellä. Lähes painumatonta 275 mm paksua lamellihirttä käyttämällä
voidaan valmistaa täysin yksiaineinen ulkoseinä, johon ei muodostu
kosteuden tiivistymistä mahdollistavaa aineiden rajapintaa, koska seinään ei
tule erillistä eristekerrosta. Julkisivussa ei tarvita verhoilua, ei tuuletusrakoa
eikä tuulensuojalevytystä. Seinässä ei myöskään tarvita höyrynsulkua,
koska nykyisten teollisten hirsien mittatarkat varaukset, hirsien saumoissa
käytettävät tiivisteet sekä nurkkaliitosten turpoavat tiivisteet tekevät seinästä
niin tiiviin, että on helppoa päästä jopa rakentamismääräysten mukaisia
ilmanvuotovaatimuksia parempiin arvoihin.
Maailman korkeimpana hirsirakennuksena pidetään kaiketi Venäjän
Arkangelissa rakennettua 13 kerrosta ja 44 metriä korkeaa omakotitaloa, jonka
rakentamisen aloitti vuonna 1992 liikemies Nikolai Sutjagin. Viranomaiset olivat
alun perin myöntäneet luvan nelikerroksiselle rakennukselle, mutta rakennusta
laajennettiin ilman viranomaisten hyväksyntää ylöspäin. Maailman suurin
hirsinen koulurakennus on tiettävästi vuonna 2016 valmistunut Pudasjärven
koulukampus, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy.
Pudasjärven kaksi kerrosta korkeiden koulurakennusten huoneala on yhteensä
9.778 m².
Tutkiessani puisten kerrostalojen referenssejä tunsin usein tyytymättömyyttä
niiden ulkonäköä kohtaan. Yleensä rakennusten verhoilu on joko hyvin
tavanomainen maalattu ponttilaudoitus, tai sitten julkisivu on niin lasinen, että
rakennuksen luonne puutalona jää epäselväksi. Aloin pohtia miten kerrostalo
voisi olla sekä moderni, että ulkonäöltään puulle luonteenomainen.
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Kuvat 7, 8 ja 9.
Arkkitehti Shigeru Banin suunnittelema Tamedia-		
			
rakennus Zürichissä vuodelta 2013. Näkyviin jätetyt
massiivisesta liimapuusta valmistetut kantavat rakenteet ovat rakennuksen
arkkitehtoninen kruksi. Rakennuksen puinen luonne ei kuitenkaan ilmene
katunäkymässä. Julkisivusta on vaikeaa päätellä, että kyseessä on merkittävä
puurakennus.
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PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN LAITOKSEN SANEERAUS JA
HIRSIRAKENTEINEN LAAJENNUS
Otaniemen asemakaavatilanne, asemakaava-alue Kivimies Espoossa
Puunjalostustekniikan laitos 2, eli nykyinen Haukilahden lukio, sijaitsee
Otaniemessä osoitteessa Tekniikantie 3. Rakennuksen tontti kuuluu
korttelialueseen 10014, josta käytetään nimitystä Kivimies. Vuoden 2004
kaavamääräyksissä korttelialue määritellään seuraavasti:
Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue,
jolla ympäristön luonne säilytetään. Alue on varattu korkeakoulun ja
tutkimuslaitosten rakennuksia varten. Alueella sallitaan myös opetusja tutkimustoimintaan liittyvä pienimuotoinen tuotantotoiminta [...]
Uudisrakentamisen tulee sopeutua olevaan korttelirakenteeseen siten, että
korttelin perusrakenne ja tärkeät näkymät säilyvät.
Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on 12.12.2018 hyväksynyt
Otaniemen korttelialueen 10014 asemakaavamuutoksen, jossa todetaan:
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset asuntojen
sekä lähi- ja aluepalvelujen lisäykselle nykyiselle työpaikka-, opetus- ja
tutkimuspainotteiselle alueelle Otaniemessä. Tavoitteena on noin 150 000
kerrosneliömetrin uudisrakentaminen, joka voi luoda edellytykset noin
3 000 asukkaan lisäykselle. Kerrosalan mitoitusta tarkennetaan suunnittelun
kuluessa. Tavoitteena on myös mahdollistaa työpaikkojen määrän lisäys.
Selvitetään säilytettävien rakennusten uusiokäytön mahdollisuudet.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Kivimiehen
korttelialueiden käyttötarkoituksia lisäten asuntorakentamista sekä liike- ja
palvelutilaa osana Otaniemen-Keilaniemen kokonaisuuden toiminnallisia
tavoitteita. Otarannan ja Otaniementien väliin suunnitellaan uusi näkyvä
ja kiinnostava merellinen alue, jossa on asuntoja, puistoa sekä kohti
Keilaniemeä ja Otaniemeä johtava rantaraitti. Uuden kerrosalan määräksi
tavoitellaan noin 150 000 k-m2. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten,
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueilla Vuorimiehentien
ja Tutkijanpolun välissä sekä Miestentien ja Karhusaarentien välissä
rakennukset ja ympäristö pääosin säilytetään, kerrosalaa niissä on
yhteensä noin 115 000 k-m2. Selvitetään asemakaavassa suojeltujen ja
muiden säilytettävien rakennusten uusiokäytön mahdollisuudet. Sovitetaan
uudisrakentaminen säilytettävän rakentamisen kanssa ja ympäristön arvojen
suhteen.
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti (30.4.2018)
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta
käynnistämään viipymättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset
Otaniemen Kivimies-korttelin eteläosan ja Kivimiehenrannan alueen
toteuttamisen käynnistämiseksi Aalto-yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen
esittämien yleisten tavoitteiden pohjalta.
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Kuva 10.
Asemapiirros vuodelta 2004 1:2000
		Arkkitehtitoimisto Nurmela Raimoranta Tasa

Kuva 11.
		

