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Arkkitehtuuri ja puulla korjaaminen 
Lähiökerrostalojen energiakorjaus 
Lisärakentaminen ja lisäkerrosrakentaminen puulla 
Puutalon korjaaminen 



Arkkitehtuuri ja puulla 
korjaaminen 



Aivan aluksi muutamia yleisiä huomioita puusta rakennusmateriaalina..

Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



..onnistuneen lopputuloksen kannalta 
suunnittelijan tulee muuan muassa tietää 
toteutuksen kannalta oikeat puulajit.

Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



Akolan kartano on rakennettu vuonna 1796. Tilaa kolmessa kerroksessa on yli 700 neliötä.



Ennen kaikkea arkkitehdin työn kannalta on 
merkittävää kartoittaa kohteen lähtötiedot

Arkkitehtitoimisto Sarc, Metla-Talo
Kuva: Jussi Tiainen

Arkkitehtoninen tavoite ja rakennuspaikka 

ympäristön vaatimukset, ympäröivään 
miljööseen liittyminen, tilallisuus, mittakaava, 
massoittelu, ilmansuunnat, luonnonvalo, 
näkymien avautuminen 

Kohderyhmä ja tarvittavat toiminnat 

tilaohjelma, yhteystarpeet, laajennusvarat, 
saavutettavuus, saapuminen, toiminnalliset 
kytkennät, liikenne ja huoltotoimet

Reunaehdot 

kaavamääräykset (sijainti, materiaali, korkeus, 
kattomuoto, rakennusoikeus), alueen 
rakennuskanta, historia, rakennusperinteet, 
kasvillisuus 

Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



Mansardikattoinen ulkokuori mukailee perinteitä, mutta sisällä on tapahtunut paljon..



Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



Rakennuksessa vuorottelevat uusi ja vanha



Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela
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Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



Yksi Akolan erikoisuuksista on pieni kylpylä





Historiallisia puumiljööesimerkkejä 
Suomessa eri vuosikymmeniltä

Vanha Porvoo Oulun 
Karjasilta

Vanha Rauma Tampereen 
Pispala

Helsingin  
Puu-Käpylä

1700-luku 1800-luku 1900-luku Jälleenrakennuksen aikaPuutarhakaupunki



Kuva: Jukka Koivula, Porin Reposaaren suojelu- ja täydennysrakentamissuunnitelma, 1970-73

Mitä on ihmisläheinen 
mittakaava?



..vanhat puukaupungit nähdään 
ihmisläheisen mittakaavan 
prototyyppeinä.

Kuva: Jukka Koivula, Vanha Rauma



Case Vanha-Rauma 

Lisätietoja: 

• Suojeltu 
• Asemakaava jo keskiajalla 
• Pohjoismaiden laajin, yhtenäisin ja 

parhaiten säilynyt vanha 
puukaupunkialue 

• Laajuus: 29 hehtaaria 
• Tontteja 250 
• Rakennuksia 600 
• Asukkaita 800 
• Ensimmäinen Vanhan Rauman 

rakennuskantaa suojeleva yleiskaava 
vahvistettiin 1980-luvun alussa. 

• Unescon maailmanperintöluetteloon 
vuonna 1991 

• Kaavamuutos on tullut vireille 2019 



Mitkä sitten ovat yleisimmät rakentamisessa käytettävät puulajit?

Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



Mänty ja kuusi ovat yleisimmät rakennuspuulajit. Mänty ja kuusi ovat ominaisuuksiltaan 
melko lähellä toisiaan ja esimerkiksi rakenteissa niiden sallitut jännitykset ovat yhtä 
suuret. Mänty on hieman kovempaa ja painavampaa kuin kuusi.

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Mitä puulajia tai tuotetta käytetään missäkin kohdassa rakennusta?

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Tehdasvalmisteinen naulalevyristikko

Mahdollinen lisäkoolaus

Sisäverhouslauta

Välipohjapalkki
Ulkoseinän yläohjauspuu

Ulkoseinän runkotolppa

Ulkoseinän alaohjauspuu

Kehäpalkki

Alaohjauspuu

Alaslattialevy
Alapohjan tuuletuslevy
Tuulensuojalevyn kannatuslauta

Alapohjapalkki

Kantavan väliseinän runkopalkki
Lattialauta

Ulkoseinän tuulensuojalevy

Seinien rakennuslevyt
Ulkoverhouslauta

Terassilauta

Yläpohjan tuulensuojalevy

Vesikatteen alusrakennelevy

Tuuletusrima

Vesikatteen ruode

Tuotteita

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Tuotteiden puulajit ja dimensiot

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Hyvin suunniteltu, pintakäsitelty ja huollettu puujulkisivu kestää kymmeniä vuosia. Suomessa 
on lukuisia esimerkkejä jopa yli 100 vuotta vanhoista, edelleen hyväkuntoisista puujulkisivuista.

Lähde: Puuinfo, Kestävät puujulkisivut -julkaisu

Esimerkki: julkisivu



Pitkäaikaiskestävyys

• Paksu lauta (suositus min. 28 mm) 

• Laadukas puutavara 

• Kuiva puutavara 

• Rakenteellinen suojaus, detaljit 

huolella 

• Ei mielellään jatkoksia 

• Hyvä pintakäsittely-yhdistelmä 

• Taustan tuuletus 

• Ylläpito / huolto

Kuva: SAATSI arkkitehdit



CLT-elementti raakalauta rimoitus

CNC-jyrsitty lauta paneeli kuultokäsittelty



Puu on luonnonmateriaali joka käytön 
jälkeen voidaan palauttaa ekologiseen 
kiertokulkuun ympäristöä turmelematta. 
Puuta on helppo työstää yksinkertaisin 
työkaluin.

Akolan Kartano 
JKMM Arkkitehdit 
Kuva: Teemu Kurkela



Puu sitoo tehokkaasti hiilidioksidia

Lähde: Metsä Group



Esimerkiksi suomalainen puurakenteinen omakotitalo sitoo rakenteissaan keskimäärin 30 
tonnia hiilidioksidia. Tämä puun hiilensidonta-arvo vastaa yhden kuluttajan 
keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä. 

Puu sitoo tehokkaasti hiilidioksidia

Lähde: https://www.metsafibre.com/fi/media/Erinomaisuus-ja-
Innovaatiot/Pages/Sahatavara-sitoo-hiilta-koko-elinkaarensa-ajan.aspx

https://www.metsafibre.com/fi/media/Erinomaisuus-ja-Innovaatiot/Pages/Sahatavara-sitoo-hiilta-koko-elinkaarensa-ajan.aspx


Puu on lujaa ja kevyttä. Luonnon materiaalina puun ominaisuudet, 
kuten ulkonäkö, lujuus ja muut fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat.

