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Joensuun Pihapetäjästä konkreettinen tutkimuslaboratorio Karelia-ammattikorkeakoululle – 
anturit välittävät pian langattomasti tietoa puukerrostalon rakenteista 

NOSTEESSA OLEVA PUURAKENTAMINEN TARVITSEE UUTTA OSAAMISTA, 
KANSANTALOUS JA YMPÄRISTÖ KIITTÄVÄT 

Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjän peruskiven muuraustilaisuus järjestettiin Joensuussa 
tiistaina 30.8. Joensuun ensimmäisen 6-kerroksisen puukerrostalon pohjatyöt käynnistyivät 
elokuun alussa. Kerrostalon tilaelementit tehdään valmiiksi Pyhännän Rakennustuote Oy:n 
tehtaalla Hartolassa. Tilaelementtien toimitus käynnistyy sopimuksen mukaan marraskuun 
puolivälissä. Puukerrostalon on määrä valmistua ensi vuoden keväällä. Rakentaminen maksaa 
noin kuusi miljoonaa euroa. 

Puukerrostalon rakennuttaa Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä, jonka omistaa Karjalaisen 

Kulttuurin Edistämissäätiö. Kerrostaloon tulee 40 vuokrattavaa huoneistoa: yhteensä 30 yksiötä ja 

kymmenen kolmiota. Rakennusjärjestelmä on tilaelementti, kantavana runkona on massiivipuinen CLT-

rakennuslevy. Kerrostalon yksiöt tulevat rakennustyömaalle täysin valmiina kokonaisuuksina. Niin ikään 

sisustuksia myöten valmiit kolmiot tulevat työmaalle kahtena lohkona.  

Lisää osaamista 

Puurakentaminen on kansantaloudellisesti järkevää ja ympäristön kannalta vastuullista. Juuri nyt 

puurakentaminen vaikuttaakin olevan nosteessa; erityyppisiä puurakennuksia ja myös puukerrostaloja 

on suunnitteilla useita eri puolille Suomea. 

Puurakentamisen osaaminen, alan koulutuksen edistäminen ja rakennusalan toimijoiden tiedollinen 

tukeminen on Joensuun Pihapetäjän yhteyteen luodun hankkeen keskeinen tehtävä. Energiatehokas 

puukerrostalo EAKR-hankkeessa puurakentamisen tietotaitoa on lisäämässä myös Karelia-

ammattikorkeakoulu. Karelialla on jo konkreettisia suunnitelmia siitä, miten ainutlaatuista 

rakennuskohdetta hyödynnetään tutkimuksessa ja opetuksessa. 

-   Konkreettisia tutkittavia asioita ovat kosteus, lämpötila, painumatiedot, työmaatoteutukseen 

liittyvät kysymykset, rakennuksen ylläpitokulut ja myös julkisivuverhouksen kestävyys. 

Rakennuskohde on meille kuin loistava laboratorio. Anturoinnin toteuttamisesta on sovittuna jo 

yksi opinnäytetyökin. Parhaimmillaan useampikin insinöörisukupolvi pääsee tekemään kohteen 

elinkaariseurantaa, Karelia-ammattikorkeakoulun erikoisasiantuntija Timo Pakarinen sanoo.  

Myös Joensuun Pihapetäjän peruskiven muuraustilaisuudessakin puhunut Rakennustoimisto Eero 

Reijonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Reijonen nostaa osaamisen puurakentamisen 

ydinkysymykseksi.  

-   Luotan siihen, että rakennesuunnittelun osaamisessa on menty eteenpäin. Myös aiemmin 

rakentamista rajoittaneisiin palomääräyksiin on saatu järkeviä muutoksia. Ympäristön ja 

kansantalouden kannalta meidän on syytä tehdä työtä sen eteen, että pitkään lapsenkengissä 



ollut puurakentaminen vilkastuu ja osaaminen vahvistuu, Reijonen toteaa. Rakennustoimisto 

Eero Reijonen Oy on Joensuun Pihapetäjän pääurakoitsija.  

Liiketoimintakauppa toi muutoksia 

Joensuun Pihapetäjän tilaelementtien toimittamisesta sovittiin alkujaan Stora Enso Oyj:n Hartolan 

puuelementtitehtaan kanssa. Touko-kesäkuun vaiheessa Stora Enso ja Pyhännän Rakennustuote Oy 

tiedottivat liiketoimintakaupasta. Kaupan myötä Pyhännän Rakennustuotteesta tuli Joensuun 

Pihapetäjän tilaelementtitoimittaja. Rakennustuote kuuluu PRT-Forest-konserniin. Konsernin 

tytäryhtiöitä ovat myös muun muassa Jukkatalo Oy sekä Kontiotuote Oy. 

-   Oman tuotantolaitoksen saaminen oli meille strategisesti tärkeä asia. Vahva tahtomme on 

kehittää sekä suur- että tilaelementtien tuotantoa, Pyhännän Rakennustuotteen toimitusjohtaja 

Markku Koivuniemi taustoittaa. Koivuniemen mukaan Joensuun Pihapetäjän tilaelementtien 

valmistuminen on edennyt sopimuksen mukaisesti. 

Tahdon asia 

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on ollut merkittävä toimija Joensuun vuokramarkkinoilla 

vuosikymmenten ajan. Pääosa säätiön tuloista kertyy huoneisto-osakkeiden tuotoista; asuinvuokralaisia 

on tällä hetkellä noin 150. 

Säätiön hallituksen puheenjohtajan Matti Virtaalan mukaan säätiön rooliin sopii erinomaisesti 

puurakentamisen edistäminen. 

-   Ensimmäisiä tunnusteluja puukerrostaloasiassa tehtiin jo vuoden 2014 alussa. Vaikka 

puurakentamisessa yleisesti ottaen nähtiin jo tuolloin tulevaisuuden potentiaalia, useampikin 

kynnys oli ylitettävänä. Lopullinen päätös puukerrostalon rakentamisesta on vaatinut paljon 

työtä ja vähintään yhtä paljon tahtoa, Virtaala muotoilee. 

Joensuun Pihapetäjän www-sivut - www.joensuunpihapetaja.fi. -avattiin toukokuun lopulla. Päivittyvä 

sivusto tarjoaa tieto puurakentamista, yksityiskohtia Joensuun Pihapetäjästä sekä aiheeseen liittyvien 

asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden ajatuksia.   
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