Otaniemen ajantasainen asemakaava korttelialueella
10014 “Kivimies” 1:4000, Espoon karttapalvelu
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Puunjalostustekniikan laitos (nyk. Haukilahden lukio)
Otaniemessä sijaitsee useita kiinteistöjä, jotka eivät syystä tai toisesta palvele enää
Aalto-yliopiston tarpeita. Yksi näistä on entinen Puunjalostustekniikan laitos 2
(Puu 2) Tekniikantiellä, joka on yksi alueen merkittävistä sisääntuloväylistä. Puu 2
on vuonna 1973 valmistunut punatiilinen laitosrakennus. Rakennuksen kantavat
rakenteet ovat teräsbetonipilarit ja paikalla valetut välipohjalaatat. Rakennuksessa
ei ole kantavia väliseiniä, eikä tiilijulkisivu ole kantava. Puu 2 toimi aluksi VTT:n ja
Teknillisen korkeakoulun yhteisenä graafisen tekniikan, ja myöhemmin viestintätekniikan laitoksena. Vuonna 2004 viestintätekniikka muutti automaatio- ja systeemitekniikan osaston tiloihin, jolloin rakennus nimettiin Puunjalostustekniikan
laitos 2:ksi ja joka peruskorjattiin vuosina 2005-2006. Aalto-yliopisto liitti Puunjalostustekniikan laitoksen vuonna 2015 osaksi Kemian tekniikan korkeakoulua.
Laitoksen nimi muuttui Biotuotteiden ja biotekniikan laitokseksi (Bio²) ja sen
toiminnat keskitettiin vanhaan Puunjalostustekniikan laitoksen ykkösrakennukseen.
Nykyisin Puu 2 on vuokrattu Espoon kaupungin koulutoimelle väistötiloiksi ja tällä
hetkellä rakennuksessa toimii Haukilahden lukio. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli
suunnitella rakennukselle uusi käyttötarkoitus ja pohtia miten se voitaisiin jälleen
integroida Otaniemen toimintoihin. Puu 2 ei mielestäni sovi parhaalla mahdollisella
tavalla koulurakennukseksi, sillä opetustilat ovat melko pieniä ja toisaalta vanhoja
tutkimushalleja voi olla vaikea hyödyntää. Laitoksen pihalla ei ole välituntitoimintaan sopivia ulkotiloja, eikä rakennuksessa ole tietääkseni tiloja sisäliikuntaa
varten. Lukion sijainti kaukana Haukilahden ulkopuolella ei palvele oppilaiden
etua, eikä se edistä Espoon kaupungin kaavoituksellisia tavoitteita. Haukilahden
lukion oppilaat ansaitsevat oppilaitokseksi suunnitellun koulu-akennuksen, joka
sijaitsee lähellä heidän omaa asuinaluettaan.
Olen työssäni suunnitellut Puunjalostustekniikan laitokselle sellaista käyttöä,
jota Espoon kaupunkisuunnittelulautakuntakin alueelle tavoittelee - työpaikkoja,
asumista ja palveluja.
Käyttötarkoituksen muutos ja rakennuksen laajennus (lähtökohdat, tavoitteet)
Aalto-yliopiston toimintojen keskittyessä Otaniemeen opiskelija-asuntojen kysyntä
alueella kasvaa entisestään. Asuntoloiden keskittäminen pelkästään Servinniemen
Teekkarikylään on ajatuksena mielestäni vanhentunut ja toimimaton. Eri
toimintojen ja toimijoiden sekoittaminen eri puolille Otaniemeä aktivoisi aluetta,
kun opiskelijoita ja elämää olisi iltaisin muuallakin kuin Jämeräntaipaleella. Puu 2
ei kuitenkaan ole järkevästi muunnettavissa asunnoiksi, joten otin työlleni
toisenlaisen lähtökohdan. Mielestäni laitosrakennus tarvitsee laajennusosan, joka
suunnitellaan palvelemaan opiskelija-asumista.
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Kuva 12.
Muutoslupakuva vuodelta 2006, julkisivut 1:400
		Arkkitehtitoimisto Nurmela Raimoranta Tasa

Kuva 13.
		

Muutoslupakuva vuodelta 2006, 2. kerroksen pohjakuva 1:400
Arkkitehtitoimisto Nurmela Raimoranta Tasa
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Puu 2 on toiminut opetus- ja tutkimustiloina, joiden muuntaminen toimistotiloiksi
vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta ja selkeältä ratkaisulta. Nykyisen Puu 2:n avoin
pohjaratkaisu ja noin 4,5 metrin välein sijaitsevien pilarien ruudukko mahdollistavat
varsin rationaalisen tavan järjestää erilaisia muunneltavia toimistotiloja talon
keskellä sijaitsevan auditorion ympärille, sillä kantavat väliseinät eivät rajoita tilan
käytettävyyttä. Auditorio ei toimistokäytössä palvele talon käyttäjiä, ja päädyin siksi
purkamaan sen talon keskeltä ja korvaamaan sisäpihalla, joka tuo viihtyisyyttä ja
luonnonvaloa rakennuksen sisään.
Kun nämä kaksi toimintoa, opiskelija-asuminen ja vuokrattavat kaupalliset toimitilat
yhdistetään, on luontevaa nimittää lopputulosta hybridirakennukseksi. Näiden
käyttötarkoitusten yhdistäminen tuntui ensin erikoiselta, mutta mitä enemmän
asiaa mietin, sitä enemmän järkeä vaikutti järjestelyssä olevan. Toimistojen
käyttöaste on korkeimmillaan enimmäkseen sellaisena aikana, jolloin opiskelijat
ovat opiskelemassa poissa asunnoistaan. Toisaalta rakennuksessa toimiville
yrityksille avautuu uudenlainen mahdollisuus hakea työvoimaa suoraan samasta
rakennuksesta tai tehdä itsensä tutuksi tuleville huippuosaajille. Yrityksillä olisi
halutessaan mahdollisuus pitää esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia yhteistiloissa
tai järjestää avoimien ovien päiviä, joissa opiskelijat voisivat tutustua niiden
toimintaan. Myös talon palvelutoiminnot, kuten lounasravintola, palvelisivat
luontevasti sekä opiskelijoita että yritysten työntekijöitä. Rakennuksen sijainti Kehä
I:n ja metrolinjan läheisyydessä tekee siitä työpaikkana helposti saavutettavan.
Lisäksi vuoden 2018 kaavamuutoksessa linjataan:
Alueelle suunnitellaan korkeatasoista jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä.
Kulkuyhteydet joukkoliikenteen pysäkeille suunnitellaan selkeiksi. Suunnittelussa
korostetaan alueelle sijoittuvien pyöräilyn laatureittien ts. baanojen merkitystä.
Alueen pää- ja kokoojakadut on suunniteltava toimiviksi ajoneuvoliikenteen
ja joukkoliikenteen kannalta. Kivimiehen eteläosassa tavoitteena ovat
rakenteelliset pysäköintiratkaisut (kallioluolat, kellarit, maanalaiset tilat,
pihakansien alaiset tilat, pysäköintilaitokset) sekä kadunvarsipysäköinti.
Tutkijanpolun pohjoispuolella nykyisten maantason pysäköintiratkaisujen
kehittämisen tarve selvitetään, hakien ratkaisuja, joilla voidaan parantaa
pysäköintipaikkojen käyttöastetta. Suunnittelussa huomioidaan Raide-Jokerin
lisäksi myös Tiederatikan toteuttaminen ja linjaukset.
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Kuva 14.
		

