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TIIVISTELMÄ

Uudisrakentamisesta aiheutuu globaalisti mittavaa haittaa ympäristölle
ja ilmastolle. Kaupungistumisen sekä kansainvälistenmuuttoliikkeiden ja
väestönkasvun myötä paine laajentaa kaupunkialueita kasvaa
entisestään. Meneillään olevan ilmastokriisin hillitsemiseksi uusia
rakennuksia pitäisi pystyä rakentamaan siten, että luonnolle ja
ilmastolle aiheutuva haitta minimoidaan. Tässä suunnitelma-
painotteisessa diplomityössä käsitellään korkeaa olkirakentamista
yhtenä esimerkkinä hiilineutraalista täydennysrakentamisesta
kaupunkiympäristössä Suomessa. Työn tarkoituksena oli kerätä yhteen
teoreettista tietoa aiheesta, hyödyntää sitä käytännön suunnittelu-
työssä ja näin havainnollistaa olkiarkkitehtuurin erityispiirteitä.
Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta korkean olkirakentamisen
mahdollisuuksista.

Aihetta käsitellään oljen ympäristövaikutusten ja teknisten
ominaisuuksien, käytännön suunnittelun sekä rakennusmääräysten
näkökulmasta. Lähteinä käytettiin useita kirjallisia lähteitä,
olkielementtivalmistajan aineistoja ja asiantuntijahaastattelua. Kerätyn
tiedon pohjalta suunniteltiin puu-olkirakenteinen asuntolakerrostalo
Oulun keskustan läheisyyteen. Suunniteltu opiskelija-asuntola vastaa
Oulun yliopiston tulevan keskustakampuksen myötä keskusta-alueella
lisääntyvään opiskelija-asuntojen kysyntään.

Diplomityö osoittaa että rakennusteknisesti ja lainsäädännöllisesti
tarkasteltuna olkea voitaisiin käyttää korkeassa rakentamisessa
Suomessa. Käytännön kokemusta tästä on kuitenkin hyvin vähän, joten
aihetta tulisi tutkia enemmän niin teoreettisesti kuin koerakentamisen
kautta.

ABSTRACT

Construction poses a risk to out climate and environment globally.
Urbanization, global migration and population growth further increase
the demand of new construction in urban areas. In order to mitigate the
ongoing climate crisis, new buildings should be built in a way that
minimizes the harm caused to nature and climate. This diploma thesis
proposes mid-rise straw bale construction as an example of carbon
neutral in�ll in an urban environment in Finland. The objective of the
thesis is to collect existing information about the topic, utilize it in a
design project and thus visualize the special features of straw bale
architecture. It aims to spread awareness about the potential of mid-rise
straw bale construction.

The topic is addressed from the perspectives of the environmental
impact and technical properties of straw, practical design challenges and
Finnish building regulations. Several written sources, straw panel
manufacturer materials expert interviews were used as sources. The
collected information was applied to designing a student housing
building out of straw bales near the center of Oulu, Finland.

The diploma thesis demonstrates that from a technical and legal points
of view, straw bales could be used in mid-rise construction in Finland.
However, there is very little experience about this, and thus the topic
should be studied more, both theoretically and through experimental
construction.v
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JOHDANTO

Arkkitehtuurin opinnoissani olen aina painottanut ympäristöystävällistä
rakentamista, joten oli alusta asti selvää, että halusin keskittyä
aiheeseen myös diplomityössäni. Koen, että arkkitehdilla on suuri vastuu
siinä, millaisessa maailmassa tulevaisuuden sukupolvet elävät, ei
pelkästään rakennetun ympäristön kautta, vaan myös rakentamisesta
aiheutuvien ilmasto- ja ympäristövaikutusten kautta. Ilmastokriisi ja
lajiston kuudes sukupuuttoaalto vaativat pikaisia toimia kaikilla
yhteiskunnan osa-alueilla, myös rakentamisessa ja asumisessa.

Arkkitehtuurin suurin haaste nyt ja tulevaisuudessa onkin rakentamisen,
rakennusten, asumisen ja kaupunkien negatiivisten ilmasto- ja
ympäristövaikutusten minimointi, sillä nykyisellään ne tuottavat yli
kolmanneksen kaikistamaailman hiilidioksidipäästöistä.1 Samaan aikaan
kaupungistuminen, globaali väestönkasvu sekä ympäristökatastro�en ja
kon�iktien aiheuttamat muuttoliikkeet lisäävät rakentamisen painetta
entisestään urbaaneilla alueilla. Uusia asuntoja pitäisi rakentaa suuria
määriä hiilineutraalisti, mutta myös nopeasti ja edullisesti.

Kaupunkialueilla purkava uudisrakentaminen on monella tapaa
ympäristölle haitallista. Purkaminen, uusien rakennusmateriaalien
tuotanto sekä rakennustoimenpiteet tuottavat jätettä, kuluttavat
luonnonvaroja ja aiheuttavat merkittävän hiilipiikin jo ennen rakennuksen
käyttöönottoa. Seuraava vuosikymmen on ilmastokriisin hidastamisen
kannalta kaikkein kriittisin, joten suurien hiilipiikkien syntymistä tulisi
välttää. Vanhojen rakennusten korjaaminen ja laajentaminen tai
korottaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen olisivatkin usein
ilmaston ja ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.2 Edullisen
asuntotuotannon suuren kysynnän vuoksi olemassa olevien rakenteiden
hyödyntäminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, vaan myös uusia
rakennuksia on pakko rakentaa. Tällöin ekologisen uudisrakentamisen
keskiöön nousee se mitä, miten, minne ja mistä rakennetaan.
1 UNEP 2021, 15

2 Huuhka ym. 2021, 111
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Rakentamisen aikana syntyvän hiilipiikin suuruuteen vaikuttaa eniten
käytettyjen rakennusmateriaalien hiilijalanjälki.3 Käyttämällä hiiltä
varastoivia materiaaleja kuten puuta, hiilipiikkiä voidaan huomattavasti
pienentää. Jos tavoitteena on kuitenkin merkittävästi lisätä
puurakentamisen määrää, ei sekään ole ympäristön kannalta täysin
ongelmatonta, mikäli sen johdosta metsähakkuiden kokonaismäärä
lisääntyy. Suuret hakkuumäärät ovat uhka metsien hiilinieluille sekä
metsäluonnolle.4 Vuonna 2018 ennätyshakkuut pienensivät Suomen
maankäyttösektorin (LULUCF) hiilinieluja jopa 30%.5 Maatalouden ja
rakentamisen ohella metsätalous on myös yksi merkittävä syy
metsäluonnon elinympäristötyyppien sekä lajiston uhanalaisuudelle;
lähes kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista asuu metsissä.6

Puurakentamisen lisäksi olisi tärkeää löytää muitakin hiilineutraalin
rakentamisen keinoja.

PERIAATEKUVA: KORJAUSRAKENTAMISEN JA PURKAVAN UUDISRAKENTAMISEN KOKO

ELINKAAREN PÄÄSTÖJEN KERTYMINEN AIKAJANALLA, OLETTAEN ETTÄ ENERGIANTUOTANTO

VÄHÄHIILISTYY TULEVAISUUDESSA.7

3 Huuhka ym. 2021, 22

4 Ahlvik ym. 2021

5 Luke 2019

6 Auvinen 2020, 12-3

7 Huuhka ym. 2021, 32
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Pohdin hiilineutraalin uudisrakentamisen problematiikkaa jo aiemmin
arkkitehtuurin syventymiskurssilla. Kurssilla tutustuin olki-
rakentamiseen yhtenä hiilineutraalin rakentamisen vaihtoehtona ja
suunnittelin harjoitustyönä ryhmän olkirakenteisia townhouseja. Työssä
syvennyin oljen ominaisuuksiin ja ympäristövaikutuksiin sekä siihen, mikä
tekee oljesta kilpailukykyisen rakennusmateriaalin puuhun verrattuna.
Käsittelen syventymiskurssin harjoitustyön kirjallisen osuuden sisältöä
tiivistetysti seuraavassa kappaleessa “Miksi olki?”.

Syventymiskurssilla hankkimani tieto toimii tämän diplomityön pohjana,
mutta jatkan aihetta pidemmälle. Rakentamisen kokonaispäästöjen
vähentämiseksi hiilineutraalin rakentamisen osuutta on selvästi
lisättävä, mikä tarkoittaa enemmän ja suurempia rakennuksia.
Olkipaalien hyödyntäminen teollisesti massatuotetuissa rakennus-
tuotteissa on vielä suhteellisen uutta ja kokemusta on lähinnä
pientalorakentamisesta. Tämän kokemuksen soveltaminen
korkeammissa urbaaneissa rakennuksissa kuten asuinkerrostaloissa
voisi lisätä olkirakentamisen volyymiä merkittävästi.