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Puu eri osista saatavan sahatavaran jakautuminen laatuluokkiin

Tukkien laatulajittelu tapahtuu ABC-lajitteluna: 
Paras oksaton tyvitukki on A-laatua, terveoksainen latva B-laatua ja välitukki C-laatua. 

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Tukin sahaus

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Pohjoismainen sahauskäytäntö käsittää kaksi sahaustapaa, jotka ovat 
normaali sahaustapa ja sydänvapaa sahaustapa. Pohjoismainen 
sahauskäytäntö on yleinen sahaustapa Suomen sahateollisuudessa ja sillä 
saavutetaan sahattujen kappaleiden hyvä muotopysyvyys, koska 
sahauksen yhteydessä puun sisäiset jännitykset poistetaan. Tämä 
tapahtuu normaalissa sahaustavassa sydänhalkaisun avulla ja 
sydänvapaassa sahaustavassa poistamalla puun ydin varsinaisista 
päätuotteista.

Tukin sahaus



Suhteessa painoonsa puu on 
lujempaa kuin mikään muu 
rakennusmateriaali.  

Ilmakuivan kuusi- ja mäntypuun 
tiheys, jonka yksikkönä käytetään 
kg/m3, on vain 1/13 teräksen ja 
1/4 betonin tiheydestä. 

Puun lujuus

Arkkitehtitoimisto Sarc, Metla-Talo
Kuva: Jussi Tiainen



Veden poistuminen puun solukosta

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Puun lämmöneristyskyky on 400 kertaa parempi kuin teräksen,1500 kertaa parempi 
kuin alumiinin ja 12 kertaa parempi kuin betonin, kun verrataan aineiden 
lämmönjohtavuutta. Siksi kosteus ei tiivisty puun pinnalle ja se tuntuu miellyttävältä niin 
kuumassa kuin kylmässäkin. Puu laajenee lämmön vaikutuksesta vain kolmanneksen 
teräkseen ja betoniin verrattuna. Toisaalta puu turpoaa jonkin verran kostuessaan ja 
kutistuu kuivuessaan. 



Puurakentamisessa on myös erityiskysymyksiä, jotka tulee tietää:

Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019



Puurakennuksen runkojärjestelmä tulisi olla tiedossa ja mukana 
suunnittelussa ennen kuin ensimmäistäkään viivaa talosta piirretään



Tasoelementit Pilari-palkki Tilaelementit

Runkojärjestelmiä



Vielä muutama juttu rakentamismääräyksistä..



Suomen rakentamismääräykset 
uudistettiin 1.1.2018 alkaen

Asuntosuunnittelu: Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja 
työtiloista 1008 / 2017 + esteettömyyttä koskeva asetus 241 / 2017 

Energiatehokkuus ja lämmöneristys: Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten energiatehokkuudesta 1010 / 2017 

Paloturvallisuus: Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
paloturvallisuudesta 848 / 2017 

Ääneneristys: Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
ääniympäristöistä 796 / 2017



Voidaanko puurakentamista ohjailla esim. kaavoituksella?



Kyllä. Puurakentamista voidaan määrätä asemakaavalla ja 
asemakaavamääräyksillä julkisivujen osalta kuin myös rakennusrungon osalta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13



Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13

• Puurakentamista voidaan määrätä 
asemakaavalla ja asemakaavamääräyksillä 
julkisivujen osalta kuin myös rakennusrungon 
osalta. 

• Toinen tehokas tapa on määrätä ja ohjata 
puurakentamista tontinluovutusehdoilla.



Toinen tehokas tapa on määrätä ja ohjata 
puurakentamista tontinluovutusehdoilla

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13



Lähiötalon energiakorjaus



Lähiötaloissa muhii suuri korjaustaakka 
60- ja 70-luvun talot ovat rakennuskantamme heikoin lenkki

•Suomessa on noin 3,1 milj. asuntoa. 
•47 % maamme kaikista asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. 
•53 000 kerrostaloa, joista 27 000 on välittömässä korjaustarpeessa n. 800 000 asuntoa 
•1/3 kerrostaloasunnoista on lähiöissä. 
•1/5 väestöstä asuu lähiöissä. 
•Suunniteltiin alunperin kestämään 30 – 40 vuotta. 



Lähiökerrostalojen hyviä puolia

• Sijaitsevat usein hyvillä 
paikoilla 

•  Väljästi rakennettu miljöö, 
mahdollisuus 
lisärakentamiseen 

•  Asuntojen ja huoneiden 
mitoitus on reilu 

•  Rakennuksilla on 
pääsääntöisesti ehjä ja 
tukeva runko; kestävät 
hyvin 1 – 2 kevyttä (=puista) 
lisäkerrosta

Kuva: Sato



Lähiökerrostalojen laatuongelmia

•  Ulkoseinien kunto ja 
energiatehokkuus ovat heikkoja 

•  Hissi puuttuu 
•  Pienasunnoissa ei parvekkeita 
•  Ikkunaton maanpäällinen kellari 

on pimeä ja ulkoyhteys esim. 
yhteisistä saunatiloista on huono 

•  Asuntojen ilmanvaihto on huono 
•  Taloja pidetään usein rumina ja 

niiden imago voi olla huono 
•  Asuntojakauma on yksipuolinen 

• Haasteita rakennusoikeuden 
lisäämisessä: 

• Päätöksenteko, korjauksen 
jyvitys, rahoituskuvio 

• Väestönsuojan 
riittävyystarkastelu 

• Pysäköintitarpeen 
lisääntyminen

Kuva: Sato



Lähiösaneerauksen yleisiä tavoitteita

• Parantaa rakennusten energiataloutta 

• Mahdollisuus lisäkerroksen rakentamiseen  

• Parvekkeiden uusiminen ja/tai niiden rakentaminen  

• Parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät 

huomioiden  

• Hissin rakentamisvaatimus  

• Löytää uusia nykyisiin puutuotteisiin perustuvia suunnitteluratkaisuja



Lähiösaneerauksessa huomioitavaa:

• Suunnittelukohteet kortteleita, ei yksittäisiä rakennuksia – miljöön parantaminen 

• Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, lisärakentaminen 

• Maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen 

• Arkkitehtuurin ja viihtyisyyden parantaminen 

• Lisälämmöneristäminen, aurinkosuojaus 

• Puurakentamisen keveys, nopeus 

• Vähän häiriötä asukkaille



Puun mahdollisuudet lähiökorjauksissa 

•  Vaipan energiatehokkuuden 
parantaminen ja uuden 
"kulutuskerroksen" antaminen 
talolle 