Puunjalostustekniikan laitoksen sijainti 1 : 10 000
(nyk. Haukilahden lukio)

Kuva 15.

Asemapiirros 1 : 2 000

GSEducationalVersion
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LAAJENNUSOSA HIRSIRAKENTEINEN PUUKERROSTALO
Arkkitehtuurijulkaisuissa esitellään ajankohtaisia referenssejä hirren
nykyaikaisesta käytöstä pientalokohteissa, joka toi mieleeni kysymyksen,
voisiko hirttä käyttää myös asuinkerrostalon rakennusmateriaalina. Hirrestä
valmistetaan yhä enemmän ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja
omakotitaloja; Kontiotuotteen toimitusjohtajan Keijo Anttilan mukaan joka
viides omakotitalo valmistetaan hirrestä. Vaikka hirren käyttö on lisääntynyt
myös suurien julkisrakennusten materiaalina, niin en ole löytänyt referenssejä
hirsirakenteisista asuin-kerrostaloista sen enempää Suomesta kuin
maailmaltakaan. Tästä syystä diplomityön rakennusteknisille ratkaisuille ei ollut
varsinaisia malleja, joita olisin voinut soveltaa.
Puunjalostustekniikan laitoksen laajennusosa on opiskelija-asumiseen
tarkoitettu asuinkerrostalo, jonka pääasiallinen rakennusmateriaali on
lamellihirsi nurkkasalvoksin. Lamellihirsi on useasta höylätystä lankusta
liimaamalla valmistettu hirsituote ja se tunnetaan myös nimellä liimahirsi.
Valmistusmenetelmästä johtuen hirren paksuus ei riipu tukkipuun koosta.
Lamellihirsi valmistetaan nykyään siten, että siinä on yksi tai useampi pystyyn
liimattu lamelli, jolloin hirrelle ominaista painumista voidaan rajoittaa
tai sitä ei tarvitse huomioida lainkaan. Lamellihirsi on suosittu materiaali
nykyaikaisissa julkisissa hirsirakennuskohteissa. Puunjalostustekniikan laitoksen
laajennusosassa hirsi on pyritty artikuloimaan julkisivussa mahdollisimman
pelkistetysti ja perinteisellä nurkkasalvoksella, jolloin rakennuksessa käytetyn
puun tektoninen luonne ilmenee niin ulkoa kuin sisältäkin tarkasteltuna.
Laajennusosa on yhteensä kuusi kerrosta korkea ja se kohoaa nykyisen
rakennuksen toisesta kerroksesta ylöspäin. Rakennuksen kokonaiskorkeus on
seitsemän kerrosta, tai 24 metriä. Nykyiseen rakennukseen on sisäänkäyntejä
sekä maantasokerroksesta että toisesta kerroksesta. Suunnitelmassa vanhat
haalausovet poistetaan rakennuksen pohjoispuolelta ja sinne avataan
kaksi uutta sisäänkäyntiä. Samoin rakennuksen pohjoispuolella sijaitseva
hydrauliikkakoneiden tila puretaan, sekä palavien aineiden varasto ja
rakennuksen itäpuolella oleva punainen siipirakennus, jossa on sijainnut
Puunjalostustekniikan laitoksen pajatilat ja puuvarasto. Puretun pajasiiven
paikalle tulisi Puu 2:n uusi pysäköintialue. Niin ikään puretaan Puu 2:n
vesikatolla sijainnut iv-konehuone. Uusi iv-konehuone sijoitetaan kolmanteen
kerrokseen, vanhan rakennuksen ja laajennusosan väliseen ikkunattomaan
tilaan. Tila sijaitsee erittäin edullisessa paikassa vanhaan tekniikkakuiluun
nähden, ja näin ollen olemassaolevia kanavointeja sekä hormireittejä voitaisiin
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.
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Kuva 16.
		

Hirsirakenteinen asuinkerrostalo opiskelijoille, näkymä
Tekniikantieltä

Kuva 17.

Puunjalostustekniikan laitoksen nykytila

27

KERROSPOHJAT
A

C

PELASTUSTIE

B

B

C

+15.25

PELASTUSTIE

KAIVAMATON ALUSTILA

JAETTAVA
NEUVOTTELUHUONE

LAAJENNUSOSAN AULA

HENK.
KUNTA

WC INV. SIIV.
TSTO.

VARASTO

WC

WC

45 m²

UUSI PYSÄKÖINTIALUE

TSTO.
65 m²
+15.25

AULA
WC
RAVINTOLA
K

A

JAETTAVA
KABINETTI

Kuva 18.
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1. kerros 1:400

Kerrostasoala 1. krs 		

986,5 m² (toimistorakennus)

Kerrostasoala 2. krs 		

1 454,5 m²

toimistorakennus		
laajennusosa			

1 389 m²
65,5 m²

Kerrostasoala 3. krs 		

1 534 m²

toimistorakennus		
laajennusosa			

932 m²
602 m²

Kerrostasoala 4. krs 		

582,5 m² (laajennusosa)

C
A

B

2H + K
55m²

VUOKRATTAVA
LIIKETILA
(esim. kuntosali)

C

+18.48

VARASTO

171 m²

PYÖRÄVARASTO
120 m²

PUKUH.

WC WC

PUKUH.

IRTAINVARASTO

WC WC

INV.

TSTO.
110 m²

WC

+18.48

TSTO.
120 m²

TSTO.
81 m²

WC
WC
WC
TSTO.
168 m²

A

B

Kuva 19.

2. kerros 1 : 400

Kerrostasoala 5. krs 		

580,5 m² (laajennusosa)

Kerrostasoala 6. krs 		

582,5 m² (laajennusosa)

Kerrostasoala 7. krs 		

580,5 m² (laajennusosa)

Kerrostasoalat yhteensä

6 301 m²

toimistorakennus		
laajennnusosa			

3 307,5 m²
2993,5 m²

Laajennusosan yhteistilojen
huoneistoala yhteensä
155,5 m²
(yhteiskeittiö, saunatilat, pesula)

29

C

POHJOINEN

ITÄ

A

LÄNSI

POHJOINEN

2H + K
55 m²
JK/P

1H + K
22,5m²

1H + K

3H

B

26,5m²

32,5m²

B

C

+21.71

35,5 m²

2H + K

WC

WC
SAUNAOS.

SAUNAOS.

PH

PH

55,5 m²

LH

K

K

SIIV.

YHTEISTILA

PESULA

2H + K
55 m²

KUIVAUSH.

LH

UUSI IV-KONEHUONE
187 m²

WC

INV.

TEKN.