Diplomityöni tarkoitus onkin kerätä yhteen tietoa korkeasta
olkirakentamisesta, ratkoa siihen liittyviä arkkitehtonisia ongelmia, ja
hyödyntää kerättyä tietoa suunnittelutyössä, jonka lopputuloksena on
esimerkki nykyaikaisesta korkeasta olkirakentmaisesta urbaanissa
kontekstissa. Suunnittelun tarkoituksena onmyös havainnollistaa oljelle
ominaisia arkkitehtonisia piirteitä. Tavoitteenani on esimerkin kautta
lisätä arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla toimivien ihmisten
tietoisuutta korkeasta olkirakentamisesta sekä sen potentiaalista
tulevaisuuden hiilineutraalissa rakentamisessa.

Diplomityön ensimmäinen osa käsittelee korkeaa olkirakentamista
teoreettisesta näkökulmasta. Siinä kerron oljesta rakennusmateriaalina,
erilaisista rakennustekniikoista sekä teollisesti valmistetuista
olkipaalielementeistä. Lisäksi pohdin korkeaan olkirakentamiseen
liittyvistä haasteita sekä ratkaisuja näihin haasteisiin. Lopuksi esittelen
jo rakennetun olkikerrostalon esimerkkinä nykyaikaisesta urbaanista
olkirakentamisesta.

Toisessa osassa esitän suunnitelman olkirakenteisesta asuntola-
kerrostalosta Oulun keskustan läheisyyteen. Suunnittelemani rakennus
vastaa Oulun yliopiston uuden keskustakampuksen myötä lisääntyvään
opiskelija-asuntojen kysyntään keskustassa ja edustaa näkemystäni
ekologisesti ja ajallisesti kestävästä asuntosuunnittelusta.

8 Bregman 2020, 240

- Jan J. Boersema, ympäristötieteiden professori, Leidenin yliopisto 8

“ On olemassa kyvyttömyyttä
nähdä, että ongelmien lisäksi
myös ratkaisut voivat kasvaa
eksponentiaalisesti. “
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OLKIRAKENTEINEN TOWNHOUSE

MIKSI OLKI?

Arkkitehtuurin syventymiskurssilla perehdyin olkirakentamiseen, oljen
ominaisuuksiin sekä sen ympäristövaikutuksiin. Sovelsin hankkimaani
tietoa harjoitustyössä, jossa suunnittelin Oulun vuoden 2025
asuntomessualueelle ryhmän olkirakenteisia townhouseja. Tämä tieto
muodostaa myös pohjan diplomityölleni.

Harjoitustyössäni pyrin korvaamaan mahdollisimman suuren osan
puurakenteista oljella. Puuta yleisesti pidetään ekologisena
rakennusmateriaalina,mutta suuressamittakaavassa siihen liittyymyös
ongelmia, erityisesti jos puurakentamista lisätään siinä määrin, että se
kasvattaa metsien hakkuiden kokonaismäärää. Erityisesti maissa, joissa
metsätalouden ekologinen kestävyys on heikolla tasolla, laajamittaisen
puurakentamisen ilmasto- ja ympäristöystävällisyys on syytä
kyseenalaistaa. Korvaamalla massiivipuurakenteita oljella voidaan
vähentää puun käyttöä ja näin vähentää metsätalouden ilmastolle ja
luonnolle aiheuttamia haittoja.

Teknisesti ja rakennusfysikaalisesti tarkasteltuna olki on loistava
rakennusmateriaali. Luonnonmateriaalina se on monilta
ominaisuuksiltaan puun kaltaista. Tiivistetty olkipaali on puuta
kevyempää mikä nopeuttaa ja helpottaa kuljetusta ja
rakennusprosessia. Huokoisuutensa vuoksi olkipaali eristää hyvin sekä
ääntä että lämpöä; lämmönjohtavuudeltaan se vastaa lähes
tavanomaista mineraalivillaa. Sekä olki että savi ovat hygroskooppisia
materiaaleja, joten savirapattu olkipaaliseinä sitoo ja vapauttaa
tehokkaasti kosteutta ja näin tasaa sisäilman kosteudenvaihteluja.

Kuiva irtonainen olki syttyy melko helposti ja palaa nopeasti, mutta
tiiviisti pakattu olkipaali kestää paloa loistavasti. Oljen sisältämä
piioksidi suojaa sitä syttymiseltä ja paalin tiiveyden takia palo ei saa
riittävästi happea levitäkseen tehokkaasti. Lämmöneristävyys estää
paloa tunkeutumasta syvemmälle rakenteeseen, jolloin se vain hiiltää
paalin pintaa muutaman kymmenen millimetrin syvyyteen.
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Puun tavoin yksi oljen vahvuuksista on siihen varastoitunut hiili.
Fotosynteesissä viljakasvi hajottaa ilmakehän hiilidioksidia, jolloin osa
hiilestä varastoituu kasviin ja osa muuttuu hapeksi ja glukoosiksi. Näin
ollen ilmakehästä poistetun hiilen massa on jopa korkeampi kuin
materiaalin itsensä massa. Puu sitoo hiiltä hiukan enemmän kuin olki.
Olki kasvaa kuitenkin hyvin nopeasti, lajikkeesta riippuen 3-12
kuukauden aikana, kun taas puun kasvamista ja hiilen varastoitumista
joudutaan odottamaan 60-120 vuotta ennen kuin se voidaan hyödyntää
rakennusmateriaalina. Tässä mielessä olki siis varastoi hiiltä puuta
tehokkaammin.

Toinen olkipaalin selvä etu puuhun verrattuna on tuotantoprosessi. Puu
kasvaa hitaasti talousmetsissä, joiden alta luonnonmetsät on kaadettu.
Hakkuun, käsittelyn, sahauksen ja muun jalostuksen aikana merkittävä
osa rakennusmateriaalistamenetetään sahanpuruna ja hakkeena. Olkea
puolestaan syntyy suuret määrät maatalouden sivutuotteena, eli
alkutuotannosta ei aiheudu varsinaisia lisäkustannuksia tai -päästöjä.
Raaka-aine ei myöskään vaadi suurta jalostusta, vaan kuivana olki sopii
sellaisenaan paalattavaksi. Elinkaarensa päässä olkipaalit voidaan
edelleen hyödyntää esimerkiksi energiantuotannossa, eli olki on täysin
kiertotalouden periaatteiden mukainen materiaali.

Kritiikistäni huolimatta koen, että puurakentaminen voi olla osa
ratkaisua tulevaisuuden hiilinteutraalissa rakentamisessa.
Olkirakennuksissakin kantava rakenne on usein ainakin osittain puuta.
Ilmastokriisin haastaessa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita on kuitenkin
harkittava uudelleen vanhoja toimintatapoja myös rakentamisessa ja
kehitettävä uusia, kestävämpiä tapoja rakentaa. Olkirakentaminen voisi
tarjota yhden ratkaisun moniin rakentamisen haasteisiin, mutta
suhteellisen tuntemattomana tekniikkana se vaatii vielä kokeiluja ja
esimerkkejä.

1 Hintsala 2020

GSEducationalVersion

KASVUAIKA

TUOTANTO

HIILENSIDONTA

MASSA

OLKI

3-12 kk

Maatalouden
sivutuote

1.34kg/kg

90-220kg/m3

(paalattuna)

PUU

60-120 vuotta

Talousmetsien
hakkuut

1.59kg/kg

300-550kg/m3

ERÄITÄ OLJEN JA PUUN OMINAISUUKSIA1
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1 KORKEA OLKIRAKENTAMINEN

1.1 OLKI RAKENNUSMATERIAALINA

Olkea on käytetty rakennusmateriaaleja jo vuosituhansien ajan eri
puolilla maailmaa katoissa, seinissä ja eristeenä. Tiiviiksi pakattuja
olkipaaleja alettiin hyödyntää rakentamisessa ensimmäisen kerran
Yhdysvaltojen niittyisessä ja vähämetsäisessä Nebraskan osavaltiossa
1800-luvun jälkipuoliskolla. Pitkään olkipaalirakentaminen pysyi
syrjäseutujen marginaalisena rakennustapana, mutta herätti viimein
arkkitehtien, tutkijoiden ja ekorakentajien kiinnostuksen 1990-luvulla1,
jolloin se rantautui myös Suomeen.