•  Julkisivumuutoksilla uusi ilme 
asunnoille, koko talolle ja 
miljöölle 

•  Lisäkerroksen rakentaminen 
ja kattomuodon muutokset  

•  Parvekkeen joko runkoon 
ripustaen tai omille keveille 
perustuksille 

•  Korkea esivalmistusaste ja 
nopea rakentaminen, jolloin 
häiriötekijät ajoittuvat 
lyhyelle jaksolle 

•  Puun ulkonäöstä pidetään ja 
se koetaan viihtyisäksi

JälkeenEnnen



SANDWICH SEINÄ 
80 mm betoni 
90 mm mineraalivilla 
40 mm betoni 

U=0,53 W/m2K

Seinärakenne: betonisandwich julkisivu 1970 - luku

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



Lähiötalon energiakorjaus 
lisälämmöneristyselementtien asennusmahdollisuudet

Roikotettu Kerroksittain  
asennettu

Seisova Kerroksittain 
tuettu



Julkisivumateriaali valittavissa

Ohut- tai kolmikerrosrappaus 

Tuulettuva rakenne:  
• Levyverhous  
• Puuverhous 
• Ohuttiiliverhous 
• Kuitusementtilevy 
• Metallituotteet 

Katso lisää:  
Tuulettuvat julkisivut -opas 
  



Poikkeamat julkisivussa  
vaikuttavat mm. uusien ikkunoiden kokoon



Poikkeamat julkisivussa  
vaikuttavat mm. uusien ikkunoiden kokoon

Poikkeamat vanhan rakennuksen julkisivussa voivat olla syvyyssuunnassa merkittäviä – jopa 40mm. 
  



TES-elementit 
purkaminen sisäkuoreen 
lisälämmöneristys



Lähiötalon energiakorjaus  
toimenpiteet

Lähtötilanne Kuoriminen Tasoittava 
eristekerros

Puurunko Viimeistely



Rakennedetalji  
puunkäyttö julkisivun korjauksessa



Lähtötilanne: 192 kWh/m2 
Korjauksen jälkeen: 25 kWh/m2 

Energian kulutus



• Betonisandwichelementin 
ulkokuori ja eristeet puretaan - 
puuelementeillä uusi 
”kulutuspinta” rakennukselle 

• Nopea asennusvaihe 
elementtitekniikan ansiosta 
mahdollistaa vähäiset häiriöt 
asukkaille 

• Suuret yhtenäiset pinnat 
mahdollistavat paremman 
tiiveyden

Kuva: Teeri-kolmio Oy, Metsätalouslehti

Energiasaneeraus puuelementeillä



TES (Timberbased Element System)  
Lähiökerrostalon julkisivukorjaus

Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux



Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti 

Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux

Innova-projekti esitteli täysin uuden 
tavan remontoida tavallinen 1960- tai 
70-luvun betonielementtitalo. 
Riihimäen Peltosaaressa sijaitseva 
kerrostalo remontoitiin niin, että sen 
energiankulutus pieneni 
passiivitalomääritelmän mukaiseksi.



Korjausmenetelmä oli täysin uusi: 
pystysuuntaiset puurunkoelementit, 
joihin oli integroitu paloturvalliset 
PAROC-kivivillaeristeet, ikkunat ja 
ilmanvaihtokanavat. Elementit 
asennettiin paikoilleen ilman 
rakennustelineitä. Tämä lyhensi 
selvästi rakennustyömaalla kuluvaa 
aikaa ja vähensi asukkaille aiheutuvaa 
häiriötä. Asukkaat pystyivät asumaan 
kotonaan koko remontin aikana.

Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux



Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux

Elementtien kuorinta 



Lisäerityselementtien valmistus tehtaassa



TES elementit tuotannossa  
INNOVA pilotti  Riihimäki, Suomi 

http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/ 

Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Kimmo Lylykangas

Siirto työmaalle

http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/


PAROC Innova  - hanke 
 
Ensimmäinen Suomessa toteutunut TES korjaus 
 
 
 
Lisätietoa: 
http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/ 

Teksi: https://www.rakennusfakta.fi/ 
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux

http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/
http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/


Korjausmenetelmä oli täysin uusi: 
pystysuuntaiset puurunkoelementit, 
joihin oli integroitu paloturvalliset 
PAROC-kivivillaeristeet, ikkunat ja 
ilmanvaihtokanavat.

Teksti: https://www.rakennusfakta.fi/ 
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux



Elementit asennettiin paikoilleen 
ilman rakennustelineitä. Tämä lyhensi 
selvästi rakennustyömaalla kuluvaa 
aikaa ja vähensi asukkaille aiheutuvaa 
häiriötä. Asukkaat pystyivät asumaan 
kotonaan koko remontin aikana. 

Teksti: https://www.rakennusfakta.fi/ 
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux



Teksti: https://www.rakennusfakta.fi/ 
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux

Valmistunut julkisivukorjaus

Arkkitehtuurisuunnittelun 
tavoitteena oli uudistaa kerrostalon 
ulkonäkö, mutta kuitenkin säilyttää 
jotakin rakennuksen alkuperäisestä 
tyylistä. 



Teksi: https://www.rakennusfakta.fi/ 
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas 
Kuva: Simon le Roux



Lisärakentaminen ja lisäkerrosrakentaminen



Kuvat: Dennis Somelar



Lisärakentamisen monimuotoisuutta

Yksittäisten rakennusten muutoskonseptit 
koostuvat useimmiten eri mahdollisuuksien 
yhdistämisestä, tavoitteena mm. tekninen 
parantaminen, esteettömyys, 
asumisviihtyvyyden parantaminen ja korjausten 
rahoittaminen.

Kuva: Ida Lautanala, Aalto-Yliopisto



Lisäkerrosrakentaminen

• Hyödyt 
• Tilastoja 
• Oppaita 
• Rakentamisjärjestelmät 
• Esimerkkiratkaisut 
• Lukuja



• Mahdollistaa 
lisärakentamisen 
tiiviisti asutuilla/
rakennetuilla alueilla 

• Mahdollistaa 
lähipalveluiden 
kehittymisen 

• Mahdollistaa 
rakennetun ympäristön 
hiilivaraston 
kasvamisen

Kuva: Tampereen kaupunki, Sitowise - Tammelan virtuaalimalli

Lisäkerrosrakentamisen hyödyt



Oppaita



TilaelementitPilari-palkkiTasoelementit

Puisten lisäkerrosten rakentamisjärjestelmiä ovat:



Lisäkerrosrakentaminen 1-2 kerrosta



Lisäkerrokset mahdollisuutena

Kuva: Tampereen yliopisto, opiskelijatyö
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Lisäkerrokset tilaelementeistä
Lisäkerrosten rakentaminen 
tilaelementeistä on erittäin 
nopeaa eikä aiheuta asukkaille 
suurta häiriötä. Roilojen on 
uudessa asuinkerrostalossa 
sijaittava lähellä vanhojen 
kerrosten pystynousuja.