TSTO.
107 m²

WC

+21.71

TSTO.
100 m²

TSTO.
81 m²

WC

TSTO.
168 m²

ETELÄ

A

ITÄ

LÄNSI

ETELÄ

3. kerros 1:400
A

C

Kuva 20.

2H + K

3H + K

1H + K

58 m²

3H + K

55 m²
22 m²

55,5 m²

B

B

C

+25.74

3H
32,5m²

1H + K

1H + K

27 m²

26,5 m²

2H + K

2H + K

1H + K

52 m²

52 m²

26,5 m²

PURETTAVA IV-KONEHUONE VESIKATOLLA

Kuva 21

.

4. kerros 1:400
A
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C
A

2H + K
55 m²

JK/P

1H + K

1H + K

26,5m²

22,5m²

B

3H

B

32,5m²

C

+28.99

1H + K

2H + K

2H + K

51,5 m²

51,5 m²

1H + K
26,5m²

27 m²

3H + K

3H + K

55,5 m²

A

55 m²

Kuva 22.

5. kerros 1 : 400
A

C

GSEducationalVersion

3H + K
55,5 m²

2H + K

3H + K

1H + K

58 m²

55 m²
22 m²
B

B

C

+32.24

1H + K
32,5m²

2H + K

52 m²

52 m²

1H + K
26,5 m²

1H + K
26,5 m²

1H + K
26,5 m²

6. kerros 1 : 400

A

C

Kuva 23.

2H + K

2H + K
JK/P

55 m²

1H + K
1H + K

22,5m²

26,5m²

B

3H

B

32,5m²

C

+35.49

2H + K

2H + K

3H + K

51,5 m²

26,5 m²

55,5 m²

Kuva 24.
GSEducationalVersion

1H + K
26,5 m²

1H + K
51,5 m²

3H + K
55 m²

7. kerros 1 : 400
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JULKISIVUT
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Kuva 25.

julkisivu ETELÄ 1:400

Kuva 26.

julkisivu LÄNSI 1:400

Kuva 27.

julkisivu POHJOINEN 1:400

Kuva 28.

julkisivu ITÄ 1:400
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OPISKELIJA-ASUNTOLAN SUUNNITTELU
Saadakseni tietoa opiskelija-asumisen nykyisistä vaatimuksista kävin
haastattelemassa HOAS:n tuotepäällikkö Anna Lassusta. Hänen mukaansa
kaikenlaisille asuntotyypeille on kysyntää. Yksiöt ovat luonnollisesti haluttuja,
mutta asuntotyyppinä yksiö on kaikkein tehottomin. Parisuhteessa oleville
opiskelijoille on tarjolla niin sanottu perheasunto, joka tyypillisimmillään on
kaksio, johon kuuluu yksi makuuhuone, asuinhuone sekä keittiö ja märkätilat.
Kaveriasunnot, jotka koostuvat kahdesta suljettavasta asuinhuoneesta
sekä yhteistiloista, ovat erittäin suosittuja ja niille on paljon kysyntää.
Lähtökohtaisesti kolme huonetta ja keittiön käsittävä kaveriasunto on selvästi
yksiötä tehokkaampi asumismuoto, koska siinä kahdella asukkaalla on yhteiset
märkätilat ja keittiö.
Keskustelussamme Anna Lassuksen kanssa kävi myös ilmi, että varsinkin
ulkomaalaisilla vaihto-opiskelijoilla olisi kysyntää mahdollisimman edulliselle
minimiasumiselle, jonkinlaiselle hyttiasunnolle, jollaista on Suomessa vaikea
toteuttaa nykyisten asuntosuunnittelua koskevien rakennusmääräysten
puitteissa. Halusin kuitenkin tutkia työssäni myös tällaisen asuntotyypin
toteuttamista, koska hyttiasunto palvelisi aitoa olemassa olevaa tarvetta.
Opiskelija-asuntoloissa on myös oltava yhteistiloja, mutta niiden osuus
rakennuskustannuksista pitäisi olla kohtuullinen, joten niiden suunnittelussa
olen pitäytynyt tiloissa joita pidän ehdottoman välttämättöminä. Erityisen
oleellisena suunnittelussa pidin, että hyttihuoneistojen asukkailla olisi
käytössään keittiö ja sopiva ruokailutila. Laajennusosan kolmanteen kerrokseen
on tätä tarkoitusta varten sijoitettu 35,5 m² kokoinen yhteistila, jossa on
keittiö sekä ruokailupaikat noin 20 käyttäjälle. Keittiöitä voisi käyttää myös
pienten tilaisuuksien ja juhlien järjestämiseen. Halusin tarjota asukkaille
enemmän kuin yhden talosaunan, koska saunominen on Suomessa olennainen
osa yhteisöllistä opiskelijaelämää. Rakennuksen molemmat talosaunat
ovat kolmannessa kerroksessa, lähellä yhteistilaa. Kummankin talosaunan
kapasiteetti on noin kahdeksan saunojaa. Talosaunojen vieressä on talopesula
kahdella kuivaushuoneella. Kaikki opiskelija-asunnot on pyritty varustamaan
pesukonevarauksella, mutta talopesulan ansiosta oma pesukone ei ole
asukkaille välttämätön.
Vanhan laitosrakennuksen toiseen kerrokseen on suunniteltu polkupyörävarasto, joka palvelisi sekä toimistokäyttäjiä että opiskelija-asuntolan
asukkaita. Polkupyöräpaikkoja on noin 60. Lisäksi asuntolan asukkaille on
toisen kerroksen varastotiloihin suunniteltu omat, noin 1,6 m² kokoiset
irtainvarastokomerot.
Irtainvaraston ja pyöräkellarin väliin jää noin 171 m² kokoinen tila, joka
voidaan vuokrata liiketilaksi. Tila varustellaan tarpeen mukaan. Liiketilassa
voisi toimia esimerkiksi kuntosali, jonka käyttäjiä löytyisi sekä opiskelijoista että
toimistotyöntekijöistä.
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Kuva 29.