Sanalla olki tarkoitetaan puidun viljan tai kuitukasvien varsia. Useimmat
näistä, kuten vehnä, ohra, kaura, ruis ja riisi soveltuvat käytettäväksi
rakentamisessa. Eri lajikkeiden oljet ovat koostumukseltaan ja
ominaisuuksiltaan hiukan erilaisia, mutta pääasiassa oljet koostuvat
selluloosasta, ligniinistä ja piidioksidista. Olki kasvaa hyvin nopeasti,
yhden kasvukauden eli noin 3-12 kuukauden aikana. Puinnin jälkeen se
tiivistetään paaleiksi ja sidotaan naruin. Paalin tiheys on paalaimesta ja
käyttötarkoituksesta riippuen 90-220kg/m3. Paalauksen lisäksi olki ei
vaadi muuta jalostusta, käsittelyä tai kemikaaleja, joten
rakennusmateriaalina se on hyvin luonnollinen.2

Olkea voidaan käyttää rakentamiseen lähes kaikkialla, missä sitä
syntyy maatalouden sivutuotteena. Suomessa vuosittainen viljasato on
noin 3,6-4,2 miljoonaa tonnia ja siitä syntyvän oljen määrä samaa
luokkaa. Osa tästä käytetään eläinten kuivikkeena, rehuna,
puutarhakatteena tai energiantuotantoon. Suurin osa kuitenkin
kynnetään takaisin peltoon.3 Rakentamisen raaka-aineeksi olkea on siis
tarjolla paljon ja edullisesti. Arkkitehti Jaakko Pöytäniemen
teoreettisten laskelmien mukaan vuosittain syntyvästä oljesta voitaisiin
rakentaa 100m2 omakotitaloja jopa 400 000 kappaletta.4

1Minke ja Krick 2020, 13-16

2Minke ja Krick 2020, 19-21

3 Luke, “Missä toiminnoissa peltobiomassaa syntyy?”

4 Pöytäniemi 2017, 25
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Oljen käyttö rakentamisessa on täysin kiertotalouden periaatteiden
mukaista. Maatalouden sivutuotteena syntyvä raaka-aine ei vaadi
muuta alkutuotantoa ja jalostusastekin on hyvin matala. Näin ollen
myös olkipaalien valmistukseen kuluu hyvin vähän energiaa.
Olkieristeisen seinän valmistukseen vaaditaan primäärienergiaa vain
3kWh/m2, kun selluloosalla ja polystyreenillä vastaavat luvut ovat
20kWh/m2 ja 100kWh/m2.5 Jos olki on säilynyt hyvässä kunnossa
rakennuksen tullessa elinkaarensa loppuun, sen voi edelleen hyödyntää
muissa tuotteissa tai vaikkapa rehuna, kuivikkeena tai bioenergiana.

Oljen tärkein ominaisuus rakentamisessa on sen lämmöneristyskyky.
Olkipaalin lämmönjohtavuus on paalaustavasta ja tiiveydestä riippuen
noin 0,046-0,080W/mK, eli parhaimmillaan 40cm paksun olkipaalin U-
arvo on 0,12W/m2K.6 Lisäksi olkipaaliseinän ulkopuolella voidaan
käyttää puukuitulevyä, joka lisää lämmöneristävyyttä ja vähentää
kylmäsiltoja rakenteessa. Oljella on myös puukuitu- ja
mineraalipohjaisia eristeitä selvästi korkeampi ominaislämpö-
kapasiteetti, minkä ansiosta olkirakennukset pysyvät kesäkuumalla
paremmin viileinä.6

Rakennuksessa olki on tärkeä suojata vedeltä ja kosteudelta, kutenmikä
tahansa muu lämmöneriste. Hygroskooppisena materiaalina olki
kykenee sitomaan ja vapauttamaan kosteutta, mutta sen suhteellisen
kosteuden tulisi pysyä alle 70%:ssa homevaurioiden välttämiseksi. Eri
viljojen oljilla on erilainen kosteudensietokyky, parhaiten kosteutta
kestää ohra. Olkipaali peitetään tavallisesti sisäpuolelta
savirappauksella, joka sitoo myös tehokkaasti kosteutta, ja suojaa siten
olkea liialta kostumiselta. Hygroskooppisuuden vuoksi on myös tärkeää,
ettei rakenteessa ole höyrynsulkua tai muita kosteutta
läpäisemättömiä kerroksia, joiden pinnalle kosteus voisi tiivistyä.
Julkisivuun sopii esimerkiksi tuuletettu puu- tai tiiliverhous tai kosteutta
läpäisevä kalkkirappaus.7

Pitkät räystäät, vedenpitävä julkisivu sekä riittävän korkea kivijalka
suojaavat olkipaaleja sateelta ja roiskevedeltä. Hetkittäinen kastuminen
ei vielä vaurioita olkea, mikäli se pääsee kuivumaan tehokkaasti. Jos
rakenteen sisäpuolella on käytetty savirappausta, kastumisen huomaa
yleensä nopeasti, sillä rapattu pinta tummuu kastuneesta kohdasta.
Paikallinen kosteusvaurio on helppo korjata. Rappaus ja vaurioitunut olki
poistetaan ja korvataan uudella oljella tai selluloosaeristeellä, jonka
jälkeen pinnan voi rapata uudelleen. 8

5Minke ja Kirck 2020, 11

6Minke ja Kirck 2020, 23-25

7Minke ja Kirck 2020, 26-29

8 Lynch 2022

Olkipaalia voidaan käyttää rakentamisessa useissa erilaisissa
rakenteissa. Alkujaan Nebraskan niityillä olkipaalitalojen seinät
rakennettiin pinoamalla paalit sellaisenaan ilman erillistä kantavaa
rakennetta. Paalit kiinnitettiin toisiinsa seinien päällä kulkevilla
kehäpalkeilla ja sidottiin naruin kiinni kivijalkaan. Katto tukeutui
kehäpalkkien päälle ja painoi paaleja yhä tiiviimmäksi. Olki suojattiin
puuverhouksella tai rapattiin molemmin puolin savella tai sementillä,
mikä vahvisti rakennetta. Tämä rakennustyyli tunnetaan nimellä
Nebraskan tekniikka. 9

Toinen tapa rakentaa oljesta on käyttää sitä eristeen tapaan puisen
rankarakenteen tai pilari-palkkirakenteen väleissä. Paalit sidotaan kiinni
rankarakenteeseen, jotta esimerkiksi tuulikuorma ei pääse puskemaan
paaleja pois paikoiltaan. Oljen päällystäminen savirappauksella
vahvistaa rakennetta, mutta ristijäykistys täytyy tehdä erikseen
esimerkiksi levytyksellä tai vaijereilla.9

Seinien lisäksi olkipaaleilla voidaan eristää kattorakenteita. Kaltevassa
rakenteessa paalien on istuttava tiukasti kattopalkkien väleihin,
etteivät ne pääse valumaan, jolloin eristekerrokseen syntyy rakoja. Jos
paalit sijoitetaan kattopalkkien päälle, on huolehdittava vesikatteen
riittävästä kiinnittämisestä tuulikuormien vuoksi. Liimapuurakenteeseen
yhdistettynä olkieriste sopii loistavasti kaarevien ja orgaanisien
muotojen tekemiseen. Olkieristeisen yläpohjan riittävä tuulettuvuus
takaa kosteusteknisen toimivuuden.10

Olkipaalit sopivat myös käytettäväksi massiivipuurakentamisessa.
Esimerkiksi CLT-rakenteinen seinä voidaan eristää lisäämällä elementin
ulkopuolelle olkipaaleja eristeeksi. Tämä tekniikka soveltuu hyvin
nykyaikaiseen rakentamiseen, jossa käytetään esivalmistettuja
elementtejä. Samaa periaatetta voidaan soveltaamyös olemassa oleviin
rakennuksiin, esimerkiksi heikosti eristetyn rakennuksen peruskorjauksen
yhteydessä olkipaaleja voidaan lisätä rakenteen ulkopuolelle
lisälämmöneristeeksi.9

Perinteisesti olkirakentaminen on ollut varsin marginaalista ja
herättänyt kiinnostusta lähinnä ekorakentamis- ja
permakulttuuripiireissä, joissa yhteisöllisyys ja itse rakentaminen ovat
vahvassa roolissa. Olkirakentamisen yleistyminen suuressa
mittakaavassa vaatii kuitenkin uudenlaista lähestymistapaa ja
mielikuvan laajentamista. Tekninen kehitys ja oljen käyttö teollisesti
valmistetuissa rakennustuotteissa ovat askeleita oikeaan suuntaan.