Kuva: Tomi Tulamo, Aalto-yliopisto



Tilaelementit; yleiset koot: 
4 500 (l) x 3 000 (k) x 12 500 (p)



Paino (30-33 m2) 

15-17 tonnia



Normi 
maantiekuljetus: 
L < 4,0 m 
K < 4,4 m 
P < 23 m



Lisäkerrokset tilaelementeistä
Pistetalon pohjapiirros



Tarvitaan apupalkisto ennen tilaelementtikerroksia



Pohjaratkaisuja - tilaelementit



Teräksinen apupalkisto



Teräksinen apupalkisto  
detalji



Uuden hissin sijoittaminen

Hisseihin pitää päästä porrashuoneista  

Porrashuoneen / hissin tulee palvella 
myös lisäkerroksia 



Uuden hissin sijoittaminen - esimerkkikohteita

Hissi uuden sisäänkäynnin yhteydessä Tuuletusparvekkeet irroitettu ja 
korvattu hissikuilulla 

Hissi sijoitettu rakennuksen 
takapuolelle ja ulotettu jo valmiiksi 
tuleviin lisäkerroksiin 



Suomen palomääräykset (1.1.2018-) 
 
Kaksi puista lisäkerrosta on sallittu, kun 
puukerrokset ja ylin betonikerros sprinklataan

Yksi puinen lisäkerros on sallittu ilman sprinklausta

R 60



Kuva: Paloturvallinen puutalo –kirja, Puuinfo

• Jos rakennuksen 
kokonaiskorkeus 
lisäkerroksen/-
kerrosten kanssa on alle 
14 m, voidaan julkisivut 
toteuttaa puisena D-
luokan julkisivu-
verhouksena kunhan 
ensimmäisen kerroksen 
julkisivu vastaa B-s2, d0 
materiaalia 
(Palosuojattu puu) 

• Ei tarvetta asentaa 
sprinklereitä kaikkiin 
asuntoihin 



• Jos rakennuksen 
kokonaiskorkeus 
lisäkerroksen/-
kerrosten kanssa on yli 
14 m, puisten D-luokan 
julkisivuverhouksien 
myötä tarvitsee 
asentaa sprinklerit 
kaikkiin asuntoihin 

• Tässä tapauksessa 
suositeltavaa 
tarkastella kohdetta 
P0-paloluokassa 
(toiminnallinen 
paloturvallisuus-
suunnittelu) 

Kuva: Paloturvallinen puutalo –kirja, Puuinfo



Satamakadun ja Koulukadun risteys 
Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen 
Lujatalo Oy 
2 lisäkerrosta, 24 asuntoa, n. 2 000 h-m2

Lisäkerrosrakentamisessa on 
kasvupotentiaalia puurakentamiselle

Lisäkerrosrakentaminen Tampereella

Kuva: Lujatalo



• Monitoimitalo 13 

• Satakunnankatu 13, 
Tampere 

• Arkkitehti Wivi Lönnin 
suunnittelema rakennus 
valmistunut vuonna 
1912. Rakennusta 
korotettiin yhdellä 
lisäkerroksella vuonna 
1949.

Lisäkerrosrakentaminen Tampereella

Kuva: Dennis Somelar



• Puu pääasiallisena rakennusmateriaalina 

• Puu valikoitunut markkinajohteisesti 
lisäkerrosten kantavien rakenteiden 
materiaaliksi 

• Tampereella toteutettu vähintään 10 000 
kem2 ja n. 250 asuntoa puurakenteisilla 
lisäkerroksilla  

• Parannetaan rakennetun ympäristön 
hiilivarastointikykyä

 Satamakatu 17, 2019, 2 lisäkerrosta, n. 2000 k-m2, 24 asuntoa

Lisäkerrosrakentaminen Tampereella

Kuva: Dennis Somelar



 Hämeenkatu 3, 2 lisäkerrosta, n. 1 800 k-m2, 24 asuntoa, 2020

Myös hybridirakenteet 
ovat mahdollisia 
lisäkerrosrakentamisessa

Lisäkerrosrakentaminen Tampereella

Kuva: Dennis Somelar
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 Hallituskatu 22, 1 lisäkerros, 2020, n. 550 k-m2, 6 asuntoa

Lisäkerrosrakentaminen Tampereella

Kuva: Dennis Somelar



Lisäkerrosten rakennetyyppejä



U-arvo < 0,17 W/(m2K) 
= Lämmöneristettä 220 – 250 mm 
 

Ulkoseinät 

Eristeen paloluokka A2; 
Kivi- tai lasivilla

Rankarakenteinen 
ulkoseinä

CLT-rakenteinen 
ulkoseinä

Ristirunkoinen sisään koolattu 
rankarakenteinen ulkoseinä

65 732 41

1 Puuverhous, kun SFS-EN 12845 OH-luokan sprinklaus
2 Suojaverhous, palosuojaus, jäykistävä levytys
3 Ilman- ja höyrynsulku
4 Kantava runko ja lämmöneristys
5 Tuulensuoja, suojaverhous, jäykistävä levytys
6 Tuuletusrako, julkisivun kiinnitysalusta, puujulkisivun 
palokatkot
7 Puujulkisivu

6 8732 951 4

1 Puuverhous, kun SFS-EN 12845 OH-luokan sprinklaus 
2 Suojaverhous, palosuojaus
3 Lämmöneristys, installaatiotila
4 Palosuojaus, jäykistävä levytys 
5 Ilman- ja höyrynsulku
6 Kantava runko ja lämmöneristys
7 Tuulensuoja, suojaverhous, jäykistävä levytys
8 Tuuletusrako, julkisivun kiinnitysalusta, puujulkisivun 
palokatkot
9 Puujulkisivu

65 74321

1 Puuverhous, kun SFS-EN 12845 OH-luokan sprinklaus
2 Suojaverhous, palosuojaus
3 Kantava ja jäykistävä runko, lämmöneristys, ilman- ja 
höyrynsulku
4 Lämmöneristys
5 Tuulensuoja, suojaverhous
6 Tuuletusrako, julkisivun kiinnitysalusta, puujulkisivun palokatkot
7 Puujulkisivu

65 732 41 64,5 7321



U-arvo < 0,09  
(lämmöneristettä 
400 – 450 mm)