Näkymä asuinhuoneistosta

Kuva 30.

leikkaus A - A 1 : 400

Kuva 31.

leikkaus B - B 1 : 400
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LAAJENNUSOSAN ASUINHUONEISTOT
Puunjalostustekniikan laitoksen hirsirakenteiseen laajennusosaan on suunniteltu
kaikkiaan 43 asuinhuoneistoa. Huoneistojen mitoituksen ja huonejaon lähtökohtana
on ollut HOAS:lta saatu vuokranantajan ja käyttäjän näkökulma opiskelijaasumisesta. Makuutiloja on yhteensä 72 hengelle, mikäli kaksioissa oletetaan
asuvan kaksi henkilöä. Huoneistojen eteiset, keittiöt ja märkätilat on suunniteltu
esteettömiksi käyttäen 1300 mm pyörähdysympyrää.
Jokainen huoneisto on oma hirsikehikkonsa. Joissakin huoneistotyypeissä on
yhdistetty kaksi hirsikehikkoa. Hyttihuoneistoilla ei ole omaa parveketta eikä keittiötä,
koska niiden suunnittelussa on tavoiteltu parasta mahdollista kustanustehokkuutta,
mutta muilla huoneistotyypeillä on omat parvekkeet ja keittiöt. Parvekkeet lisäävät
asuinmukavuutta, mutta niillä on myös rakennusfysikaalinen funktio. Rakennuksen
julkisivun ulokkeet ja sisäänvedot muodostavat varjostavia elementtejä, jotka
vähentävät rakennuksen jäähdytyksen tarvetta lämpimällä ilmalla.
Huoneistotyypit on pyritty suunnittelemaan modulaarisiksi, mutta Puu 2:n
teräsbetonipilarien hieman epäsäännöllinen ruudukko aiheuttaa sen, että
huoneistojen pinta-alat ja pohjamuoto vaihtelevat jossain määrin kerroskohtaisesti. Asuntotyypit jakautuvat tasaisesti eri puolille rakennusta, kuitenkin niin että
hyttihuoneistot sijaitsevat aina porrasaulan tuuletusparvekkeen lähellä.
Hyttihuoneisto (7 m² + 7,5 m² + 7 m²)
Opiskelijoilla on tarve asua edullisesti. Tästä johtuen opiskelijat ovat kautta aikojen
asuneet ahtaasti, alivuokralaisina tai majoittaneet vaikkapa sukulaisten sohvalla.
Toisin sanoen asuinpaikan tarpeen ollessa suuri varsinkin nuoret opiskelijat ovat
valmiita tinkimään asuinmukavuudestaan. Myös ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat
tarvitsevat joskus lyhytaikaista, muutaman viikon tai kuukauden kestävää
majoitusta, jonka mukavuuden ja varustetason ei tarvitse vastata omaa kotia.
Oleellista olisi oma tila nukkumiseen mahdollisimman edullisin kustannuksin,
jonkinlainen hotellihuoneen tai laivahytin kaltainen minimiasumus. Suunnittelin
Puu 2:n laajennusosaan neljä minimimitoitettua yhteisasuntoa, joita kutsun
hyttihuoneistoiksi. Hyttihuoneistot koostuvat kolmesta ovellisesta ja lukittavasta
asuinhuoneesta, eteisestä ja kylpyhuoneesta. Huoneiden koko on noin 7 m², joka
on ympäristöministeriön asuntosuunnittelumääräysten mukainen asuinhuoneen
vähimmäiskoko. Hyttihuoneistossa on yhteiskäytössä oleva wc- ja kylpyhuone, jossa
on tilavaraus ja liitännät kapealle pyykinpesukoneelle. Kolmannessa kerroksessa
sijaitseva yhteiskeittiö on tarkoitettu koko talon käyttöön, mutta ensisijaisesti
hyttihuoneistojen asukkaille. Yhteiskeittiö toimisi kuten vastaava tila leirintäalueella
- osa tarjoiluastioista ja valmistusvälineistä on yhteiskäytössä, mutta ruokailuvälineet
ja -astiat tuo jokainen pääsääntöisesti itse. Hyttihuoneistot sijaitsevat aina
porrashuoneiden tuuletusparvekkeiden lähellä.
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150

5

PPK

2H + K
2 500

55 m²

275

+K
4 530

m²

275

2 475

150

1 300

2 650
8 730

275

1 570

275

275

3 225

150

2 450
275
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PPK

APK

32,5 m²
yht. 4 x 3 kpl

3. krs		

32,5 m²

4. krs		

32,5 m²

5. krs		

32,5 m²

7. krs 		

32,5 m²

		

(7 m² + 7,5 m² + 7,5 m²)

7 450

3 075

2 125

JK/P

3h 		
		

7,5 m²
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275

7,5 m²
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3 325

PPK

3H

7 m²

275

275

33 m²
4 050
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100

150

2 115

150

1 300

275
275

5 825

275

3 hyttihuonetta 1:100

Kuva 32.

1h + k

22 - 32,5 m²
		yht. 18 kpl

2 650

150

275

150

1 570

1 300

PPK

PPK
150

1H + K

JK/P
JK/P

26,5 m²

4 005

2 899
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275

1 450
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4 100

7 450
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5 725

1 800

APK

275

1 525

275

22,5 m²
26,5 m²

4. krs		
		
		
		

22 m²
26,5 m²
26,5 m²
27 m²

5. krs		
		
		
		

22,5 m²
26,5 m²
26,5 m²
27 m²

6. krs		
		
		
		
		

22 m²
26,5 m²
26,5 m²
26,5 m²
32,5 m²

7. krs 		
		
		

22,5 m²
26,5 m²
26,5 m²

1 900
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2 750

3. krs		
		

2 900

275

Kuvat 33.

275

1 huone + tupakeittiö 1 : 100
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Yksiöt
Yksiöt ovat nykyään opiskelija-asumisen halutuin asuntotyyppi. Voisi sanoa
että luonnollisesti, koska itsenäinen asuminen omassa rauhassa on varmasti
useimpien tavoitteena. Laajennusosassa on tästä syystä yksiöitä enemmän
kuin muita asunto-tyyppejä. Yksiöiden huoneistoalat vaihtelevat 22 m² ja 32,5
m² välillä. Rakennuksessa on eniten 26,5 m² kokoisia yksiöasuntoja. Asunnot
on varusteltu esteettömillä wc- ja kylpyhuonetiloilla, keittiöillä sekä omilla
parvekkeilla. Yksiöiden kylpyhuoneissa on tilavaraus ja liitännät kapealle
pyykinpesukoneelle. Huoneistojen keittiössä on tilavaraus astianpesukoneelle.
Kaksiot
Kaksiosta käytetään opiskelija-asumisen kontekstissa nimitystä perheasunto.
Kaksiot on suunnattu erityisesti opiskeleville pariskunnille, joista osalla saattaa
olla lapsia. Suurempiin 55 ja 58 m² kokoisiin kaksioihin on suunniteltu tavallista
kookkaampi makuuhuone, johon on helppo sijoittaa lapsen sänky tai josta
voidaan erottaa makuu-alkovi esimerkiksi kirjahyllyllä, vaatekomerolla tai
kevyellä seinäkkeellä. Kaksioilla on omat parvekkeet sekä esteettömät kylpyhuoneet ja keittiöt. Kylpyhuoneissa on tilavaraus ja liitännät joko kapealle
pyykinpesukoneelle tai pesutornille. Keittiöissä on tilavaraus astianpesukoneelle.