9Minke ja Kirck 2020, 43-45

10Minke ja Kirck 2020, 49-50
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ELEMENTEISTÄ RAKENTUVA OLKIPAALITALO KUVA: ECOCOCON

1.2 OLKIPAALIELEMENTIT

Nebraskan tekniikka oli pitkään yleisin tapa rakentaa taloja oljesta.
Paalien rakenteellinen heikkous kuitenkin asetti rajoitteita sille, kuinka
suuria ja korkeita rakennuksia oljesta pystyttiin rakentamaan. Tämän
vuoksi olkitaloihin alettiin tehdä erillinen puinen kantava pilari-
palkkijärjestelmä ja olkipaalia käytettiin täytteenä pilareiden väleissä.
Tämä mahdollisti kaksi- ja jopa kolmekerroksisten olkitalojen
rakentamisen.1

1990-luvun uuden olkirakentamisbuumin myötä tutkimusta ja teollista
tuotantoa alettiin hyödyntää myös olkirakentamisessa. Tutkittu tieto
oljen ominaisuuksista ja soveltuvuudesta rakentamiseen mahdollisti sen
käytön tavanomaisissa rakennusviranomaisten hyväksymissä kohteissa.
Näin olkea pystyttiin myös jalostamaan valmiiksi rakennustuotteiksi.
Nykyään standardisoitujen ja esivalmistettujen elementtien käyttö
olkirakentamisessa on yleistä.2

Tasalaatuinen teollinen massatuotanto on edellytys olkirakentamisen
yleistymiselle. Olkipaalielementit soveltuvat perinteistä
käsityöpainotteista olkirakentamista huomattavasti paremmin
suurempiin rakennushankkeisiin. Euroopan markkinoilla on jo useita eri
valmistajia, jotka käyttävät olkea pääasiallisena materiaalina
esivalmistetuissa elementeissä, kuten isobritannialainen ModCell,
saksalainen Lorenz, liettualainen Modulina sekä slovakialainen
EcoCocon. Periaatteeltaan eri valmistajien olkielementit ovat hyvin
samankaltaisia, vaikka niiden rakenteissa, ominaisuuksissa ja
käyttötarkoituksissa on eroja.

1Minke ja Krick 2020, 13-15

2Minke ja Krick 2020, 16-18
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Useimpien valmistajien olkielementti koostuu puisesta rungosta, jonka
sisään olki tiivistetään. Kyljet tai päädyt suljetaan vanerilla tai
liimapuulla, tuotteesta riippuen. Puurungon pystytukia tihentämällä tai
lisäämällä runkoon joko ristitukia tai kolmiorakenteita elementeistä saa
myös pilarin ja palkin kaltaisia rakenteita, jotka jäykistävät koko
rakennuksen ja siirtävät kuormat alas myös aukkojen kohdalla.

Tässä diplomityössä käytettäväksi valikoitui EcoCoconin olkielementti.
Ratkaiseva tekijä oli se, että valmistajan mukaan elementeistä voi
rakentaa jopa 6-kerroksisen rakennuksen, kun muilla valmistajilla
maksimikorkeus on 3 kerrosta. EcoCoconin elementissä ei myöskään
käytetä liimapuuta ja vaneriakin vain ylä- ja alapäädyssä, joten liiman
määrä rakenteessa onminimoitu. Useimmistamuista tuotteista poiketen
puurunko on jaettu erilliseen ulko- ja sisäosaan, mikä minimoi
kylmäsiltojen määrän rakenteen läpi.

Suomessa toimii serti�oitu EcoCocon-partneri Sustainabuild Oy.

Havuvaneri 12 mm...................................................

Puurunko 45 x 95 mm..............................

Tiivistetty olki 110 kg/m3.................................

Korkeus 400 - 3000mm.........................

Standardipaksuus 400mm.....................

Leveys 400 - 850mm.............................

Havuvaneri 12 mm......................................................

ECOCOCON-OLKIELEMENTTI

GSEducationalVersion

Standardi Ristijäykistetty Pilari

Aukonylityspalkki

Ikkunapenkki Viistetty

ERILAISIA OLKIELEMENTTEJÄ
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1.3 OLKI KERROSTALOSSA

Korkea olkirakentaminen on varsin uusi idea, eikä syyttä, sillä siihen
liittyy muutamia käytännön kysymyksiä. Saman tyyppisiä ongelmia
joudutaan ratkomaan esimerkiksi puurakentamisen yhteydessä, joten ne
ovat ainakin teoriassa ratkaistavissa. Tällä hetkellä Euroopan
markkinoilla olevista olkipaalielementeistä varsinkin EcoCoconin tuote
on hyvin potentiaalinen käytettäväksi kerrostalorakentamisessa.

Tavanomaiset olkirakennukset rakenteesta riippumatta ovat yleensä
1-2 kerrosta korkeita. Useiden eri valmistajien olkielementeistä voidaan
rakentaa maksimissaan 3-kerroksisia rakennuksia. Oman määritelmäni
mukaan korkeasta olkirakentamisesta voidaan puhua, kun kerroksia on 4
tai enemmän. EcoCoconin mukaan heidän olkipaalielementeistään
voidaan rakentaa jopa 6 kerrosta korkeita rakennuksia.

Ilmeinen ongelma korkeassa olkirakentamisessa on korkeudesta
aiheutuvat rakenteelliset haasteet. Monikerroksisessa rakennuksessa
alimpien kerroksien kantaviin rakenteisiin kohdistuu suuret kuormat ja
rakenteen pysyminen pystyssä täytyy varmistaa jäykistyksellä.

Olkielementtejä voidaan käyttää kerrostalossa usealla eri tavalla. Yksi
tapa on tehdä väliseinät CLT-elementeistä ja käyttää olkielementtejä
ulkoseinissä. Tällöin CLT toimii kantavana rakenteena, eikä
olkielementtien käyttöön liity rakenteellisia ongelmia. CLT:tä
käyttämällä rakenne on myös helppo jäykistää. Myös esimerkiksi
betonirakenteinen hissikuilu voi toimia jäykistävänä elementtinä.

1 Lynch 2022

Tarvittaessa myös olkirakenteiset ulkoseinät voivat olla myös kantavia.
Olkiseinän kantavuutta voidaan lisätä lisäämällä puisten
pystyrakenteiden määrää elementeissä. Alimmissa kerroksissa
saatetaan joutua käyttämään lisäksi erillistä pilari-palkkirakennetta.
Toinen vaihtoehto on tehdä pohjakerroksen kantavat rakenteet kuormia
paremmin kestävästä materiaalista, kuten betonista tai
massiivitiilestä.1 Ulkoseinien lisäksi myös asuntojen väliset seinät
voidaan tehdä olkielementeistä, mikä on monella tapaa suotavaa.

Korkeissa rakennuksissa paloturvallisuus on merkittävä osa
suunnittelua, ja asiaan perehtymättömissä olkikerrostalon palo-
turvallisuus herättää epäilyksiä. Tiivis olki itsessään palaa kehnosti, ja
savirappauksella suojattuna se kestää paloa loistavasti. Vuonna 2018
suoritetussa palotestissä2 EcoCoconin 250mm paksu olkielementti-
rakenne (sisäpuolella 30mm savirappaus, ulkopuolella 60mm
puukuitulevy) saavutti luokituksen REI120. Elementti itsessään on
luokkaa B-s1 d03, eli se osallistuu palon hyvin rajoitetusti, tuottaa hyvin
vähä savua, eikä pisaroi palaessaan. Olkielementti sopii siis hyvin palo-
osastoivaksi seinäksi.

Ääneneristyksen näkökulmasta olkielementtien käyttö väliseinissä on
kannattavaa. Huokoisen rakenteensa ansiosta 400mm paksu
olkielementti eristää ilmaääntä 54dB.3 Kun elementin molemmin puolin
lisätään 25-35mm savirappaus, vaatimus 55dB eristävyydestä hyvin
todennäköisesti saavutetaan. Olkirakenteinen asuntojen välinen
seinärakenne on siis hyvin yksinkertainen verrattuna kaksinkertaiseen
CLT-väliseinään.

Olkirakennuksissa välipohjat ovat usein puurakenteisia, joten siltä osin
suunnitteluun liittyvät haasteet sekä niiden ratkaisut ovat samoja kuin
puurakentamisessa.

2 Fires 2018

3 Vares 2018, 8
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JULES FERRY RÉSIDENCE KUVA: ARTHUR JANIN

OLKIPAALIELEMENTTIEN VALMISTUSTA KUVA: ASP ARCHITECTURE

1.4 CASE STUDY: JULES FERRY RÉSIDENCE

Kokemusta korkeasta olkirakentamisesta on toistaiseksi hyvin vähän.
Yksi hyvä esimerkki on kuitenkin Ranskan St. Dié des Vosges’issa jo
vuonna 2013 rakennettu Jules Ferry Résidence. Se koostuu kahdesta 3-
ja 8-kerroksisesta asuinkerrostalosta joissa on yhteensä 2707
neliömetriä ja 26 kaupungin perhevuokra-asuntoa. Kohteen suunnitteli
ranskalainen arkkitehtitoimisto ASP Architecture.