Tuuletusväli; 
Min. 150 mm

Yläpohja

3
2

1

3
4

1

1 Palkkirakenteinen alapaarre
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ullakkopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2

1 Palkisto
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

4

1 Kantava CLT-runko
   Ɣ tarvittaessa hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
   Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 2 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 13 mm
   Suojaverhous K 230 ja palosuojaus
   Ɣ kuitukipsilevy 18 mm

3 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2
1

3

Ristikkorakenne Palkkirakenne CLT-rakenne

3
2

1

3
4

1

1 Palkkirakenteinen alapaarre
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ullakkopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2

1 Palkisto
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

4

1 Kantava CLT-runko
   Ɣ tarvittaessa hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
   Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 2 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 13 mm
   Suojaverhous K 230 ja palosuojaus
   Ɣ kuitukipsilevy 18 mm

3 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2
1

33
2

1

3
4

1

1 Palkkirakenteinen alapaarre
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ullakkopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2

1 Palkisto
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

4

1 Kantava CLT-runko
   Ɣ tarvittaessa hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
   Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 2 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 13 mm
   Suojaverhous K 230 ja palosuojaus
   Ɣ kuitukipsilevy 18 mm

3 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2
1

33
2

1

3
4

1

1 Palkkirakenteinen alapaarre
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ullakkopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2

1 Palkisto
  Ɣ hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
  Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Alakattoa ja lämmöneristeitä kantava rakenne
   Ɣ hiiltymämitoitetaan, mikäli levyt nro 3 eivät suojaa rakennetta hiiltymiseltä 60 
minuuttia

3 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 2x 13 mm
   Suojaverhouksen korvaava EI 30-rakenne A2-s1, d0-luokan tarvikkeista
   Ɣ palokipsilevy 2x 15 mm

4 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

4

1 Kantava CLT-runko
   Ɣ tarvittaessa hiiltymämitoitetaan yläpuoliselle palolle (ontelopalo)
   Ɣ hiiltymämitoitetaan alapuoliselle palolle, mikäli levyt nro 2 eivät suojaa rakennetta 
hiiltymiseltä 60 minuuttia

2 Suojaverhous K 210 ja palosuojaus
   Ɣ kipsilevy 13 mm
   Suojaverhous K 230 ja palosuojaus
   Ɣ kuitukipsilevy 18 mm

3 Sisäverhous (katso määräykset sisäpintojen luokkavaatimuksista kohdasta 9.1.2)

2
1

3



Puutalon korjaaminen



Esimerkkikohteen ongelmia(kuva): 

• Seinärakenteet paisuneet 
lisäeristämisen myötä ulospäin 

• Ikkunat syvällä seinärakenteessa 
• Räystäät lyhentyneet 

lisäeristämisen seurauksena 
• Alkuperäiset mittasuhteet 

kadonneet 
• Rakennus listoitettu liian 

raskaasti

Case Rintamamiestalo



1800-luvun lopulla valmistuneen hirsirakenteisen asuinrakennuksen onnistunut restaurointi. 

Onnistunut korjauskohde; 
SAATSI arkkitehdit, Kalliomäki, Forssa

Esimerkkikohteen onnistuneet 
ratkaisut: 

• Seinärakenteet eivät ole 
paisuneet 

• Ikkunat seinärakenteen pinnassa 
ja alkuperäinen asu säilytetty 

• Räystäät lyhentyneet 
lisäeristämisen seurauksena 

• Alkuperäiset mittasuhteet 
säilyneet 

• Rakennus listoitettu 
alkuperäisen mallin mukaisesti 

• Alkuperäinen väriskeema 
säilytetty



Materiaalin vaihto toiseen tulee tehdä harkitusti. Suomessa on nykyään jo muutamilla 
paikkakunnilla perinteisiin rakennusosiin keskittyviä rakennustarvikemyymälöitä. Lisäksi Internetin 
kautta voi etsiä vanhoja kierrätettäviä rakennusosia kuten ovia, ikkunoita, heloja, kattotiiliä jne.

Vinkkejä korjaamiseen

Lähde: Puuinfo

Sisäpuolinen lisäeristäminen pienentää jossain määrin huonetilojen kokoa. Toisaalta ulkopuolinen 
lisäeristäminen muuttaa rakennuksen ulkonäköä (räystäät lyhenevät, ikkunasmyygit kasvavat) siinä 
määrin tai johtaa niin työläisiin ja laajoihin muutostöihin, ettei se ole yleensä suositeltavaa eikä 
taloudellisesti kannattavaa.

Vältä ylikorjaamista. Liian pitkälle viedyt uudisrakentamisen kaltaiset korjaustoimenpiteet 
johtavat siihen, että vanhan rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet menetetään. 
Maltillinen korjaus säästää myös kustannuksia. 

Keskeinen tekijä korjaustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on selvittää vaurioiden syyt. Poista 
ongelman aiheuttaja, ettei vaurio uusiudu.



Vanha rakenne / 
eriste 

Ulkoverhous Sisäverhous

– 1950-luku hirsiseinä lauta rakennuspaperi, tapetti

1930 – 1950-luku rankaseinä / sahanpuru, 
kutterinlastu 

lauta rakennuspaperi, tapetti

1950-luku – rankaseinä /mineraalivilla lauta höylätty lauta,rakennuslevy 

1960-luku – hirsiseinä 
(tavallisestipyöröhirsi) 

ei verhousta, hirsipinta 
näkyvissä 

ei verhousta, hirsipinta 
näkyvissä

Tyypillisiä seinärakenne- ja verhousratkaisuja

Lähde: Puuinfo



Vesikaton kunto on kaiken A ja O. Vesikatto suojaa rakennusta sadevedeltä. Vuotava 
vesikatto johtaa helposti vaurioihin, jotka edellyttävät laajamittaisia, työläitä ja kalliita 
korjaustoimenpiteitä. Kunnosta huonokuntoiseksi havaittu vesikate tai sen osa 
pikimmiten. Ota huomioon erityisesti katteen saumat sekä savupiipun ja muiden 
läpivientien liittymät. Katteen säännöllinen huolto jatkaa sen kestoikää merkittävästi. 

Mikäli joudut uusimaan vesikatteen kokonaisuudessaan, pysy alkuperäisessä 
katemateriaalissa mikäli mahdollista. Jos vaihdat katemateriaalin toiseen, ota huomioon, 
että joudut usein myös muuttamaan vesikaton alusrakenteita, räystäitä jne. Varmista 
myös, että katon kaltevuus on riittävä aiotulle uudelle katemateriaalille. 
Vesikattomateriaalin muutokselle on haettava toimenpidelupa kunnan 
rakennustarkastajalta. 

