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Työn aiheena on puuelementtien kehittyminen ja tulevaisuus. Tavoitteena on 
kertoa lukijalle, miten puuelementit ovat kehittyneet ja kehittyvät sekä minkälai-
sia elementtejä on nykyään käytössä. 
 
Opinnäytetyötyössä käytiin läpi ensin elementtien kehitystä ja tutustuttiin nyky-
päivänä käytössä oleviin erilaisiin elementtijärjestelmiin. Sen jälkeen perehdyt-
tiin suunnitteluohjeisiin ja määräyksiin. Lopuksi käytiin läpi elementtien valmista-
jia ja asennustapoja sekä pohdittiin puuelementtien tulevaisuuden käyttömah-
dollisuuksia CLT-elementtinä. 
 
Opinnäytetyössä havaittiin, että elementtituotannon kehittyminen vaatii jatkuvaa 
suunnittelua. Suunnittelua vaativat myös elementtien eri kehittämistavat sekä 
valmistusprosessit, asennustavat ja turvallisuus asennuksissa ja valmistusvai-
heissa. Ehkä lähitulevaisuudessa CLT-levyt ja niistä valmistetut elementit tuovat 
jälleen uutta tekniikkaa puuelementtirakentamiseen. 
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1 JOHDANTO 

Puuelementtien kehittyminen vuosikymmenten saatossa on nopeuttanut ja hel-
pottanut talojen rakentamista. Tällä kehittymisellä on ollut myös erittäin suuri 
merkitys puuelementtejä valmistaville tehtaille. Varsinkin runkoPES:n tultua 
käyttöön on puuelementtien valmistus nopeutunut yhtenäisten liittymästandar-
dien johdosta.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa puuelementtien käytöstä vuosi-
kymmenten aikana. Opinnäytetyössä käydään läpi puuelementtien kehitystä 
sekä valmistusta. Sen jälkeen selvitetään eri asennustapoja puuelementeille. 
Lisäksi perehdytään eri rakentamismääräysiin sekä tärkeimpiin valmistajiin ja 
turvallisuuteen liittyviin asioihin. 
Tämä opinnäytetyö on tehty itselle omaa oppimista varten sekä lukijoille, jotka 
haluavat tietoa puuelementeistä. Puuelementtien kehittyminen on prosessi, jos-
ta löytyy tietoa. 
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2 PUUELEMETTIEN KEHITTYMINEN 

Todennäköisesti elementtirakentaminen on alkanut Yhdysvalloissa 1880-luvulla, 
jolloin talot pystytettiin ennakolta valmiiksi määrämittaan katkaistuista puuosista. 
Vuosikymmeniä myöhemmin näistä menetelmistä kehittyivät varsinaiset puu-
elementtijärjestelmät. Viime vuosikymmeninä on taloja ja muita rakennuksia 
tehty pääasiassa pre-cut-järjestelmällä. (Kokkonen. 2013, 10; Mikkola. 2015.) 
2.1 Puuelementit viime vuosikymmeninä 
Pre-cut-järjestelmä on eräänlainen välivaihe paikalla rakentamisen ja elementti-
rakentamisen välillä. Ennen varsinaisten puuelementtien tuloa kehitettiin pre-
cut-järjestelmä, joka on kustannustehokas tapa nopeuttaa rakentamista verrat-
tuna rakentamiseen pitkästä puutavarasta. Rakentaminen on tehokasta, sillä 
tuotteet voidaan työmaalla jakaa esimerkiksi seinä kerrallaan suoraan eri työpis-
teille tai kerroksiin. (Kokkonen. 2013, 10; Mikkola. 2015.) 
Puuelementtirakentamisessa turhia välivaiheita ei tarvita ja työmaa pysyy siisti-
nä, sillä puujätettä ei juuri synny. Pre-cut-tuotteet on jo tehtaalla katkottu mää-
rämittaisiin merkattuihin rakennuspalikkoihin ja niihin on työstetty tarvittavat lo-
vet ja kolot. Jokainen osa on valmistettu tarkkojen suunnitelmien ja piirustusten 
mukaan sopimaan paikoilleen. (Kokkonen. 2013, 10; Mikkola. 2015.) 
2.2 Puuelementtien kehitys 
Pre-cut-järjestelmä nopeutti rakentamista, mutta haluttiin vielä rakentaa nope-
ammin ja halvemmalla sekä varmistaa tuottavuuden ja laadun parantaminen. 
Tällöin kehitettiin varsinaiset elementtijärjestelmät, joita ovat 

 pienelementit 
 suurelementit 
 tilaelementit. 

