
   

Kuninkaantammi 33395/3 ja 4 -korttelit, puu- ja betonirunkoisen 
kerrostalon vertailun tutkimusohjelman tulokset 
 

 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Rakennusliike Reponen Oy on 60-vuotias yritys, joka on viimeiset 15 vuotta ollut rakennusalalla 

yksi merkittävimmistä matalaenergiarakentamisen kehittäjistä ja myös merkittävä kehittäjä 

suomalaisessa puukerrostalo rakentamisessa. Puu- ja betonirunkoisten kerrostalojen hyödyistä on 

rakennusalalla väitelty jonkin verran. Reponen Oy ei ole kummankaan materiaalin puolestapuhuja, 

vaan toimintamme on materiaalineutraalia.  Hankkeeseen ryhtyvinä toimivat Yrjö ja Hanna Säätiö 

betonikerrostalojen ja A-Kruunu Oy puukerrostalojen osalta 

Halusimme toteuttaa hankkeen, jossa pystytään aidosti vertaamaan betoni- ja 

puurunkoisen kerrostalon etuja ja haittoja, niin rakentamisen aikana, kun käyttöönoton jälkeenkin. 

Helsingin kaupunki varasi tarkoitusta varten Kaarelan asemakaava-alueelta 12150 tontit 33395/3 ja 

33395/4, joihin voitiin toteuttaa identtiset betoni- ja puurunkoiset passiivienergiakerrostalot. 

Talojen välillä pystyttiin vertailemaan rakentamisessa käytettävää aikaa, työmaalla käytettäviä 

työntekijätunteja, rakennuksien aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ja käyttöönoton jälkeistä rakenteiden 

kosteuksien muutoksia, sekä asukastyytyväisyyttä. Käytönaikaista hiilijalanjälkeä seurattiin kaksi 

vuotta. Hiilijalanjälkilaskelmat teki Bionova. Tämän tutkimuksen, samoin kuin 

asiakastyytyväisyysmittaukset toteutti VTT.  

Rakennustyyppi on asuinkerrostalo, ja kumpaankin kohteeseen sisältyy kaksi taloa, A-

talo sekä BC-talo, oma piharakennus sekä yhteinen autohalli ja sen päällä oleva pihakansi. 

Betonirakenteisessa taloyhtiössä on ASO-asuntoja ja puurakenteisessa vuokra-asuntoja, asuntojen 

määrä oli miltei sama. Rakennusvuodet 2017-2018. Lämmitetty nettopinta-ala seuraavasti: kaksi 

puukerrostaloa yht. 4451 m2 ja kaksi betonikerrostaloa yht. 4440 m2.  



   

Tutkimusohjelman tuloksien yhteenveto: 
 

Rakennejärjestelmistä johtuvat eroavaisuudet. 

Puu- ja betonirunkoista kerrostaloa ei voida toteuttaa täysin identtisinä, johtuen eri järjestelmien 

asettamista reunaehdoista. Merkittävimmät eroavaisuudet ovat seuraavia: 

- kerroskorkeus on puutalossa 3200 mm ja betonitalossa 3000 mm 

- huoneistojen välisien seinien paksuus on puutalossa yleensä 326 mm ja betonitalossa  

200 mm 

- välipohjan paksuus on puutalossa 530 – 670 mm ja betonitalossa 390 mm ilman 

pintamateriaalia 

 

 

Hankkeiden vertaaminen 

 

Suunnittelu 

Suunnitteluun käytetyn ajan vertaamisen eri runkomateriaaleista toteutettavien kerrostalojen välillä 

toteutti Rakennusliike Reponen Oy. Havaitsimme, että suunnitteluaika oli betonissa 30 % 

nopeampi. Tämä johtuu siitä, että betonielementtien suunnittelua on jo tehty miltei viisikymmentä 

vuotta, elementtityyppejä on saatavilla useisiin eri tarpeisiin, kun taas puuelementit on 

mallinnettava, jotta rakenteisiin kohdistuvat kuormitukset saadaan hallitusti perustuksille asti. Myös 

tuuli- ja vetokuormien mitoitus on tehtävä huomattavasti tarkemmin, joten näistä syntyy ero 

suunnitteluaikoihin.  

 
 

 



   

Rakentamiseen käytetty aika 

Rakentamiseen käytettävän aikatiedon keräämisestä vastasi Rakennusliike Reponen Oy. 