Huolehdi korjaustoimenpiteiden yhteydessä erityisesti, että katteen ja yläpohjan 
lämmöneristeen väliin sekä kylmään ullakkotilaan saadaan riittävä ja toimiva tuuletus. 

Vesikatto 

Lähde: Puuinfo



Vanhat ennen sotia rakennetut talot ovat 
tavallisesti kellarittomia, jolloin niiden 
perustana on matala luonnonkivisokkeli tai 
pilariperustus. Alapohja on tällöin ns. 
rossipohja, jonka alla on avoin tuulettuva 
ryömintätila. Perustuksia ei yleensä ole 
salaojitettu, eikä salaojitusta ole syytä 
toteuttaa jälkikäteenkään, koska voimakkaat 
muutokset ympäröivässä maaperässä 
saattavat aiheuttaa rakenteiden painumista. 
Huolehdi sen sijaan, että maanpinta viettää 
rakennuksesta poispäin eikä sokkeleiden 
tuuletusaukkoja ole tukittu.

Perustukset ja salaojat

Lähde: Puuinfo 
Kuva: Perinnemestari

Rossilattian kunnostusta.



Mikäli perustukset ovat joiltain osin painuneet, tarkkaile, onko painuminen pysähtynyt vai 
esiintyykö perustuksissa muutoksia jatkuvasti. Painunut kohta korjataan vain paikallisesti. 
Yläpuolisia rakenteita kohotetaan tunkilla ja painunut pilari tai sokkelin osa oikaistaan 
ja / tai korotetaan. 

50- ja 60-luvuilta lähtien perustukset on tavallisesti salaojitettu. Perustamistapa on 
yleensä joko pilariperustus tai maanvarainen betonilaatta. Salaojien toimivuus on hyvä 
tarkistaa muutaman vuoden välein.



Perustukset ja salaojat

Sokkeli- ja perustusleikkaus. Sokkelissa olevat 
ryömintätilan tuuletusaukot pidetään avoimina. 
Maanpinnan tulee viettää rakennuksesta poispäin.

Lähde: Puuinfo



Jos puutalon huoltoa ja ylläpitoa ei ole laiminlyöty, kantaviin rakenteisiin ei 
tavallisesti tule korjausta edellyttäviä vaurioita. Mahdolliset ongelmat ovatkin yleensä 
seurausta pitkään jatkuneesta vuotavasta vesikatosta tai muusta vesivahingosta tai 
aiemmista rakennusvirheistä. Pelkkä rakenteiden lisälämmöneristäminen on yläpohjaa 
lukuun ottamatta tavallisesti siinä määrin työlästä, ettei se ole yleensä taloudellisesti 
kannattavaa. Sen sijaan, jos rakenteita joudutaan muiden kunnostustoimenpiteiden 
takia avaamaan, kannattaa lämmöneristeiden kunto ja määrä samalla tarkistaa.

Kantavat rakenteet ja lisäeristäminen

Lähde: Puuinfo



Mahdollisten vedontunnetta aiheuttavien ilmavuotojen ehkäiseminen voidaan tavallisesti 
toteuttaa varsin helposti ja edullisesti parantamalla rakennuksen tiiviyttä 
ilmansulkupapereita käyttäen. Lämmöneristyksiä korjattaessa tai eristettä lisättäessä käytä 
alkuperäisen kaltaista tai kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan sen kanssa yhteensopivaa 
eristemateriaalia. Sahanpurun ja kutterinlastun kanssa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti 
esimerkiksi puukuitueristeitä.



Yllä olevassa taulukossa on vanhojen eristeiden kanssa yhteensopivia ja suositeltavia lisäeriste- sekä ilman- ja höyrynsulkumateriaaleja. 
Asenna ilman- ja höyrynsulku aina lämmöneristeen sisäpintaan sisäverhouksen alle. Sahanpurua ja kutterinlastua voidaan luonnollisesti 
käyttää edelleenkin lisäeristämiseen rakenteissa, joissa niitä on käytetty alunperinkin.

Vanha rakenne / eriste 
Lisäeristämiseen suositeltavat 

materiaalit Suositeltava ilman- ja höyrynsulku 

hirsiseinä puukuitulevyt 
puukuitueriste

ilmansulkupaperi 

rankaseinä / sahanpuru, kutterinlastu puukuitulevyt 
puukuitueriste

ilmansulkupaperi 

rankaseinä / mineraalivilla mineraalivilla, 
puukuitueriste

ilmansulkukalvo 

alapohja / sahanpuru, kutterinlastu puukuitueriste ilmansulkupaperi

alapohja / mineraalivilla mineraalivilla, 
puukuitueriste

höyrynsulkukalvo 

yläpohja / sahanpuru, kutterinlastu puukuitueriste ilmansulkupaperi 

yläpohja / mineraalivilla mineraalivilla, puukuitueriste höyrynsulkukalvo

Lähde: Puuinfo



Alapohjan mahdollisia 
kunnostustoimenpiteitä ovat 
lisälämmöneristämiseen liittyvät 
työt. Niiden toteutustapa riippuu 
alapohjan rakenteesta. Alapohjan 
kunnostus- ja eristystöiden 
yhteydessä huolehdi myös siitä, 
että lattia- ja seinärakenteen 
liitoskohdista saadaan tiiviit. 

Alapohja

Lähde: Puuinfo 
Kuva: perinnemestari.fi

http://perinnemestari.fi


Mikäli rossipohjassa esiintyy vaurioita, esimerkiksi voimakasta painumista toisessa 
reunassa, saattaa syynä olla alapohjan kantavien palkkien lahovaurio. Sen saattaa 
aiheuttaa rossipohjan puutteellinen tuuletus (esim. tukitut tuuletusaukot) tai kantavien 
puurakenteiden maakosketus (liian matala ryömintätila alapohjan alla). Tällöin 
alapohjarakenne joudutaan avaamaan ja vaurioituneet palkit vahvistetaan tai korvataan 
uusilla. Työ edellyttää lattian pintakerrosten ja eristeiden purkamista. 

Rossipohja

Lähde: Puuinfo



Tarkasta alapohjan kunnostustöiden 
yhteydessä lämmöneristeen kunto ja 
määrä. Puutteellinen tai painunut 
eristys korjataan yksinkertaisesti 
eristettä lisäämällä tai korvaamalla 
se paremmin eristävällä eristeellä. 