275

1 450

4 530

Kolmiot

275

1 700

2 000

2 120

5 725

Kolmioista käytettävä nimitys on kaverikämppä ja ne ovat haluttuja opiskelijaasunto-markkinoilla, koska huoneiston asumiskustannukset jaetaan kahden
asukkaan kesken. Huoneistoissa on omat parvekkeet sekä yhteiskäyttöinen wc,
kylpyhuone ja keittiö. Kylpyhuoneissa
					
					
on liitännät ja tilavaraus kapealle 		
pyykinpesukoneelle. Keittiössä on
					
					
tilavaraus kapealle astianpesukoneelle.
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7,5 m²

275

275

3 625

55 m²
55,5 m²

2 110
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RAKENTEET
Hirsieinät
Laajennusosan ulkoseinät, paloalueiden väliset seinät sekä suurin osa
kantavista rakenteista on hirsirakenteisia. Mikäli julkisivua olisi huollettava, se
saisi kantaa vain itsensä, jotta yksittäisten hirsien vaihtaminen olisi mahdollista.
Halusin, että hirrestä valmistetun ulkoseinän päälle ei tulisi julkisivuverhousta,
koska se peittäisi hirsirakenteen, jonka haluan jättää näkyviin. Sisäpuolella
taas lisäeristys vaikeuttaisi hirren kykyä sitoa itseensä kosteutta ilmasta
ja taas luovuttaa sitä. Hirsiseinää pidetään sisäilman kosteusvaihtelujen
tasapainottajana, joka suojaa erittäin kuivan tai kostean ilman mukanaan
tuomilta haitallisilta ja epäterveellisiltä vaikutuksilta. Sisäpuolinen lisäeristys on
hirsiseinälle myös riskirakenne. Sisäpuolelta lisälämmöneristetyn hirsiseinän
kastepiste siirtyy kylmissä olosuhteissa lähemmäs sisätilaa, ja pahimmassa
tapauksessa kastepiste sijoittuu eristeen ja hirren väliin.
Laajennusosan ulko- ja väliseinien materiaali on 275 mm paksu lamellihirsi.
Kantavat seinäosat valmistetaan vinotapittamalla hirret levymäisiksi rakenteiksi,
joilla kannatetaan välipohjat, sekä parvekkeiden ja ulkoseinien muodostamat
ulokkeet. Voimat välitetään tapitettujen hirsilevyseinien avulla rakennuksen
teräsbetonipilareihin, jotka on jatkettu alkuperäisistä Puunjalostustekniikan
laitoksen pilareista ylöspäin. Kantamattomat ulkoseinät tapitetaan suoraan
poratuilla tapeilla.
Lamellihirttä markkinoidaan painumattomana, mutta laajennusosan
suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdollinen vähäinen painuma.
Ikkunat ja ovet liitetään hirsirunkoon karoin, ja aukkojen päälle jätetään
lämmöneristetty painumavara. Myös kantamattomat väliseinät liitetään
teräsbetonirakenteeseen karoin, jotka sallivat hirren kosteuselämisen
ja mahdollisen painuman. Laajennusosan julkisivu on artikuloitu siten,
että hirsikehikot eivät jatku yhtenäisinä koko talon korkuisina. Parvekkeet
ja sisäänvedot jakavat ulkoseinärakenteen yhden kerroksen korkuisiksi
viipaleiksi. Näin ollen vähäinenkään painuma ei vaikuta kuin yhden
kerroksen hirsikehikkoon, eikä julkisivun hirsiin pääse muodostumaan
kerrannaisvaikutusta puun elämisestä kaikkien seitsemän kerroksen
korkeudelta. Yhden kerroksen korkuisilla hirsikehikoilla on myös korkeampia
kehikoita parempi huollettavuus.
Hirret toimivat massiivirakenteina, eli hirsiseinissä on vain yksi rakennekerros.
Hirsien väliin jäävään saumaan asennetaan tiivistävä pellavaeriste tai solumuovinauha. Samoin tiivistetään seinien nurkkasalvos. Nurkkiin tehdään niin
kutsuttu lohenpyrstösalvos, eli senkkanurkka, joka korostaa laajennusosan
kulmikasta luonnetta. Ratkaisu on myös esteettinen, sillä perinteisempi
pitkänurkka jättää näkyviin hirren profiilin. Nykyaikaisen lamellihirren
poikkileikkaus on monimutkaisen ja teknisen näköinen ja halusin välttää
tätä vaikutelmaa. Ulkoseinät suojataan ja sävytetään kuultavalla puunsuojaaineella. Sisäseinät pintakäsittellään ulkoseiniin sopivalla kuultosävyllä.
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KANTAVA BETONIRAKENNE
TAPITETTU KANTAVA HIRSISEINÄ
ALEMMAN KERROKSEN
TAPITETTU KANTAVA
HIRSISEINÄ
PRIMÄÄRIPALKKI
SEKUNDÄÄRIPALKKI
KANTAVA HIRSILATTIA 150 mm

Kuva 37.

4. kerroksen kantavat rakenteet 1:400

GSEducationalVersion

Kantavan hirsiseinän ja hirsilattian rakenneperiaate.			
Kuva 38.
		
