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• Kilpailun järjestäjänä Helsingin kaupungin asuntotuotanto

• Vaihtoehto purkamiselle

• Hiilineutraali Helsinki 2035- toimenpideohjelman edellytykset elinkaaripäästöjen minimointiin sekä
energiatehokkuuden parantamiseen peruskorjaushankkeissa. Puurakentamisen edistäminen

• Kohde: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokratalo, joka soveltuu korotettavaksi ja johon
lähivuosina tulossa peruskorjaus

• Tontilla ei tilaa täydennysrakentamiselle à korotetaan kahdella puurakenteisella kerroksella

• Uusitaan julkisivut puulla ja parannetaan energiatehokkuutta, tavoite E < 85

• Asennetaan hissit

• Saadaan lisää asuntoja ja tehokkaampaa maankäyttöä → kaavamuutos

• Uudisrakentamista pienempi hiilijalanjälki, puu hiilivarastona

I. Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet
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II. Suunnittelualue ja lähtötilanne
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III. Suunnitelma ”Metsä puilta”
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III. Suunnitelma ”Metsä puilta”
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V. Rakennejärjestelmä
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1. Nykyinen betonirunko (purun jälkeen)

2. Rungon vahvistus ja uudet perustukset

3. Uusi pilari–palkki rakennejärjestelmä

4. Uudet JS-elementit pilari–palkki järjest.

5. Uudet lisäkerroksen laattaelementit

6. Uudet lisäkerroksen seinäelementit

7. Uudet 2. lisäkerroksen elementit

8. Uudet ullakkokattoristikot ja levytykset

9. Uusi vesikate
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Kilpailuehdotus jäi investointikustannuksiltaan ARA:n asettamien kustannusraamien ulkopuolelle

à ATT ohjaa omalla kustannusosaamisellaan konseptia kustannustehokkaampaan suuntaan

Tutkitaan toteutusmahdollisuuksia konseptisuunnitelman avulla:

• toteutetaan normaalin suunnittelutyön omaisesti yhden rakennuksen osalta

• rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu viedään osittaiselle detaljitasolle

• suunnitteluratkaisujen iterointi

• muut suunnittelualat avustavat (LVI, AKU, PALO) à lähtötietoja konseptisuunnitelman

toteuttamiseksi.

V. Hankkeen jatkokehitys à konseptisuunnitelma
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Panos
(input)

Konsultti- ja kehitystyö
sekä sen ohjaus.

Tuotos
(output)

Hankeraportti,
rakennejärjestelmän
mitoitusmalli, periaatteet
ja mallisuunnitelmat.

Vaikutus
(outcome)

Puurakentamisen ja
korjaussuunnittelun
helpottuminen
lähiökohteissa.
Taloyhtiöille paremmat
työkalut lisärakentamis-
hankkeiden toteutetta-
vuuden arviointiin.

Vaikuttavuus
(impact)

CO2 päästöjen
väheneminen ja
hiilijalanjälki.
Elinkaarikustannus
huomioiden energian
säästön ja mahdollisen
uusiutuvan energian
vaikutukset.
Ihmisten hyvinvointi ja
yhteiskunnallinen hyöty.

Tehokkuus

Tuloksellisuus

Vaikuttavuus

VI. Hankkeen vaikuttavuusketju toteutuessaan