Olkirerrostalojen sijaan olisi tässä tapauksessa kenties oikeampaa
puhua olkieristeisistä puukerrostaloista. Rakennusten kantavana
rakenteena on puinen pilari-palkkijärjestelmä sekä kantavat CLT-
ulkoseinät. Lämmöneristeenä CLT:n ulkopuolella on käytetty
puurakenteisia puukuitulevyelementtejä, jotka on täytetty 38 cm
paksuilla naruin sidotuilla tiivistetyillä olkipaaleilla. Asennuksen jälkeen
narut on katkaistu paalien ja puukuitulevyn välisten rakojen
tiivistämiseksi. Elementit on suojattu ulkopuolelta vielä aluskatteella ja
savitiilikattoverhouksella. Rakenne on kosteudenläpäisevä. Yläpohja on
eristetty 40 cm kerroksella selluloosaeristettä.

Rakennukset täyttävät passiivitalostandardin vaatimukset. Runsaan
lämmöneristyksen lisäksi rakennuksissa hyödynnetään uusiutuvaa
energiaa. Asuntoja ja käyttövettä lämmitetään aurinkokeräimillä,
maalämmöllä sekä lämmön talteenotolla poistoilmasta ja jätevedestä.
Rakennukset on suunnattu etelään niin että talvella aurinko lämmittää
olohuoneen suurista ikkunoista ja kesällä avoparvekevyöhyke suojaa
liialta kuumuudelta. Portaat ja hissi on sijoitettu kylmään
luhtikäytävään lämmitettävän tilan minimoimiseksi.

Interiööriltään rakennukset ovat puukerrostalomaisia. Liimapuiset
pilarit, palkit sekä CLT-välipohjat on jätetty paljaiksi ja ne tuovat paljon
lämmintä puupintaa sisätiloihin. Koska olki on ulkoseinärakenteessa
kantavan seinän ulkopuolella, sen ilmaa puhdistavat ja kosteutta
tasaavat hyödyt menetetään, mutta toisaalta myös puulla on
vastaavanlaisia ominaisuuksia.
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Merkittävä ero tämän kohteen ja diplomityön olkikerrostalon välillä on
kantava rakenne. CLT-rakenne mahdollistaa jopa 8 kerroksen
rakentamisen, mutta näin puuta ei voida lainkaan korvata oljella, mikä
olisi aiemmin esitettyjen seikkojen perusteella suotavaa. Oljella on
kuitenkin merkittävä osa arvioitaessa rakennuksen ekologisuutta
kokonaisuudessaan. Jo vuonna 2013 rakennettua Jules Ferry
Résidencea voidaan pitää nykyaikaisen korkean olkirakentamisen
tiennäyttäjänä ja erinomaisena esimerkkinä oljen soveltuvuudesta
urbaaniin rakentamiseen.

ASUNNON TUPAKEITTIÖ KUVA: LIGNATEC SAS

PERUSKERROS JA RAKENNELEIKKAUS KUVAT: ASP ARVHITECTURE
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2 SUUNNITELMA

2.1 TAUSTAA

Huhtikuussa 2020 Oulun yliopisto ilmoitti käynnistävänsä
hankesuunnittelun keskustakampuksen rakentamiseksi Oulun
Raksilaan. Loppuvuodesta 2021 valmistuneen hankesuunnitelman
mukaan uudelle kampukselle sijoitetaan 11000m2 opetus- ja
opiskelutiloja sekä 7700m2 henkilökunnan työtiloja, eli yhteensä noin
23700m2 (34000k-m2). Tarkoituksena on siirtää joidenkin tiedekuntien
toiminta kokonaan uudelle kampukselle, ja säilyttää osa Linnanmaan
kampuksella. Vireillä oleva asemakaavamuutos on tarkoitus vahvistaa
vuoden 2023 aikana, jolloin keskustakampus voisi valmistua vuonna
2028.1

Toteutuessaan keskustakampus siirtää opiskelija-asumisen painoa
Linnanmaan ja Kaijonharjun alueelta lähemmäksi keskustaa. Tämä lisää
tarvetta rakentaa uusia asuntoja jo valmiiksi opiskelijoiden suosiossa
olevan keskustan läheisyyteen. Opiskelijoiden siirryttyä yleisen
asumistuen piiriin vuonna 2017 yksin asumisesta on tullut yhä
yleisempää ja soluasuntojen suosio on laskenut. Opiskelija-asuntojen
uudisrakentaminen tulee siis tulevaisuudessa painottumaan pääasiassa
yksiöihin , mutta myös pienille kaksioille ja perheasunnoille on kysyntää.

Tässä diplomityössä esitän suunnitelman opiskelija-asuntolasta, joka
sijoittuisi uuden keskustakampuksen läheisyyteen. Suunnitelmassa on
huomioitu opiskelijoiden tarpeet tulevaisuuden asumisen, liikkumisen ja
opiskelun suhteen. Keskeinen sijainti, laadukas pyöräpysäköinti, valoisat
asunnot sekämonipuoliset yhteistilat luovat opiskelijoille hyvää elämää
tukevan elinympäristön.

1 Oulun yliopisto 2021
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2.2 RAKENNUSPAIKKA

Rakennuspaikka sijaitsee Oulun Myllytullissa keskustan ruutukaava-
alueen reunalla Tulliväylän ja Heikinkadun kulmassa, korttelissa 18.
Korttelissa on kolme vuosina 1947-1949 rakennettua asuinkerrostaloa,
vuonna 1946 rakennettu päiväkoti ja sen 1990 valmistunut
laajennusosa. Päiväkotirakennuksen on suunnitellut arkkitehti Gustaf
Strandberg ja laajennusosan arkkitehti Juha Pasanen.

Korttelin rakennukset ovat tyyliltään jälleenrakennuskaudelle hyvin
tyypillisiä harjakattoineen, rapattuine julkisivuineen, säännöllisine
aukotuksineen ja graniittikivijalkoineen. Poikkeuksen tekee matala
päiväkodin laajennusosa, joka edustaa postmodernistista Oulun koulua.
Piha-alueet ovat, tilavia, valoisia ja vehreitä, mutta vilkkaan liikenteen
vuoksi meluisia. Sekä kerrostalojen että päiväkodin pysäköinti on
keskitetty korttelin luoteispäätyyn.

KORTTELI 18



KUVAT: OSSI HINTSALA
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Rakeisuuskaavio 1:3000

Kaupalliset palvelut Julkiset palvelut Bussilinjat Pyöräbaana
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KORTTELIN 18 VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT OVAT VUOSILTA 1989 (YS) JA 1993 (AK)

Kortteli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Keskustan suuntaan
autoliikenne kulkee Heikinkatua pitkin ja keskustasta sekä Raksilasta
Tuiran suuntaan kulkeva autoliikenne Tulliväylää pitkin. Bussilinjat 28,
34, 48 ja 63 pysähtyvät Heikinkadulla aivan korttelin vieressä ja
keskustan ja Värtön väliä kulkeva citybussi A Tulliväylällä. Runkolinjan 2
sekä lentokentälle kulkevan linjan 8 pysäkki sijaitsee Kainuuntiellä alle
400 m kävelymatkan päässä. Jalankulku keskustaan on vaivatonta, ja
Oulun kaupungin nykyisen pyöräbaanaverkkosuunnitelman mukaan
vuonna 2031 Heikinkadulla kulkee Hiukkabaana ja Tulliväylällä
Ratabaana.

Myös palvelut ovat lähettyvillä. Raksilan päivittäistavarakaupat (jotka
säilyvät paikallaan uuden keskustakampuksen vieressä) sekä keskustan
kauppakeskukset ja liikkeet ovat saavutettavissa jalan. Matkakeskus
sijaitsee vain parin sadan metrin päässä. Keskustakampukselle
korttelista onmatkaa vain 500m jaOAMK:n Kontinkankaan kampukselle
1500 m. Lisäkäsi korttelissa toimii kaupungin päiväkoti Ainola ja
lähimpään kouluun Myllytulliin on alle kilometrin matka, joten sijainti on
loistava myös perheellisille opiskelijoille. Sijainnin ja palveluiden
läheisyyden vuoksi asuntola on suunniteltu autottomaksi Oulun
kaupungin pysäköintinormin mukaisesti.

Uusi kuusikerroksinen asuntolarakennus sijoittuu Tulliväylän ja
Heikinkadun kulmassa olevan kerrostalon ja päiväkotirakennuksen väliin,
Tulliväylän varrelle. Näin se täydentää korttelirakennetta luontevasti,
suojaten liikenteen melulta mutta viemättä kuitenkaan liiaksi tilaa
olemassa olevan pihan toiminnoilta. Sen tieltä täytyy purkaa vain kaksi
jätekatosta ja aitaa, siirtää päiväkodin leikkivälineitä sekä kaataa
kymmenkunta vanhaa koivua, joiden puuta voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi uuden rakennuksen kiintokalusteissa. Asuntola sijoittuu
osittain asuinkerrostalojen tontille, mutta vei myös osan päiväkodin
tontista. Menetetty osa on kuitenkin niin pieni, että päiväkodin pihan
tavoitemitoitus lapsimäärää kohden toteutuu.

