


Woodia -
parvekerakentamisen 

asiantuntija

• Tarjoamme CLT-parvekeratkaisuja betoni- ja 
puukerrostaloihin, sekä uudis-, että 
saneerausrakentamiseen.

• Yrityksemme toiminta on alkanut vuonna 
2012 puuelementtien valmistuksella.

• Asuntorakentajat luottavat 
parvekeratkaisuihimme. Woodia Parvekkeita on 
käytössä jo noin 600 kpl. 

• Suunnittelemme ja valmistamme kaikki 
tuotteet Suomessa.



Miksi Woodia-parveke?

Lyhentää työmaa-aikaa

Woodia-parvekkeet esivalmistetaan
tehtaalla ja ne asennetaan nopeasti 
työmaalla. Päivässä nousee tyypillisesti 
n. 10 parveketta. Lyhyt työmaa-aika 
lisää myös turvallisuutta.

Ekologinen valinta

Puuparvekkeet pienentävät koko 
rakennuksen hiilijalanjälkeä. Woodia 
parvekkeen hiilijalanjälki on negatiivinen 
eli se sitoo elinkaarensa aikana enemmän 
hiilidioksidia kuin tuottaa sitä.

Turvallinen

Woodia-parvekkeet suunnitellaan ja 
toteutetaan sertifioidusti täyttämään 
kaikki parvekkeille asetetut rakentamis-
määräykset ja palovaatimukset.

Suunnittelijaystävällinen

Woodia-parvekkeet ovat räätälöitävissä 
halutunlaisiksi ja sopivat monenlaisiin 
kohteisiin. Parvekkeita on saatavilla 
kolmea eri vakiomallia: Kuutio, Torni ja 
Pino.

80 % kevyempi kuin betoni

Puuparveke painaa noin 1/5:n verrattuna 
betoniseen. Keveys mahdollistaa 
isomman parvekkeen, edullisemmat 
ripustukset ja vapaamman sijoittelun.

Kestävä

Woodia-parvekkeet suunnitellaan ja 
valmistetaan kestämään koko 
rakennuksen suunnitellun käyttöiän. 
Kaikki käyttämämme materiaalit ovat 
käyttötarkoitukseensa varmennettuja. 



Kuutio - ripustettu tilaelementtiparveke

• Ripustettava parveke on 
tehdasvalmisteinen 
tilaelementti, joka asennetaan 
rakennuksen valmiin julkisivun 
päälle.

• Vapaampi sijoittelu julkisivulle

• Skaalautuva koko

• Parvekekuormat rakennuksen 
päärunkoon



Torni – maasta perustettu elementtiparveke

• Torni on paikalle perustettava 
katettu parveke, jolla voidaan 
toteuttaa perinteiset 
parveketorni- tai nauhaparveke 
ratkaisut. 

• Parveke asennetaan valmiin 
julkisivun ulkopuolelle kantaville 
pilareille ja väliseinille.



Pino – maasta perustettu tilaelementtiparveke

• Pino on maasta perustettava 
tilaelementtiparveke, joka sisältää 
myös parvekkeen taustaseinän.

• Pino valmistetaan sisäpuolelta 
valmiiksi tehtaalla. Sauma- ja 
kiinnitysalueiden viimeistely 
työmaalla.

• Korkeampi valmiusaste

• Voidaan varustella tilaajan ikkunoilla 
ja ovilla sekä asuntokohtaisen 
ilmanvaihdon koteloiduilla kanavilla



Tikkurilan Helmi, Vantaa

WOODIA TOIMITUS

• Ripustetut parvekkeet

• Betonirunkoinen talo 

• 3-5 kerrosta



Kotipesä, Tampere

WOODIA TOIMITUS

• Ripustetut parvekkeet
(7-8 krs.)



Kalliorinne, Tampere

WOODIA TOIMITUS

• Ripustetut parvekkeet

• Betonirunkoinen (P1)

• Talo, 8 kerrosta



Kultaranta, Lempäälä

WOODIA TOIMITUS

• Parveketornit

• 4-kerroksinen 

• Betonirunkoinen talo



Koulukatu, Vaasa

WOODIA TOIMITUS

• Saneerauskohde

• Maasta tuettu parveketorni



Ripustettavan tilaelementti parvekkeen asennusprosessi



Kiitos!
Mika Kumpuoja 

044 564 5854

www.woodia.fi