Näistä elementtijärjestelmistä kehitettiin edelleen avoin järjestelmä. Avoimessa 
järjestelmässä rakennus voidaan tehdä useampien eri valmistajien keskenään 
yhteensopivista valmisosista. Eri toimittajien elementtien yhteensopivuus var-
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mistetaan yhteisesti sovittujen reunamuotojen sekä mitta- ja liittymäsääntöjen 
avulla. (Avoin puurakennusjärjestelmä. 2001; Mikkola. 2015.) 
2.2.1 Pienelementit 
Pienelementtijärjestelmässä rakennuksen seinät tehdään erilaisista pienele-
menteistä. Elementit tuodaan työmaalle valmiina ja ne asennetaan paikalleen 
käsin nostaen. Ulkoseinäelementin koot ovat yleensä 300 - 1200 mm. (Kokko-
nen 2013, 11; Pienelementti. 2015.) 
Pienelementit tehdään yleensä talotehtailla ja ne kuljetetaan rakennuspaikalle. 
Elementtejä voidaan rakentaa myös työmailla, mutta tällöin täytyy työmailla olla 
tarpeeksi tilaa valmistaa ja säilyttää pienelementtejä (kuva 1). Pienelementtien 
asennukseen nostureita ei tarvita. Pienelementit tehdään yleensä tuulensuoja-
levypinnalle. Kiinnitys alajuoksupuuhun ja toisiin pienelementteihin tapahtuu 
naulaamalla. (Pienelementti. 2015; Mikkola. 2015.) 

 
KUVA 1. Pienelementtejä työmaalla (Ainasoja. 2004) 
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2.2.2 Suurelementit 
Suurelementit ovat talotehtailla tehtyjä valmiselementtejä. Nykyisin myös suure-
lementtejä tehdään suoraan rakennuspaikalla. Suurelementit valmistetaan 
yleensä tulevan rakennuksen seinän mittaiseksi, ja ne sisältävät eristeet, sisä-
puolisen levytyksen, ovet, ikkunat sekä ulkovuorilaudoituksen. Suurelementit 
ovat suuria ja painavia, joten niiden siirtoihin ja nostoihin on käytettävä soveltu-
vaa nosturikalustoa (kuva 2). Suurelementit liitetään toisiinsa naulauslevyillä, 
jolloin niistä muodostuu tulevan talon ulkoseinää. (Suurelementti. 2015; Mikko-
la. 2015.) 

 
KUVA 2. Suurelementin nosto (Anttila. 2012) 
2.2.3 Tilaelementit 
Tilaelementti on rakennuksen osa, jossa on valmiina seinä-, katto- ja lattiara-
kenteet (kuva 3). Tehdastuotannossa tilaelementit valmistetaan valmiiksi pake-
tiksi, joka sisältää myös LVIS-asennuksia. Tilaelementtejä käytetään pääasialli-
sesti rakennusten kylpyhuoneiden tai hissikuilujen rakentamisessa. Tilaelemen-
teillä rakennetaan myös kokonaisia kouluja, päiväkoteja sekä taloja. Tilaele-
menttien käytön hyötyjä ovat kustannustehokkuus, materiaalitoimintojen keskit-
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täminen ja vakiokokoisten elementtien käyttäminen useissa rakennuksissa. 
(Kokkonen. 2013, 10; Mikkola. 2015.) 