Varjoanalyysin perusteella pimeinä vuodenaikoina varjojen ollessa pitkiä,
uusi asuntolarakennus osittain varjostaa päiväkodin ja kerrostalojen
piha-alueita. Kesäaikaan ja erityisesti päivisin varjostus on vähäistä.
Asuntola ei juurikaan varjosta ympäröiviä rakennuksia, lukuun ottamatta
viereistä päiväkotirakennusta.
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2.3 PIHA

Naapuritonteilta viedyn tilan minimoimiseksi asuntolan piha on
suunniteltu mahdollisimman pieneksi. Useita toimintoja, kuten tomutus,
pyykinkuivaus, leikki ja oleskelu jaetaan kerrostalojen pihoilla jo
sijaitsevien toimintojen kanssa. Pelastustien ja nostopaikan lisäksi
pihalle jää kuitenkin tilaa lumenkasauspaikoille, pihapeleille, päiväkodin
uudelle jätekatokselle sekä puu- ja pensasistutuksille, joilla
kompensoidaan rakennuksen tieltä poistettua kasvillisuutta. Päiväkodin
pihaa vasten syntyvä korkeusero tuetaan tukimuurilla.

Asuntolarakennuksen ja päiväkotirakennuksen väliin jäävässä tilassa on
päiväkodin huoltoyhteys sekä henkilökunnan autopaikkoja. Asukkaiden
käytössä olevia yhteiskäyttöautoja varten rakennuksen päädyssä on
sisäänveto, josta on myös käynti jätehuoneeseen ja pyörävarastoon.
Lounaispäädyn sisäänvedossa on pyöräpaikat vieraille. Pääsisäänkäynti
sekä yhteys pyykkitupaan ja ulkoiluvälinevarastoon jäävät sisäpihan
puolelle.

GSEducationalVersion
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2.4 JULKISIVUT

Rakennuksen sijainti valikoitui osittain käytetyn materiaalin kautta. Olki
on luonteeltaan perinteikkään luonnonläheinen ja ympäristöystävällinen
materiaali, joten on luontevaa että tämä heijastelee myös
arkkitehtuuriin, samoin kuin urbaani ympäristö

Ulkoarkkitehtuuriltaan rakennus pyrkii sovittautumaan paikalleen
olemassa olevien rakennusten väliin täydentäen korttelia luontevasti.
Materiaaleissa, aukotuksessa ja massoittelussa on otettu vaikutteita
jälleenrakennuskauden niukan tarkoituksenmukaisesta arkkitehtuurista,
kuitenkaan vanhaa kopioimatta. Rakennuksen pitkä massa on jaettu
kahteen eri korkuiseen ja eri väriseen osaan

Vaaleat kerman ja persikan sävyiset rapatut julkisivut laajentavat
korttelin väripalettia. Massiivitiilirakenteinen pohjakerros korostuu
tiiliverhouksessa, tuo katutilaan inhimillistä mittakaavaa ja toimii
jalustana kuuden kerroksen korkeuteen kohoavalle rakennukselle. Myös
katto sekä hormit ovat punaista savitiiltä korttelin tyyliin sopivasti.
Sisäänvetojen julkisivuja korostaa sinertävä keraaminen laatta.
Vedenpoistojärjestelmä, ikkunat ja pellitykset ovat harmaat.

Säännöllisessä aukotuksessa toistuvat kahden kokoiset ikkunat sekä
ranskalaiset parvekkeet. Alumiiniset ulokkeet muodostavat
aukotukseen vesipellin ja toimivat samalla auringolta suojaavana
elementtinä. Tulevaisuudessa auringon lämpökuorman lisääntyessä
ulokkeiden yläreunan alle voidaan asentaa markiisit tehostamaan
suojausta. Myös ranskalaisten parvekkeiden pinnakaiteet kiinnittyvät
ulokkeisiin.

Harjakattoineen ja säännöllisine aukotuksineen rakennus kunnioittaa
vanhaa ympäristöään. Yksityiskohdat, kuten lattiaan asti ulottuvat
lasipinnat, aukotuksen ulokkeet ja kolmiulotteinen tiiliverhous tuovat
asuntolan arkkitehtuurin nykyaikaan.
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2.5 YHTEISTILAT

Asuntolan pohjakerros ja ylin kerros on varattu kaikkien asukkaiden
käyttöön ja suunnittelussa on painotettu yhteistilojen ja jaettujen
toimintojen merkitystä.

Autottomuuden takia erityisesti pyöräpysäköinnin laatuun on
panostettu ja se on suunniteltu ja mitoitettu Oulun polkupyöräilijät Ry:n
pysäköintinomria koskevan suosituksen mukaan.1 Kaikki asukkaiden
pyöräpaikat sijaitsevat pohjakerroksessa lämpimässä ja lukittavassa
varastotilassa, johon on esteetön pääsy ja leveä etäluettavalla
tunnisteella toimiva automaattiovi. Paikoista 56 on runkolukittavissa ja
48 kaksikerroksisissa telineissä. Kaksikerroksiset telineet ja huoltopiste
on sijoitettu väestönsuojaan. Tavarapyöriä, kolmipyöräisiä,
kuljetusvaunuja ym. varten on neljä erikoispyöräpaikkaa . Ulkona on
katettuja runkolukittavia vieraspaikkoja 13 ja yksi erikoispyöräpaikka.
Yhteensä pyöräpaikkoja on siis 122. Näiden lisäksi asukkaiden käytössä
on kaksi yhteiskäyttöautoa.

Pyöräpysäköinnin yhteydessä on jätehuone josta on kulku myös suoraan
ulos. Pyykkitupa on sijoitettu sisäpihan puolelle ulkoiluvälinevaraston
läheisyyteen niin että kulku ulos kuivaustelineelle on helppo.
Pääsisäänkäynnin aulatilan yhteydessä on tilava lasiseinällä erotettu
oleskelutila vapaata yhdessäoloa, pelailua ja leffailtoja varten. Aulasta
pääsee myös siivoushuoneen kautta teknisiin tiloihin. Rakennuksessa ei
ole lainkaan kellaria, joten huoneistokohtaiset irtaimistovarastot ovat
viidennessä kerroksessa rakennuksen nelikerroksisen osan ullakolla.

Ylimmässä kerroksessa sijaitsee saunaosasto sisäpihalle aukeavine
vilvoitteluparvekkeineen. Keittiöllinen kerhotila on asukkaiden
varattavissa omia tilaisuuksia tai yhteistä ajanviettoa varten.
Kerhotilassa voi myös majoittaa vieraita. Ylimmässä kerroksessa on
myös opiskeluja sekä hiljaista että ryhmätöskentelyä varten.

1 Haapakorva 2017
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1. kerros

1 Jätehuone

2 Väestönsuoja / pyörävarasto ja -huolto, 48pp

3 Pyörävarasto, 56pp, 4epp

4 Oleskelu

5 Lastenvaunuvarasto

6 Pyykkitupa

7 Ulkoiluvälinevarasto

8 Siivoushuone

9 Sähköpääkeskus

10 Sprinklerikeskus

11 Lämmönjakohuone

12 Kuivaushuone

Yht.

26m2

50m2

106m2

44m2

12m2

14m2

19m2

8m2

13m2

7m2

14m2

11m2

405k-m2
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6. kerros

1 Kerhotila / vierashuone 43m2

2 Wc, esteetön 7m2

3 Pukuhuone 9m2

4 Pesuhuone 8m2

5 Sauna 7m2

6 Opiskelutila 43m2

7 Vilvoitteluparveke 24m2

Yht. 228k-m2
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2.6 ASUNNOT

Asunnot on suunniteltu kolmelle eri asukaspro�ilille niin, että eri asunnot
vastaavat erilaisten asukkaiden tarpeita. Asukaspro�ilien muodostami-
sessa on sovellettu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen yhteistyössä Kortepohjan ylioppilas-
kylän kehittämissuunnitelmaa varten laatimia asukaspro�ileja.1

Asuntoja on yhteensä 30, joista 19 on yksiöitä, 8 kaksioita ja 3
kolmioita. Opiskelija-asumisessa juuri yksiöt ja pienet kaksiot ovat
suosituimpia, mutta hyvän sijaintinsa ja palvelujen läheisyyden takia
asuntola tarjoaa hyvän mahdollisuuden autottomaan asumiseen myös
suurempaa asuntoa tarvitseville perheellisille opiskelijoille.