Rakentamisaika oli puukerrostalossa 33 % nopeampaa kuin betonissa, mutta käytetty tuntimäärä oli 

prosentin kymmenyksien tarkkuudella sama, sillä vaikka puurakenteisessa talossa ei tarvitse odottaa 

kuivumista, niin nopeampi tekeminen vaatii enemmän työntekijöitä samaan aikaan työmaalla. Näin 

ollen kokonaistuntimäärä oli identtinen 

 

Hiilijalanjälki (liite 1 Bionova, koko raportti) 

 

 

 

 

 



   

 

 



   

Kaikissa vertailuissa puurakenteinen rakennus oli betonirakenteista vähäpäästöisempi. Päästöjen 

suhteellinen ero puolestaan riippuu siitä, mille aikajänteelle päästöt lasketaan ja huomioidaanko 

käytönaikainen energia ja materiaalien kuljetus, uusiminen ja loppukäsittely elinkaaripäästöihin, ja 

osittain myös siitä, onko autokansi mukana päästövertailussa. 

Kolme neljäsosaa kaikista rakennushankkeen sadan vuoden elinkaaripäästöistä aiheutuu energian 

kulutuksesta. Tällä rajauksella puurakenteisen talon elinkaaripäästöt ovat 6 % betonirakenteista 

alhaisemmat. Kun tarkastelu rajataan rakennusmateriaalien elinkaaripäästöihin, eli kattamaan 

materiaalien valmistus, kuljetus, uusiminen rakennuksen elinkaaren aikana ja loppukäsittely, ovat 

puurakenteisen rakennuksen päästöt noin 20 % betonirakenteista alhaisemmat.  

 

Puurakenteen päästöhyödyt saadaan seinistä, julkisivusta, välipohjista ja parvekkeista sekä pienessä 

määrin myös piharakennuksista, joissa on käytetty samaa materiaalia kuin asuinrakennuksessa 

(Taulukko 2). Lähde 28.8.2018 Panu Pasanen, toimitusjohtaja, Bionova Oy/www.ara.fi verkkojulkaisu 

 

 
 



   

Energiankulutus 4.2019- 3.2019 

 

 

 

 

 

Tiedot energian- ja vedenkulutuksen osalta on saatu kohteiden isännöitsijöiltä. 

 

 

Puukerrostalo 

Betonikerrostalo 



   

Kosteudenhallinta työmaalla (liite 2 Ex VTT, Eurofins Suomi) 

 

 

  

 
 
 



   

Asukastyytyväisyys (liite 3) 

Tutkimuksen toteutti VTT.  Talojen välillä ei ollut mitattavaa eroa, vaan asukkaiden kokemukset 

olivat lähes identtiset. Suurimmat epäkohdat koettiin lämmityksessä ja ilmanvaihdossa molempien 

talojen osalta, mutta puutalossa ne kärjistyivät enemmän. 

Molemmat talot tarkastettiin ulkopuolisen toimijan toimesta, ja niiden todettiin olevan normien ja 

suunnitelmien mukaiset. Ilmeisesti alalla pitäisi kehittää myös kerrostaloihin soveltuvia, 

yksilöllisempiä ratkaisuja, jolloin asukkaat itse pystyisivät säätämään enemmän asunon lämpötiloja 

ja ilmamääriä. Tämä vaatisi kuitenkin asukkaan (myös vuokralaisen vaihduttua) huolellisen 

perehdytyksen asiaan, jotta he eivät tule vahingossa sekoittaneeksi koko järjestelmää. 

 

Betonikerrostalo Puukerrostalo 



   

Yhteenveto projektista 
 
Projekti oli Rakennusliike Reposelle ainutlaatuinen, sillä aiemmin tällaista vertailua ei ole tehty.  
Suurin yllätys oli, kuinka samanlaisia talot lopulta ovat, sekä yllättävää oli myös betonin 
kuivumisen hitaus 85% alaspäin lopulliseen kosteuteen. Se kesti asukkaiden muuton jälkeen yli 
kaksi vuotta. 
 
Hiilijalanjälkeä koskevat tulokset olivat tiedossa jo aikaisemmista tutkimuksista, mutta tämä 
tutkimus vielä vahvisti sitä. Varsinaisia yllätyksiä ei tässä kohteessa tullut, sillä olemme jo 
aikaisemmin rakentaneet n. 400 puukerrostaloasuntoa. 
 
Saimme tutkittua projektin aikana ja sen päätyttyä kaikki haluamme asiat, ja lopputulokset on 
esitelty tässä raportissa. 
 
 

Espoossa 28.04.2020 

 

 

Rakennusliike Reponen Oy 

Mika Airaksela 

Toimitusjohtaja 