Rossipohja

Lähde: Puuinfo 
Kuva: perinnemestari.fi



Maanvarainen betonilaatta yleistyi 1960-
luvulta lähtien pientalojen ja 
kesämökkien alapohjarakenteena. Siinä 
sorakerrokselle valetun betonilaatan 
päälle on asennettu lattiavasat 
(tavallisesti 50×100, 600 mm:n välein), 
välit on täytetty lämmöneristeellä 
(yleensä mineraalivilla 50…100 mm) ja 
lattianpintamateriaalina on esimerkiksi 
pontattu lattialauta. Ko. rakenteen 
lisäeristäminen on mahdollista vain, jos 
eristettä ei ole alun perin asennettu 
täyttä kerrosta. 

Maanvarainen betonilaatta

Lähde: Puuinfo 
Kuva: rakentaja.fi



Puurakenteisen ulkoseinän vauriot rajoittuvat 
tavallisesti ajan myötä tapahtuvaan maalipinnan 
kulumiseen ja hilseilyyn. Ulkoverhouslaudoissa saattaa 
esiintyä myös säärasituksen aiheuttamaa halkeilua tai 
lahoa. Seinän kantava runko on yleensä hyväkuntoinen, 
vaikka seinä ulkoisesti näyttäisikin olevan jo heikossa 
kunnossa. Muista myös, että pinnaltaan harmaantunut 
puu ei ole lahoa.

Ulkoseinä

Lähde: Puuinfo 
Kuva: vastavalo.net



Mahdollinen vaurio seinän runkorakenteissa on tavallisesti seurausta pitkään jatkuneesta 
sadeveden pääsystä seinärakenteeseen (vuotava vesikatto tai vaurioituneet syöksytorvet tai 
räystäskourut). Myös liian matala sokkeli tai betonisokkelissa kapillaarisesti noussut kosteus 
saattavat vaurioittaa puurakenteisen seinän alaosaa. Ennen seinärakenteen korjausta poista 
vaurion aiheuttaneet tekijät. 

Mikäli seinän runkorakenne (hirret tai kantavat seinärangat) on vaurioitunut, joudutaan 
ulkoverhous, sen alusrakenne ja rankaseinässä myös lämmöneristeet joko osittain tai 
kokonaan purkamaan. Hirsiseinä korjataan uusimalla vain vaurioituneet hirret. Tällöin 
rakennusta korotetaan tilapäisesti tunkkien avulla, jotta hirsien vaihto voidaan suorittaa. 

Kaikki kunnostustöiden edellyttämät purkutyöt tehdään varovasti, ettei tarpeettomasti 
vahingoiteta ehjiä rakennusosia. Mikäli hirsiseinän lämmöneristävyyttä halutaan parantaa, 
on yksinkertainen ratkaisu lisätä sisäpuolelle 1 tai 2 kerrosta 12 tai 22 mm puukuitulevyä. 



Mahdollinen vaurio seinän runkorakenteissa on tavallisesti seurausta pitkään jatkuneesta 
sadeveden pääsystä seinärakenteeseen (vuotava vesikatto tai vaurioituneet syöksytorvet tai 
räystäskourut). Myös liian matala sokkeli tai betonisokkelissa kapillaarisesti noussut kosteus 
saattavat vaurioittaa puurakenteisen seinän alaosaa. Ennen seinärakenteen korjausta poista 
vaurion aiheuttaneet tekijät. 

Kuva: kattoremontti.pro



Esimerkki hirsiseinän sisäpuolelle asennettavasta 
lisälämmöneristeestä

Lähde: Puuinfo

Puukuitulevy maalataan tai tapetoidaan. 
Vaihtoehtoisesti voidaan hirsirungon 
sisäpuolelle asentaa koolaus, jonka väliin 
hirsipintaa vasten ruiskutetaan 
puukuitueriste. Eristeen päälle asennetaan 
ilma- ja höyrynsulku ja sen päälle 
sisäverhous, esimerkiksi panelointi tai edellä 
mainitut puukuitulevyt. 



Vanhat rankarakenteiset ulkoseinät ovat tavallisesti purueristeisiä. Niissä esiintyy toisinaan 
eristeen painumisesta johtuvia lämpövuotoja lähinnä seinän yläosassa ja ikkunoiden 
alapuolella. Eristeen lisäys edellyttää seinän sisäpuolisten pintakerrosten osittaista 
purkamista. Ellei eristeitä uusita kokonaisuudessaan, käytä alkuperäistä eristemateriaalia ja 
lisää sitä tarpeellinen määrä. Jos uusit eristeet kauttaaltaan, soveltuu puurakennukseen hyvin 
esim. puukuitueriste. Eristeen sisäpintaan asennetaan ilman- ja höyrynsulku. 



Esimerkki rankarakenteisen ulkoseinän sisäpuolelle 
asennettavasta lisälämmöneristeestä

Lähde: Puuinfo

Tarkista lämmöneristeiden kunnostuksen 
yhteydessä myös ikkunoiden ja ulko-ovien 
tilkeraot. Tarvittaessa lisää tilkettä. Tee myös 
tilkitseminen alkuperäistä vastaavalla 
materiaalilla tai seinän lämmöneristettä 
vastaavilla tuotteilla. Perinteinen tilkemateriaali 
on ollut pellavakuiturive, mutta nykyisin on 
saatavana myös puukuidusta valmistettua 
rivettä. Polyuretaanivaahtoa ei vanhassa 
puurakennuksessa tulisi käyttää.



Toimiva vesikatto ja hyvä yläpohjan tuuletus 
estävät tehokkaasti ongelmat yläpohjarakenteissa. 

Tarvittaessa lämmöneristeen lisääminen yläpohjaan 
on helposti toteutettavissa, kunhan ullakkotila on 
riittävän korkea, jotta siellä mahtuu liikkumaan 
myös lähellä ulkoseinää. Yläpohjan lisäeristäminen 
on helpoin ja edullisin tapa parantaa rakennuksen 
lämpötaloutta edellyttäen, että rakennus on 
muutoin riittävästi eristetty ja ilmatiiviys on 
kunnossa.

Yläpohja

Lähde: Puuinfo 
Kuva: Teemu Kurkela

Eristämällä ja sisäpuolen verhouksella 
saadaan korkeasta ullakkotilasta tarvittaessa 
lisähuoneita. Kuva Akolan kartanosta 
korjauksen jälkeen.



Esimerkki yläpohjan lisäeristämisestä

Varmista, että: 

• ullakkotilan tuuletus ei esty 
• ulkoverhouksen takana olevaa 

tuuletusrakoa ei tukita 

Korkean ullakkotilan muuttaminen asuinkäyttöön tehdään lämmöneristämällä ullakon ulkoseinät sekä asentamalla lämmöneriste vanhan 
vesikattorakenteen alapuolelle. 