Keskikäytävän ansiosta rakennuksessa on vain yksi porrashuone ja
ikkunat käytävän molemmissa päissä päästävät tilaan luonnonvaloa.
Keskikäytävästä huolimatta asunnoista ei tule putkimaisia, koska
ympäröivien rakennusten tavoin asuntolan runkosyvyys on maltillinen
13,7m. Asuntojen pohjat suunniteltu siten, että kalustusvaihtoehtoja on
useita ja pienissäkin asunnoissa on toisistaan erillisiä tiloja. Joka
asunnossa on vähintään yksi ranskalainen parveke. Monipuoliset
yhteistilat laajentavat elinpiiriä oman asunnon ulkopuolelle.

Esteettömyysvaatimusten mukaan opiskelija-asuntoloissa 5% tai
vähintään yksi asunto tulee olla esteetön. Toisessa kerroksessa yksi
kaksio on korvattu esteettömällä yksiöllä ja yksi kolmio esteettömällä
kaksiolla. Muissa asunnoissa kylpyhuoneiden ei tarvitse olla
esteettömiä, mikä säästää muutamia neliöitä asuntojen pinta-alasta.
Katolliset ja omalla poistoilmahormilla varustetut suihkukopit
minimoivat roiskeveden ja kosteusrasituksen kylpyhuoneessa.

Oljen ja saven käyttö tuo asuntoihin omaleimaista tunnelmaa.
Savirappauksella tehdyt pyöristetyt kulmat ja pintalaastiin sekoitetut
murskatut simpukankuoret luovat tavanomaisesta poikkeavan
vaikutelman. Savirapattu olki pitää myös huoneilman puhtaana ja
tasapainottaa ilmankosteuden vaihteluita.

ASUKASPROFIILIT

Nukkuja

• Opiskelee, työskentelee ja harrastaa kodin ulkopuolella
• Voi asua vakituisesti toisella paikkakunnalla
• Asunto paikka jossa levätä ja säilyttää tavaroita
• Ei kutsu kotiin vieraita

Kotiasuja

• Koti tärkeä osa identiteettiä
• Viettää paljon aikaa kotona
• Kutsuu kotiin vieraita
• Käyttää yhteistiloja suurempia kokoontumisia varten

Lapsiperhe

• 1-2 lasta
• Suuri säilytystilan tarve
• Muuttuvat tilatarpeet

ASUNTOJAKAUMA

1h+k

27,5m2

12kpl

40%

1h+k

30,5m2

6kpl

20%

1h+k (e)

42,0m2

1kpl

3%

2h+k

42,0m2

7kpl

23%

2h+k(e)

56,5m2

1kpl

3%

3h+k

56,5m2

3kpl

10%

Yht.

2340k-m2

30kpl

100%
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2. kerros

1 Yksiö 28m2

2 Yksiö 30m2

3 Kaksio 42m2

4 Kaksio, esteetön 56m2

5 Yksiö, esteetön 43m2

Yht. 462k-m2
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1 Yksiö 28m2

2 Yksiö 30m2

3 Kaksio 42m2

4 Kolmio 56m2

Yht. 462k-m2



6362

GSEducationalVersion

1

3

2

2

0 3 9m6 P
5. kerros 1:200

5. kerros 1:200

1 Irtaimistovarasto, 30 varastoa 95m2
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Yht. 333k-m2
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YKSIÖT

Yksiöitä on kahden kokoisia, 27,5 m2 ja 30,5m2. Pienet yksiöt (kuvassa)
on suunniteltu asukaspro�ili Nukkujan tarpeisiin kuitenkaan tinkimättä
asumismukavuudesta. Alkovi on erotettavissa muusta tilasta verholla ja
120cm leveä sänky on mahdollista sijoittaa alkoviin usealla eri tavalla.
Keittiöön sijoitettu siivouskaappi vapauttaa eteisestä tilaa
vaatekaapeille ja eteiskaapeille.

Suurempi yksiö sopii Kotiasujalle. Lisäneliöiden ansiosta keittiö on
suurempi ja oleskelutilaa on enemmän, mikä mahdollistaa yhteisen
ruuanlaiton ja illanvieton. Myös eteinen on suurempi ja säilytystilaa
enemmän. Näin ollen suurempi yksiö sopii myös Nukkuja-pariskunnalle.

1 Eteinen 4,0m2

2 Kylpyhuone 2,5m2

3 Tupakeittiö 16,0m2

4 Alkovi 4,5m2

Yht. 27,5m2
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1 Eteinen 3,0m2

2 Kylpyhuone 3,5m2

3 Makuuhuone 10,0m2

4 Tupakeittiö 24,5m2

Yht. 42,0m2

KAKSIOT

Kaksiot sopivatmonenlaisille asujille, niin yksin asuville kuin pariskunnille
ja vauvaperheillekin. Tilavassa tupakeittiössä on monia eri
kalustusvaihtoehtoja ja tilaa yhteiselle oleskelulle on riittävästi.
Makuuhuoneessa on runsaasti säilytystilaa ja tarvittaessa sinnemahtuu
parisängyn lisäksi myös vauvan sänky.
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1 Eteinen 3,0m2

2 Kylpyhuone 3,5m2

3 Makuuhuone 10,0m2

4 Tupakeittiö 26,0m2

5 Makuuhuone 8,5m2

6 Vaatehuone 3,5m2

Yht. 56,5m2
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KOLMIOT

Kolmiot on suunniteltu ensisijaisesti lapsiperheille. Pohjaratkaisu on
sama kuin kaksiossa, mutta asunnon toisessa päädyssä on lisäksi toinen
makuuhuone ja vaatehuone. Makuuhuone sopii kaikenikäisille asujille tai
vaikkapa työhuoneeksi tai vierashuoneeksi vuoroasumisen tarpeisiin. Ison
liukuoven ansiosta se voidaan yhdistää myös tupakeittiön jatkeeksi,
jolloin luonnonvalo pääsee tilaan kahdesta suunnasta.

Toisen makuuhuoneen niukoista neliöistä huolimatta kolmiot sopivat
myös kimppa-asumiseen. Suuren vaatehuoneen ansiosta vaatekaappeja
ei tarvita, mikä vapauttaa tilaa muuhun käyttöön. Tupakeittiö jakaa
makuuhuoneet eri puolille asuntoa, mikä takaa riittävän yksityisyyden.
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2.7 RAKENNE

Asuntolan kantavana rakenteena on käytetty EcoCoconin puurankaisia
olkipaalielementtejä. Erilaisia elementtityyppejä yhdistelemällä
voidaan tehdä sekä itse kantava rakenne että aukonylitykset ja
ristijäykistys. Rakennuksen korkeuden vuoksi kaikki pohjakerroksen
seinät ovatmassiivitiiltä, joka kestää olkielementtejä paremmin raskaita
kuormia. Tämän ansiosta olkielementtien lisäksi erillistä kantavaa
rakennetta ei tarvita, paitsi suunnittelusta aiheutuvan siirtyvän
kantavan linjan tai pitkän jännevälin vuoksi.1 Kevyet väliseinät ovat
rankarakenteisia ja levypintaisia.

Jokaisessa kerroksessa seinän olkielementtien päälle kiinnitetään
Kertopuinen kehäpalkki. Näin erillisistä olkielementeistä voidaan
tehdasolosuhteissa valmistaa suuria rakennuspaikalle kuljetettavia
seinä- tai jopa tilaelementtejä, mikä nopeuttaa rakennusprosessia.
Ylemmän kerroksen seinät tukeutuvat osittain kehäpalkin, osittain
välipohjalaatan päälle.

Välipohjalaatat ovat liimattomia DLT-massiivipuuelementtejä, joiden
alapintaan lamellien väliin on integroitu akustoivaa puukuitua. DLT-
elementit tukeutuvat kantaville ulkoseinille sekä rakennuksen
keskikäytävän molemmin puolin oleville seinille. Näin ollen asuntojen
väliset seinät eivät ole kantavia, minkä ansiosta niitä voidaan tarpeen
tulleen poistaa purkamalla olkielementit.1 Esimerkiksi rakennuksen
käyttötarkoituksen muuttuessa tai muun muutostarpeen tullessa pieniä
asuntoja voidaan yhdistellä tai suuria asuntoja jakaa pienempiin tiloihin.

Myös yläpohjassa on käytetty DLT-elementtejä, jotka jakavat kylmän
tuulettuvan ullakkotilan asunnoista erilliseksi palo-osastoksi.
Savitiilinen vesikatto tukeutuu elementtien päälle asetetuille
kattoristikoille.

