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Venäjän vallan aikaan väestö asui pääasiallisesti
maaseudulla hirsirunkoisissa taloissa, jotka oli rakennettu suoraan maapohjan päälle.
Itsenäistymisen jälkeen Suomen taloustilanne alkoi hiljalleen parantua ja työväestö muutti maalta
kaupunkeihin, mikä muodosti asuntopulan työväestölle. Uusia asuinrakennuksia tarvittiin kipeästi, vaikkakin rakennusmateriaaleista oli yhä pulaa
vaikeuttaen asuntojen rakentamista.
Yllämainitusta tilanteesta ja ajankuvasta lähti
Suomen pientalorakentaminen liikkeelle. Suomen
pientalojen historiaan on mahtunut monenlaista
innovaatiota ja vaihtelevia ratkaisuja, tunnetuimpina esimerkiksi rintamamiestalot ja Asuntomessut.
Paljon parjatut riskirakenteet ovat myös värittäneet suomalaisten talojen historiaa. Rakenne
on yleensä ollut oman aikakautensa määräysten
ja ohjeiden mukainen ja riskialttius on huomattu
vasta jälkikäteen, minkä seurauksena rakenteen
käytöstä on luovuttu.
Sukella pientalojen historiaan kanssamme!
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Tunnemme kaikkien aikakausien talot
ja niiden tyypilliset piirteet kuin omat
taskumme!
KIM MALMIVAARA,
Liiketoimintajohtaja, Inspections & Surveys
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SUOMALAISET TALOT
VUOSINA 1917-1939

• rakenteeltaan yksinkertaiset talot ->
korjaaminen helppoa
• sukupolvelta toiselle periytyvä tietotaito,
perinteitä vaalittiin
• taloissa ei kellareita
• rakentaminen kiihtyi: 1933 valmistui
1000 asuntoa, 1938 jo 7000

AIKAKAUDEN TYYPILLISET RAKENNUSMATERIAALIT JA NIIDEN
TUOMAT ONGELMAT

• ei LVIS-tekniikkaa
• erinomaiset rakennuspaikat

1920-luvun puutalo

1910-luvun kansakoulu
Hirsi -> alimpien hirsien lahoaminen
1930-luvun funkkistalo
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”Säästöbetoni”: massan joukkoon lisättiin kiviä,
sahanpurua tai olkia -> heikko kestävyys

Tuulettuvat alapohjarakenteet perusmuuriin tai
palkkiin tukeutuva alapohjarakenne, jonka alapuolella on tuulettuva ryömintätila -> tilan huono tuulettuminen, maaperästä nouseva kosteus
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MULLISTAVAN TALOMALLIN KEHITYS:
RINTAMAMIESTALOT

Määrämittaisesta sahatavarasta naulaamalla
kootun kehikon päälle rakennettu puolitoistakerroksinen, harjakattoinen puinen omakotitalo

1950-luvun siporex-talo

Suomeen
rakennettiin
ainakin 200 000
rintamamiestaloa.

Edullisia helpon rakentamisen takia

1940-luvun rintamamiestalo

SUOMALAISET TALOT
1940-1950 -LUVUILLA
• asuntokantaa tuhoutui talvisodassa jopa
100 000 asunnon verran
• sodan jälkeen asutettavana 400 000
evakkoa
• jälleenrakentamisen aikana pula rakennustarvikkeista ja ammattiavusta

Tyypillisimmät rakennusmateriaalit: puu, tiilimuuraus

• lämminvesijohdolla varustetut kylpyhuoneet
yleistyivät

Julkisivut: lautaverhous,
rappaus

• sähköt olivat käytössä 60% kodeista
• jääkaapit yleistyivät 50-luvulla, mutta olivat
kallis hankinta: maaseudulla kellarit olivat
helpompi ratkaisu
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AIKAKAUDEN TYYPILLISET
RAKENNUSMATERIAALIT JA
NIIDEN TUOMAT ONGELMAT
Ongelmat: tuuletuksen puute,
jälkikäteen tehdyt
korjaukset (esim.
väärin toteutetut
lisälämmöneristämiset)

Helppo rakentaa ilman rakennusalan kokemusta hartiapankilla

Energiansäästön ja lasipulan
vuoksi ikkunat olivat pieniä:
vallitseva muoto oli matala, lähes
neliömäinen kaksijakoinen ikkuna

Mullistavin ratkaisu oli talon keskelle rakennettu savupiippu eli sydänmuuri, jonka ympärille sijoitettiin kaikki asuintilat; tupa, makuukamari,
sali ja eteinen -> tätä ratkaisua moni rakentamisen asiantuntija pitää
vielä tänäkin päivänä mullistavana keksintönä ja malliesimerkkinä
ekologisuudesta
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SUOMALAISET TALOT 1960-LUVULLA
RAKENTAMISEN TRENDIT

AIKAKAUDEN TYYPILLISET
RAKENNUSMATERIAALIT JA
NIIDEN TUOMAT ONGELMAT

• elementtirakentaminen
• kerrostalorakentaminen ja teollinen massatuotanto kukoisti
• mineraalivilla tuli markkinoille
• uusia asuinalueita alettiin perustaa niityille ja
pelloille parhaiden rakennuspaikkojen
täytyttyä
• markkinoille koneellinen poistoilmanvaihto
=> ajan saatossa todettu puutteelliseksi

perustukset rakennettiin
useimmiten maanvaraisen betonilaatan päälle,
minkä myötä puukoolatut lattiarakenteet yleistyvät

ongelmana maaperästä nouseva
kosteus ja sisäilman kosteuden
tiivistyminen rakenteisiin

asbesti

ihmiselle haitallista

Loiva harja- tai pulpettikatto

Ei yleensä ullakkoja

Yksikerroksisia taloja ilman kellaria
Keskuslämmitys yleistyi ja avotakat tulivat muotiin