Vinotapitettu hirsiseinä muodostaa jäykän levyn, joka 		
välittää hirsirakenteen voimat teräsbetonirakenteisiin. Välipohjan kantavat
hirret tuetaan kantaviin seiniin.
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Märkätilojen hirsiseinät
Laajennusosan kylpyhuoneet rajautuvat aina kahteen kevyeen välieinään
ja kahteen hirsiseinään. Märkätilojen kohdalla hirsiseinät on suojattava
levytyksellä, jonka päälle sivellään vesieristys. Vesieristys jatkuu katkeamattomana lattialta seinille ja alakaton yli. Märkätilojen hirsiseinien levytyksessä
on huolehdittava seinän riittävästä tuulettumisesta. Erityistä huomiota täytyy
kiinnittää niiden seinien tuulettumiseen, jotka sijaitsevat kahden märkätilan
välissä. Märkätilalevytyksen ja hirsiseinät väliin tulisi jättää vähintään 20 mm
rako, josta kosteus pääsee tuulettumaan alakattotilan kautta.
Kevyet väliseinät
Huoneistojen kevyet väliseinät valmistetaan puurunkoisina kipsilevyseininä,
joiden paksuus vaihtelee välillä 100-150 mm ääneneristystarpeen mukaan.
Kevyiden väliseinien runkorakenne kiinnitetään välipohjien hirsikerrokseen
huomioiden mahdollinen vähäinen painuminen.
Välipohjat
Laajennusosan välipohjat valmistetaan 150 mm paksuisista pontatuista
lamellihirsistä, jotka toimivat kantavana rakenteena. Hirsilattia tukeutuu
vinotapitettuihin kantaviin hirsiseiniin. Puurakenteisen välipohjan erityinen
ongelma on huono askelääneneristys, koska puu on verrattain kevyt materiaali.
Tästä johtuen hirsilattian päälle valetaan 100 mm paksu betonilaatta ääneneristyksen ja palonkeston parantamiseksi. Välipohjan hirret suojataan
alapuolelta kipsilevyrakenteisella alakatolla. Alakattotilaa käytetään sähkö-, lvija sprinkleriasennuksille. Betonivalun päällä on 50 mm paksu kova eriste, jonka
varaan asennuslattia tehdään. Huoneistojen asuinhuoneissa lattia on lautaparkettia. Märkätiloissa kova eriste korvataan betonisella pintavalulla, johon
tehdään tarvittavat märkätilan lattian kaadot. Lattiavaluun asennetaan mukavuuslattialämmitys, joka auttaa tilan kuivumisessa. Betonivalun päälle tulee
siveltävä vesieristys, joka jatkuu katkeamattomana seinäpinnoille. Vesieristyksen päälle asennetaan lattialaatoitus.
Yläpohja
Laajennusosan yläpohja on hirsirakenteinen loivakatto. Pontatun 150 mm
paksun lamellihirsikerroksen päällä on 500 mm puukuitueristettä. Tällä eristepaksuudella päästään yläpohjan U-arvoon noin 0,07 W/m²K. Eristeen ja
vesikaton välillä on 90 - 300 mm korkea ilmankiertorako, josta kosteus tuuletetaan katon keskellä sijaitseville tuuletushormeille. Rakennuksen ylimmät
hirsikerrat suojataan päältä pellityksin. Laajennusosaan ei ole suunniteltu
räystäitä, sillä niiden kyky suojata näin korkeaa rakennusta viistosateelta on
vähäinen. Rakennuksen parvekkeet ja sisäänvedot muodostavat osalle seinää
suojaa säärasitusta ja UV-säteilyä vastaan.
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+39.30
YLÄPOHJAN
PUUKUITUERISTE
500 mm
+38.24

YLÄPOHJAN TUULETUSVÄLI
90-300 mm

7. KRS

+35.49
+34.99
LAMELLIHIRSI
275 mm
ALAKATTO
TUPLALEVYTYKSELLÄ
alakattotila sähkö-, telesekä sprinkleriasennuksille

6. KRS

+32.24
+31.74

LASIKAIDE

5. KRS

+28.99
+28.49
PARVEKKEEN
LATTIALAUDOITUS
140 X 28 mm
ASKELÄÄNENERISTYS
50 mm
TERÄSBETONI
100 mm

4. KRS

+25.74
+25.24
LAMELLIHIRSI
150 mm
PUUKUITUERISTE
150 mm
KERMI
esim. tervapaperi
LAUDOITUS
6 mm raoin

3. KRS

+21.71
+21.21
OLEVA RAKENNE

+18.48

2. KRS

1. KRS

Kuva 39.

Julkisivuleikkaus C-C 1:100

PALOTURVALLISUUS
GSEducationalVersion

Hirren ja puun käyttö kerrostalorakentamisessa herättää usein kysymyksen
paloturvallisuudesta. Lähtökohtaisesti hirsirakenne on erittäin paloturvallinen.
Hirsi palaa hiiltymällä 1,0 mm/minuutissa, joten palotilanteessa hirsirakenteen
käyttäytyminen on ennakoitavissa. Palotilanteessa puun pintaan syntyvä hiili
alkaa suojata puuta palamiselta. Puuvalmis käsittelemätön hirsi määritellään
paloluokkaan D-s2,d0. REI 30 palonkestävyys saavutetaan 92 mm paksulla
höylä- ja 150 mm paksulla pyöröhirrellä. REI 60 saavutetaan 148 mm paksulla
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höylä- ja 236 mm paksulla pyöröhirrellä ja REI 90 saavutetaan 199 mm paksulla
höylähirrellä. Verhoamattomien hirsipintojen käyttö hankaloituu tapauksissa,
joissa palomääräykset vaativat pinnoilta D-s2,d0 korkeampaa luokkaa. Tällöin
esimerkiksi automaattisella sammutuslaitteistolla voidaan saada lievennyksiä
luokkavaatimuksiin. Hirsi voidaan myös pintakäsitellä myrkyttömällä
palonsuoja-aineella, jolla ei ole vaikutusta hirren ulkonäköön. Palonsuojaainetta voidaan myös lisätä hirsipinnoille huoltokäsittelynä. Pudasjärven
hirsikampuksella viranomaisten kanssa päästiin yhteisymmärrykseen palomääräysten tulkinnasta.
Laajennusosa on P2-paloluokan asuinrakennus. Sisätilojen runsaiden puupintojen johdosta rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla.
Rakennuksessa on kaksi poistumistietä, toinen niistä on palo-osastoitu. Huoneistot ovat kukin omia EI60 palo-osastojaan. Kolmannessa kerroksessa
sijaitseva yhteistila on oma palo-osastonsa, jonka palolasiovet ovat normaalitilanteessa auki. Ovet on varustettu hälytysjärjestelmään kytketyin magneettisalvoin. Rakennuksella ei ole omaa väestönsuojaa. Väestönsuojana käytetään
Otaniemen yhteisväestönsuojaa.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Puunjalostustekniikan laitoksessa on koneellinen ilmanvaihto, jonka koneisto
sijaitsee vesikatolla olevassa konehuoneessa. Konehuone on rakennettu
katolle vuosien 2005-2006 peruskorjauksen yhteydessä. Samassa urakassa on
rakennettu muun muassa Puu 2:n pajasiipi, sekä pohjoispuolen hydrauliikkatila
ja palavien aineiden varasto. Työssäni kaikki edellä mainitut tilat on tarkoitus
purkaa. Samoin purettaisiin laitoksen keskellä sijaitseva auditoriotila, joka
korvataan ulkotilalla, niin sanotulla valopihalla. Näin ollen koneellisen ilmanvaihdon tarve vähenee laitosrakennuksessa ja iv-konehuoneen vaatima tilantarve pienenee jossain määrin. Työssäni laitosrakennuksen räystäsmuoto
palautetaan vuoden 1972 suunnitelman mukaiseksi ja iv-konehuone sijoitetaan
rakennuksen rungon sisään kolmanteen kerrokseen. Vanhan laitosrakennuksen
ja hirsirakenteisen laajennusosan väliin muodostuu noin 187 m² kokoinen
ikkunaton tila, joka hyödynnetään uutena iv-konehuoneena. Olemassaoleva
talotekninen hormikuilu sijaitsee uuden iv-konehuoneen vieressä, joten
vanhoja hormireittejä voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tilaan on huoltokäynti
sekä toimistorakennuksen että laajennusosan puolelta. Puu 2 on liitetty
kaukolämpöverkkoon.
Laajennusosan ilmanvaihto hoidetaan pääasiassa huoneistokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, jotka on varustettu lämmön talteenottolaittein. Tutkin myös
painovoimaista ilmanvaihtoa, mutta energiamääräykset eivät mahdollista sen
käyttöä. Ulkoseinille annettu U-arvon helpotus on kompensoitava käyttämällä
esimerkiksi lämmön talteenottoa. Tämän lisäksi ainakin ylimmän kerroksen
poistopuhallus tarvitsisi kesäaikaan koneellisen tehostuksen. Rakennuksessa
ei ole ullakkokerrosta ja silloin painovoimaisen ilmanvaihdon savupiippuefekti
jää ylimmissä kerroksissa lämpimällä ilmalla liian heikoksi .
44