Rakennuksessa ei ole kellaria. Alapohjan teräsbetonisen ontelolaatan
alla on tuuletettu ryömintätila.
1 Lynch 2022
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oleskelu

mh wc

mh wc

mh wc

mh wc

kerho/vieras

porras

Leikkaus B-B 1:200
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VP

YP

VK

AP

Tuulettuva
ryömintätila

Tuulettuva
kylmä ullakko

Kehäpalkki

US1

US2

Kehäpalkki

Kehäpalkki

Detaljit 1:25

VESIKATTO
Savitiili
Kattoruoteet
Tuuletusrima
Bitumikermi
Umpilaudoitus
Yläpaarre

YLÄPOHJA
Kattoristikot
Savikyllästetty puukuitueriste
Ilmansulkupaperi
DLT-massiivipuuelementti

ULKOSEINÄ 1, OLKI
Kalkkirappaus
Puukuitulevy
Ilmansulkupaperi
Olkielementti
Savirappaus

VÄLIPOHJA
Koivulankku
Askeläänieriste + koolaus
2x Savirakennuslevy
2x Puukuitueriste
Ilmansulkupaperi
DLT-massiivipuuelementti

ULKOSEINÄ 2, TIILI
Tiiliverhous
Ilmarako
Rappaus
Saviharkko

ALAPOHJA
Lattialaatta+laasti
Pintalaatta
Polystyreenieriste
Ontelolaatta

30mm
50x50mm
22x50mm

22x100mm

550mm

200mm

5mm
60mm

400mm
35mm

28mm
60mm

2x 22mm
2x 60mm

200mm

85mm
20mm
5mm

490mm

15mm
55mm

200mm
200mm
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2.8 TALOTEKNIIKKA

Talotekniikan osalta suunnittelussa on pyritty huomioimaan
toimintavarmuus, huollettavuus sekä pitkä käyttöikä. Tavoitteena on
yksinkertainen talotekniikka, jonka ylläpitäminen on helppoa ja edullista
eikä aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle
elinkaarensa missään vaiheessa.

Rakennus lämmitetään Oulun Energian hiilineutraalilla kaukolämmöllä.
Ikkunoiden alle sijoitetut vesikiertoiset lämpöpatterit ovat esillä ja näin
viat ovat helposti havaittavissa ja korjattavissa.

Asuntolassa on painovoimainen ilmanvaihto. Vaikka se lisääkin
lämmitystarpeen määrää, koneellisesta ilmanvaihdosta säästyvä
energia, järjestelmän helppo ja edullinen huolto sekä pitkä elinkaari
kompensoivat tätä. Näin säästytään myös koneellisen ilmanvaihdon
mahdollisista häiriöistä aiheutuvilta haitoilta ja vaurioilta.
Energiantuotannon päästöjen laskiessa lisääntynyt lämmitystarve ei
myöskään aiheuta lisäpäästöjä.

Tuloilma otetaan ikkunoiden karmiventtiileistä, ja se esilämpiää
ikkunalasien välissä ennen kuin virtaa huoneistoon. Poistoilmahormit
kulkevat asuntojen välisten seinien sisällä pystysuunnassa läpi koko
rakennuksen ja ne on muurattu Wienerbergerin Porotherm-
hormisaviharkoista. Jokaisen asunnon keittiössä, kylpyhuoneessa ja
vaatehuoneessa on säädettävä poistoilmaventtiili. Rakennuksen korkea
harjakatto pidentää poistoilmahormeja ja parantaa näin
hormivaikutusta. Vedonparantajat hormien huipulla tehostavat kesäajan
heikkoa ilmanpaine-eroa.

Jäähdytystarpeen vähentämiseksi kaikkiin auringon suuntaan
avautuvien ikkunoiden ulkopuolelle on lisätty ulokkeet, jotka kesäisin
suojaavat kuumalta auringolta, mutta päästävät kuitenkin auringon
valon ja lämmön sisään pimeinä ja kylminä vuodenaikoina, jolloin aurinko
paistaa matalammalta. Kaakkoon suuntautuva harjakaton lape
mahdollistaa myös passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen.

2.9 PALOTURVALLISUUS

Kokonsa ja käyttötarkoituksensa perusteella asuntolarakennus
luokiteltaisiin paloluokkaan P2, jossa lämpöeristeiltä vaaditaan luokkaa
A2-s1,d0, eli käytännössä lämmöneristeen on oltava lähes palamaton.
EcoCocon-olkielementtien paloluokitus on B-s1, d0,1 joten tämä
vaatimus ei täyty. Tästä syystä rakennus on suunniteltu paloluokkaan
P0 eli oletettuun palokehitykseen perustuen.

Kaikki ulkoseinät sekä asuntojen väliset seinät on tehty 400mm
olkielementeistä, ja ne suojataan yhteensä 35mm paksulla A1-luokan
savirappauksella. Tällaisen rakenteen palonkesto on jopa REI1201, eli
kantavien rakenteiden palonkesto on reilusti ylimitoitettu vaaditusta
tasosta REI60. Palon sattuessa olkielementti ei paloluokituksensa
mukaisesti juurikaan tuota savua eikä pisaroi palaessaan.

Välipohjarakenteiden DLT-elementit on ylimitoitettu niin että ne pysyvät
kantavina 60 minuutin palon ajan. Kaksinkertainen savilevytys
elementin päällä estää paloa siirtymästä ylempään asuntoon.

Paloturvallisuuden lisäämiseksi rakennuksessa on sprinklausjärjestelmä.
Lisäksi jokaisen asunnon ranskalainen parveke on saavutettavissa
tikasautolla ja ne toimivat varapoistumisteinä. Porrashuoneen
savunpoisto tapahtuu keskikäytävän molemmissa päissä olevan
avoimen korkean tilan kautta.

1 Vares 2018, 8
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LOPUKSI

Ilmastokriisi ja luontokato ovat monimutkaisia ihmiskunnan
olemassaoloa uhkaavia ongelmia. Niiden pysäyttämiseksi
yhteiskunnallinen murros on välttämätön, myös arkkitehtuurissa.
Valmistuvana arkkitehtina pohdin jatkuvasti keinojen, joilla voin työssäni
viedä murrosta eteenpäin. Ratkaisujen tulee olla aidosti toimivia,
suureen mittakaavaan skaalautuvia ja valitettavasti myös
taloudellisesti kannattavia. Tässä diplomityössä esitän yhden keinon,
jossa on potentiaalia.

Työni tavoitteena on lisätä rakentamisen ja arkkitehtuurin alalla
toimivien ihmisten tietoisuutta korkeasta olkirakentamisesta ja sen
mahdollisuuksista osana hiilineutraalia asumista. Aihe on toistaiseksi
varsin tuntematon, ja työtä riittää, sillä rakennusalalla asiat tunnetusti
muuttuvat hitaasti. Työni on kuitenkin herättänyt kiinnostusta jo ennen
sen valmistumista. Minut kutsuttiin esittelemään tuolloin vielä
keskeneräistä diplomityötäni Suomen suurimpaan rakennusalan
tapahtumaan RakennusSummitiin lokakuussa 2021. Olkielementti-
valmistaja EcoCocon on ilmaissut olevansa kiinnostunut tekemään
työstäni artikkelin sen valmistuttua. Tässä mielessä voin todeta, että
olen päässyt tavoitteeseeni.

Diplomityössäni pyrin esittämään esimerkin nykyaikaisesta olki-
arkkitehtuurista. Arkkitehtuurini on aina ollut hyvin materiaalilähtöistä,
ja kestävät materiaalit johtavat kestävään arkkitehtuuriin, niin
ekologisesti, ajallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin. Suunnittelemassani
rakennuksessa olki ei ole konkreettisesti näkyvissä, mutta arkkitehtuuri
antaa vihjeitä sen käytöstä sekä ulkona että sisällä. Tulevaisuudessa
toivoisin näkeväni millaiseen suuntaan nykyaikainen urbaani
olkiarkkitehtuuri kehittyy muiden arkkitehtien suunnittelupöydällä.

Korkean olkirakentamisen toteutumisen kannalta työ on vasta alussa.
Diplomityöni osoittaa, että olkipaalien käyttäminen kerrostalo-
rakentamisessa on mahdollista rakennusteknisesti ja Suomen
lainsäädännön puitteissa. Tulos on kuitenkin täysin teoreettinen. Aihetta
täytyisi tutkia lisää erikoissuunnittelun näkökulmasta ja käytännön
koerakentamisen kautta, ennen kuin kerrostalon rakentaminen oljesta
olisi todellisuutta.

Kaikkia yhteiskunnan osa-alueita tarvitaan tulevaisuuden
rakentamisessa, ja kehitystä on tapahtunut jo valtavasti. Arkkitehtuuri
luo ympäristön kaikelle elämälle, joten sen rooli tulevaisuuden
suunnannäyttäjänä on hyvin merkittävä. Ensimmäiset askeleet kohti
hiilineutraaleja ja luonnon elonkirjoa tukevia kaupunkeja on jo otettu. Nyt
tarvitaan rohkeutta ja päättäväisyyttä tarttua toimeen.
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