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Kuusikymmentäviisi vuotta tulevaisuuden rakentajana
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Vuodesta 1989  alkaen olemme rakentaneet pääkaupunkiseudulle yli 7000 asuntoa
Yrityksen omistaa edelleen toimivajohto ja Kiiverin perhe



PuuMera 2010

Hankkeessa mukana: Pölkky Oy
Koskisen Oy
Rakennusliike Reponen Oy
Ara

Palokonsultti: L2 Paloturvallisuus Oy
Äänitekninen konsultti: Helimäki Akustikot

Välipohjat ja parvekkeet : VVR
Seinäelementit: Koskisen Oy / Herrala Talot

• Rakennusliike Reponen Oy otti kokonaisvastuun kehittämisestä 2001

• MeraReponen perustuu VTT:n tutkimuksiin

• Yhteistyöverkosto Mera
– Rakennusliike Reponen Oy Rakenne- ja rakennustekniikka
– VTT Tutkimus- ja tuotekehitys
– LS Laatuseinä Oy Betonielementtit
– Vallox Ilmanvaihto
– Skaala I Ikkunat ja –ovet
– SPU Systems Eristeet
– Paroc Eristeet
– Thermisol Eristeet
– Isover Eristeet

Mera historia



Honkasuo, puukerrostalokortteli (116 as)
Kuninkaantammi, puu- ja betonirunkoisten

kerrostalojen vertailuhanke (118 as)
Jätkäsaaren Vihreistä Vihrein, viherkatto ja

viherjulkisivu hanke (121 as)
Raikukuja, asunnot ovat 15,5m2 kokoisia (68 as)
Kivikko, primäärienergiapihi hanke (27 as)
Kommandori nolla energiakerrostalo (86 as)

Toteutamme hieman
normaalista poikkeavia
hankkeita



Toteutamme hieman
normaalista poikkeavia
hankkeita ja eritavoin kuin
kilpailijamme



Puukerrostalorakentamisessa huomioitava
§ Rakennuttajien kiinnostus vähäistä (Vesa Ijäs väitöskirja: Puukerrostalojen rakentamisen esteet ja mahdollisuudet)

https://tutcris.tut.fi/portal/files/2652042/ijas.pdf

§ Ei voi kilpailuttaa perinteisesti (Suomessa neljä erillistä järjestelmää, joita ei voi suunnitella samalla tavalla)
• Kilpailun on oltava ainoastaan viitesuunnitelmilla, mutta minun mielestäni tällä hetkellä KVR/SR on ainut järkevä

ratkaisu kilpailuttamiseen
§ Yksittäisen hankkeen hintaa nostavasta vaikuttavat tekijät ovat kaikilla rakennusmateriaaleilla samat

• Olosuhteet
• Suunnitteluratkaisut
• Tuotantoratkaisut
• Yksittäisin suurin vaikuttava tekijä on tehokkuus, seuraavana kaavan vaatimukset (yhteistilat,  julkisivut,  pysäköinti)
• Verojen osuutta ei myöskään saa unohtaa (n. 45 % hinnasta)

§ Puukerrostalon kustannuksia nostavia ja laskevia tekijöitä
• Rakentaminen sääsuojan alla
• Sprinklaus
• Runko n. 20 % kalliimpi betonitaloon nähden
• Nopeampi tehdä
• Jälkityöt vähäisemmät
• Ei tahdistavia kuivumisaikoja
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Puurunkoisen ja betonirunkoisen kerrostalon
merkittävämpiä eroja:

Rungon massa alapohjasta ylöspäin: betoni on nelikertainen
Rakentamisaika: puu on 33% nopeampi kuin betoni
Suunnitteluaika:  betoni on 66 % nopeampi
Käytönaikainen huolto: puu ? / betoni ?
Asukastyytyväisyys: puu ? / betoni ?
Kiinteistön energiankulutus: puu ? / betoni ?
Kosteuskäyttäytyminen: puu ? / betoni ?
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SME + INDUSTRIAL PARTNERS

Please find contact details: www.leanwood.eu



Tulosten yhteenveto
VTT Technology 297

Yhtenä osana selvitettiin
tapaustutkimuksen avulla puu-

ja betonirakentamisen
hiilijalanjälkeä sekä

rakennusaikaista
energiakulutusta:













KIITOS!