Kuva 40.

Näkymä yhteistilasta

Laajennusosan yhteistilojen, porrashuoneiden ja käytävien ilmanvaihto
järjestetään keskitetysti konehuoneeseen sijoitetulla ilmanvaihtokoneella.
Ilmanvaihtohormit sijoitetaan laajennusosan märkätilojen yhteydessä
sijaitseviin tekniikka-kuiluihin. Samoja tekniikkakuiluja käytetään vesi- ja
viemäriasennuksille. Myös sähkö- ja telekaapelit kulkevat huoneistoihin
samaa reittiä. Vesi- ja viemäriasennukset varustetaan kerroskohtaisin
vuodonilmaisimin.
Laajennusosa liitetään kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen jäähdytystarvetta
kesäisin on pyritty vähentämään suunnittelemalla julkisivuun varjostavia
ulokkeita ja sisäänvetoja.
Vesijohdot ja sähköasennukset tuodaan huoneistoihin märkätilojen alakattotilassa, johon sijoitetaan myös sulut, vesimittarit ja tarvittavat huoltoluukut.
Keittiöt on sijoitettu kaikissa huoneistoissa kylpyhuoneiden viereen, jotta
vesijohdot voidaan tuoda tiskialtaalle sokkelitilassa. Viemäreiden vaakasiirtymät on pyritty minimoimaan. Keittiöiden viemäreitä varten välipohjan
betonivaluun jätetään urat, joissa viemärit johdetaan seinän vierellä märkätilan puolelle. Kylpyhuoneessa viemärit tiputetaan alemman kerroksen
alakattotilaan, jossa ne kääntyvät hormikuiluun.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Hirsirakenteinen kerrostalo oli haastava ja mielenkiintoinen aihe. Lisäsin
diplomityöni monimutkaisuutta, kun en suunnitellut rakennusta itsenäiseksi
uudiskohteeksi, vaan täydentäväksi osaksi Otaniemen vanhaa rakennuskantaa.
Tästä seurasi muutama asia. Ensinnäkin työhöni syntyi paljon rajoituksia
ja reunaehtoja, kun suunnitelma oli sovitettava osaksi olemassaolevia
rakenteita. Oli mietittävä mikä nykyisessä Puunjalostustekniikan laitoksessa
on arkkitehtonisesti hyvää sekä rakennukselle luonteenomaista ja miten näitä
ominaisuuksia voisi parhaiten hyödyntää yhdessä laajennusosan kanssa.
Toisaalta diplomityön tekeminen täydennys- ja korjausrakennusprojektina toi
työhön sellaista konkretiaa, joka siltä olisi muuten mahdollisesti puuttunut.
Käytin diplomityön tekemiseen runsaasti aikaa, koska en osannut suunnittelun
alkuvaiheessa pitää itse materiaalia riittävästi lähtökohtana. Toki hirsi oli
jatkuvasti työn grande idée, mutta en kuitenkaan osannut antaa hirren viedä.
Eksyin teennäisiin ja vaikeisiin aiheisiin. Aloittaessani homman alusta
ehkä kolmannen kerran, ymmärsin vihdoin minkälainen ilmaisu on hirrelle
luontevaa. Hirsikehikot kaipaavat viereensä toisia hirsikehikoita, kuin
entisajan savupirtti, jonka viereen syntyy kamari, sen kulmalle riihi ja aitta ja
vastapäätä navetta. Talo merkitsi ennen kaikkea sitä, joka kuuluu maatilan
toimintaan. Piha, pellot, rakennukset, ihmiset ja kotieläimet muodostivat
talon. Diplomityöni taloon kuuluu toimistorakennus lounasravintoloineen ja
kuntosaleineen, sekä opiskelijoiden yhteisö, joka tuottaa yrityksille tulevia
osaajia. Otaniemi on mielestäni oikeanlainen ympäristö uudenlaiselle
kokeelliselle rakentamiselle. Alueen punatiilivaltaiseen ympäristöön sopisi
hienosti näyttävä puurakennus.
Diplomityöni aiheen laveudesta johtuen suunnitelmassa ollaan vielä melko
yleisellä tasolla. Olisi ollut mielenkiintoista selvittää vielä tarkemmin esimerkiksi
viranomaisten suhtautuminen hyttiasumiseen. Yhtä mielenkiintoinen
viranomaisasia olisi ollut selvittää konkreettiset paloturvallisuusratkaisut
kohteessa, jossa on runsaasti käsittelemätöntä puuvalmista hirsipintaa. Myös
vanhan ja uuden rakenteen liitynnän uskottava detaljointi olisi ollut hyvä lisä
työhön. Toisaalta kun kyseessä on eräänlainen mielkuvitusprojekti, niin ehkä
paukut kannattaa mieluummin laittaa kiinnostavaan kokonaisuuteen, kuin
liialliseen konkretiaan.
Tuskin olen ainoa, jolle on tullut mieleen, että hirrestä voisi rakentaa
kerrostalon. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kukaan ole vielä sellaiseen
hankkeeseen ryhtynyt. Suomella olisi mahdollisuus profiloitua hirsitekniikan
edelläkävijäksi, mikäli joku lähtisi pilotoimaan diplomityöni kaltaista
suunnitelmaa. Rakennustekniikka ja viranomaismääräykset mahdollistavat
hirsirakenteet myös kerrostalossa ja osaamista meiltä pitäisi löytyä satojen
vuosien ajalta.
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Kuva 41.

Näkymä Tekniikantieltä
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