Lähde: Puuinfo



Esimerkki yläpohjan tuuletuksesta

Lähde: Puuinfo

Varmista, että: 

• vesikatteen ja lämmöneristeen 
väliin tulee riittävä tuuletusväli 

• harjan kohdalle tulee riittävä 
yhtenäinen päädyistä tuulettuva 
tila  (yläpohjan ontelo) 

• ulkoverhouksen takana olevaa 
tuuletusrakoa ei tukita



Mikäli rakennuksen ulkoverhous on alun perin toteutettu oikeaoppisesti eikä 
rakennuksen huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä ole laiminlyöty, kestää julkisivulaudoitus 
tavallisesti kymmeniä vuosia. Onkin arvioitu, että säärasitus kuluttaa puupintaa sadassa 
vuodessa vain muutamia millejä. Mikäli ulkoverhouksessa kuitenkin havaitaan 
kunnostusta edellyttäviä vaurioita, riittää tavallisesti huonokuntoisimpien lautojen 
uusiminen. Mikäli vaurioita esiintyy runsaasti, voidaan verhous uusia vain kyseisen 
julkisivun osalta. Rakennuksen kaikkien julkisivujen uudelleen verhoilu on harvoin 
tarpeellista.

Ulkoverhous

Lähde: Puuinfo



Ulkoverhouksen paikkauskorjaukset tai 
osittainen lautojen vaihto tehdään käyttäen 
mitoiltaan ja poikkileikkausmuodoltaan 
alkuperäistä vastaavaa verhouslautaa. Myös 
tilanteessa, jossa rakennuksen koko ulkoverhous 
joudutaan uusimaan, valitse rakennuksen 
alkuperäiseen luonteeseen sopiva, tavallisesti 
alkuperäistä vastaava ulkoverhous. 
Ulkoverhouksen muutos edellyttää, kuten 
vesikatteen muutoskin, kunnan 
rakennustarkastajalta haettavaa 
toimenpidelupaa.

Lähde: Puuinfo 
Kuva: SAATSI arkkitehdit



Ulkoverhous

Esimerkki hirsiseinän ulkoverhouksesta. Ulkoverhouslautojen 
suositeltava paksuus 28 mm. Tuulensuojana voidaan käyttää 
tervapaperia. Suositeltavampaa on käyttää säänkestävää 12 mm 
tai 25 mm puukuitulevyä, joka parantaa samalla seinän 
lämmöneristävyyttä. 

Verhouksen korjaustöiden yhteydessä 
tulee tarkastaa myös ulkoseinän 
tuulensuojan kunto. Tarvittaessa 
voidaan lisätä tuulensuojana toimiva 
rakennuspaperi (tervapaperi) tai 
tuulensuojalevy (säänkestävä 12 mm 
paksu puukuitulevy).

Lähde: Puuinfo



• käytä riittävän paksua verhouslautaa, suositeltava paksuus 28 mm 
• vältä jatkoksia 
• muotoile verhouksen alareuna tippanokaksi 
• ulkoverhouksen takana vähintään 20 mm alhaalta ylös avoin  tuuletusrako 
• ulkoverhouksen alareuna vähintään 300 mm, suositus 500 mm,  maanpintaa ylempänä 
• toimivat ikkunoiden vesipellit ja listoitukset / vuorilaudat 
• toimivat sadevesikourut ja syöksytorvet 
• räystäiden leveys vähintään 300 mm, mieluummin 600 mm 
• ulkoverhouksen säännöllinen huoltomaalaus

Toimivan ja pitkäikäisen ulkoverhouksen edellytyksiä:

Lähde: Puuinfo



Esimerkki rankarakenteisen seinän ulkoverhouksesta. 
Ulkoverhouslautojen suositeltava paksuus 28 mm. 
Tuulensuojana voidaan käyttää tervapaperia. on käyttää 
säänkestävää 12 mm tai 25 mm puukuitulevyä, joka 
parantaa samalla seinän lämmöneristävyyttä. 

Lähde: Puuinfo



Ikkunarakenteet on vanhoissa rakennuksissa 
tehty yleensä tiheäsyisestä sydänpuusta. 
Säännöllisesti huollettuna ne kestävät yleensä 
vuosikymmeniä. Ikkunoiden huolto- ja 
kunnostustoimenpiteisiin sisältyy karmin ja 
puitteiden lisäksi myös ulkopuolen vuorilaudat ja 
sisäpuolinen listoitus. Ulkopuoliset vuorilaudat 
sekä etenkin ikkunan yläpuolinen vesilauta ja 
alapuolinen vesipelti tai -lauta on hyvä pitää 
kunnossa, jotta estetään sadeveden pääsy sekä 
ikkunan tilkerakoon että seinärakenteeseen. 
Ikkunapellin kaltevuuden tulee olla vähintään 
30°. Ikkunapuitteiden sekä tilkeraon toimiva 
tiivistys vähentävät merkittävästi vedontunnetta 
ja parantavat rakennuksen lämpötaloutta.

Ikkunat

Lähde: Puuinfo 
Kuva: vanharauma.fi



Jos ikkunarakenteissa esiintyy vaurioita, 
selvitä voidaanko ikkuna kunnostaa 
vaurioitunut kohta korjaamalla. Mikäli 
huonokuntoisia ikkunoita joudutaan 
vaihtamaan uusiin, valitse uudet ikkunat 
siten, että ne ovat kooltaan, puitejaoltaan 
ja materiaaleiltaan alkuperäisiä vastaavia 
ja rakennuksen luonteeseen sopivia. 

Ikkunat

Lähde: Puuinfo 
Kuva: ikkunainen.fi



Kertausta: Yleisiä puutalon korjaamisessa tehtyjä virheitä

• Seinärakenteet paisuvat lisäeristämisen myötä ulospäin 
• Tämän seurauksena räystäät lyhenevät ja alkuperäiset mittasuhteet kadotetaan 
• Rakennus listoitetaan, siten ettei kunnioiteta alkuperäisiä ratkaisuja 
• Uudet julkisivulaudat ‘ylihöylätään’ ja alkuperäinen tunnelma menetetään 
• Ovet tilataan valmiina katalogituotteina, eikä käytetä esim. puusepän palveluita 
• Puukarmi-ikkunat korvataan moderneilla esim. alumiinisilla ja pahimmassa tapauksessa 

koko ikkuna korvataan uudella katalogituotteella. 
• Rakennus maalataan muovipohjaisilla maalituotteilla (esim. lateksimaali)

Vaarana on, että rakennuksen alkuperäiset arvot kadotetaan ja rakennukseen aiheutuu 
mahdollisia homehaittoja. Seuraavassa vielä joitakin keskeisiä asioita, jotka tulee ottaa 
huomioon korjaamisen suunnittelussa:

Lähde: Puuinfo