Uudet julkisivumateriaalit, kuten asbesti-sementtija mineriittilevyt

Tyypillinen 1960-luvun puutalo autotallisiivellä
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Matala sokkelikorkeus
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Kattokaltevuudeltaan jyrkät katot:
alppityyliset käkikellotalot
Harjan alla leveä koristeellinen päätyparveke

SUOMALAISET TALOT 1970-1980 -LUVUILLA
• rakentamisen huippuvuonna, vuonna 1974,
valmistui peräti 46 200 kerrostaloasuntoa

• talopaketit alkoivat yleistyä 1980-luvulla
omakotitalorakentamisessa

• 1970-luvulla 75 % pääkaupunkiseudun
uudisrakentamisesta tapahtui lähiöissä

• 70-luvulla hylättiin historiallinen tyyli,
koristeet ja tarpeettomat yksityiskohdat

• vuosien 1955-1975 aikana maahan
rakennettiin kaiken kaikkiaan 900 000 uutta
asuntoa

• innostus teknologiseen kehitykseen ja
massatuotantoon -> 70-luku tunnetaan
talorakentamisessa ”kokeilujen aikakautena”

• 1980–1989 välisenä aikana rakennettuja
omakotitaloja oli 197 358 kpl

• energiakriisin takia ikkunoiden kokoa ja
ulko-ovien määrää pienennettiin

Erilliset kodinhoitohuoneet

Matala sokkeli

Saunatilat pohjakerroksessa tai erillisessä siivessä

Julkisivumateriaaleina puu- tai tiiliverhous ja niiden yhdistelmä, suosittuna
värinä punainen

1980-luvun käkikellotalo

Puuosien tummat petsaukset
Asuntomessut
perustettiin vuonna
1970!

Syvennykset sisääntulojen kohdalla

Erilaiset katokset ja erkkerit
Riskirakenne: valesokkeli

1970-luvun tasakattoinen tiilitalo
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Talot olivat suurempia kooltaan

Uusina trendeinä: uima-altaat, näköalaikkunat, kupolimaiset kattoikkunat ja kylmiöt
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Salaojat ja sadevesien ohjaaminen

SUOMALAISET TALOT VUOSINA 1990-2017
• asuntokupla ja lama pysäyttivät rakentamisen
• työmaat seisoivat, mikä johti kosteusongelmiin
• ongelmien myötä alettiin kiinnittää enemmän
huomiota rakentamisen laatuun

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Koneellinen ilmanvaihto ja
lämmön talteenotto

Julkisivut: puutai tiiliverhoilu
sekä rappaus
Talot isoja, erilaiset tarpeet
otettu huomioon (esim.
harrastetilat)

• vanhojen rakennusten käyttötarkoitusta muutettiin
•energiatehokkuusajattelu ja kiristyneet energiavaatimukset
• ammattitaitoisen suunnittelun välttämättömyys,
jotta talotekniikaltaan monimutkaiset talot toimivat
suunnitellulla tavalla
• kestävyys ja terveellisyys tärkeitä teemoja
rakentamisessa

Kotitalouksien varustelutaso ja talotekniikan määrä korkealla
Valmistalojen helppous
Kotia muutetaan herkästi
eri trendien mukaan

2000-luvun 2-kerroksinen, kertaustyylinen ”Nurmijärvi-talo”

1990-luvun ”juppitalo” / tiilitalo kaarevine oviaukkoineen
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Lämmitysmuodot maa- ja kaukolämpö sekä erilaiset hybridilämmitysmuodot (vanhemmissa taloissa lisälämmitysjärjestelmänä ilmanlämpöpumppu tai aurinkoenergia)

Kevytsora- ja kevytbetonirakenteet

2010-luvun moderni kivitalo
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SUOMALAISET TALOT TULEVAISUUDESSA
Energiatehokkuus ja ekologisuus
Arjen toimivuus ja asumisen helppous ->
palvelut ja automaatio/”älytalot” korostuvat

Asutaan enemmän kaupungeissa ->
tonttimaan puute / pienemmät tontit
ja tonttien lohkominen

Ajan puute, osaamattomuus ->
pitkällä aikavälillä puutteita kotien kunnossapidossa

Talojen hiilijalanjälkilaskenta

Useat asunnot: työsuhdeasunto,
perheasunto, vapaa-ajan asunto

Asumisen väliaikaisuus korostuu
2020-luvun moderni, kompaktin kokoinen puutalo

MAHDOLLISET ONGELMAT:
• älytalojen tietoturvaongelmat
• tekniikan väärinkäyttö ja siitä seuraavat vauriot
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PIDETÄÄN HUOLTA
KAIKKIEN AIKAKAUSIEN KODEISTA!
Onko sinulla kysyttävää?
Autan mielelläni!
KIM MALMIVAARA,

RAKSYSTEMS GROUPIN tehtävänä on auttaa kiinteistönomistajia pitämään rakennukset kunnossa. Tämä edistää kiinteistön käyttäjien sekä asukkaiden ja omistajien hyvinvointia. Myös
ympäristö kiittää, kun edistämme aktiivisesti kestäviä valintoja ja arvoja. Vähennämme palveluillamme kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja kannustamme asiakkaitamme parempiin
valintoihin.

Pohjolan paras - joka päivä!
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