 
KUVA 3. Tilaelementtejä (Hölkki. 2008) 
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3 TÄRKEIMMÄT SUUNNITTELUOHJEET JA MÄÄRÄYKSET 

Elementtirakentamisessa käytetään moduulimitoitusta. Moduulimitoituksen pe-
riaate on, että rakennus jaetaan vaakasuuntaisesti oikean levyisiin moduuleihin. 
Kaikista yleisin on 600 mm:n runkotolppajako, koska siihen sopivat erilaiset le-
vyt ja eristeet samalla jaolla. Moduulimitoituksen mitta alkaa yleensä aina ra-
kennuksen ulkoseinärungon ulkopinnasta. (Muikkula. 2011, 6; Mikkola. 2015.) 
Turvallisuus tulee ottaa huomioon rakennushankkeen eri vaiheissa, kuten 
suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen valmistelussa. Edellä mainituista sekä 
turvallisuussuunnittelusta säädetään rakennustyön turvallisuudesta annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä. (Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2.) 
3.1 RunkoPES 
RunkoPES on avoin puuelementtistandardi, joka määritelmillään vakioi puuele-
menttirakentamista asuntotuotannossa. Standardin mukaisia liitoksia käyttämäl-
lä eri valmistajien elementit sopivat liitoksista toisiinsa (kuva 4). Se soveltuu 
käytettäväksi pientaloista kerrostaloihin erilaisten rakentamismääräysten mu-
kaisesti. (Avoin puurakennusjärjestelmä. 2001; Mikkola. 2015.) 

 
KUVA 4. Elementtien liitos (Avoin puurakennusjärjestelmä. 2001) 
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RunkoPES on lähinnä tarkoitettu suurelementteihin, mutta sitä voidaan soveltaa 
myös rakenteissa ja tilaelementeissä. RunkoPES-järjestelmässä on käytössä 
seuraavan laisia puuelementtejä: alapohja-, yläpohja-, välipohja-, ulkoseinä- ja 
väliseinäelementtejä. RunkoPES:n mukaisia runkoon liittyviä elementtejä ovat: 
porras-, hissikuilu-, märkätila- ja luhtikäytäväelementit sekä parvekkeet. (Avoin 
puurakennusjärjestelmä 2001; Mikkola 2015.) 
 
3.2 Määräyksiä suunnitteluun 
Suunnittelussa on käytävä ilmi tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsit-
telystä sekä työnaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden vastaavi-
en turvalaitteiden kiinnittämiseksi tarvittavista varauksista. Lisäksi on annettava 
riittävät tiedot elementtien väliaikaista tuentaa sekä lopullista kiinnittämistä var-
ten siten, että rakennusaikainen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön eri vai-
heissa. (Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2; Mikkola. 2015.) 
Raskaille elementeille, joiden nostoissa käytetään kahta nosturia, on laadittava 
elementtiasennussuunnitelman lisäksi nostotyösuunnitelma, jossa käy ilmi olo-
suhteet, taakan nostokohdat ja käsiteltävyys, käytettävät nostomenetelmät, nos-
totyövaiheet, tarvittavat maapohjan tai eri rakenteiden vahvistukset, turvallisuus-
toimenpiteet, henkilöstön opastus ja ohjeiden tarve sekä nostotyön vastuuhenki-
löt. (Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2; Mikkola. 2015.) 
3.3 Määräyksiä rakentamiseen 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön turvallisuudesta asiakirja, jossa otet-
tava huomioon elementtirakentamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. 
Rakennuttajan on annettava suunnittelijalle riittävät lähtötiedot rakennushank-
keen ominaisuuksista, luonteesta ja rakennuspaikan olosuhteista sekä suunnit-
telutoimeksianto. (Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2; Avoin puura-
kennusjärjestelmä. 2001.) 
Suunnittelutoimeksiannossa on oltava vaatimus työturvallisuuden huomioon 
ottamisesta elementtirakentamisessa. Puurakenteet tulee suunnitella myös 
voimassa olevien normien mukaan esimerkiksi huomioiden kantavien rakentei-
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den Eurokoodit. (Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2; Avoin puura-
kennusjärjestelmä. 2001.) 
3.3.1 Palomääräykset 
Puuelementtirakentamiseen käytetään palomääräyksiä, jotka on määritelty 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa E1, rakennusten paloturvallisuus. 
Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät, jos rakennukset suunnitellaan ja rakenne-
taan määräysten ja ohjeiden mukaan sekä noudatetaan määrättyjä paloluokkia, 
esimerkiksi paloluokat P2 ja P3, asuinrakennuksissa enintään 2 kerrosta. (Ra-
kennusten paloturvallisuus E1.) 
Rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan oletettujen palonkehityksien mu-
kaan. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan huomioimalla rakennusten käyttö-
tarkoitus. Asuinkäyttöön tarkoitettujen enintään 2-kerroksisien rakennusten pa-
lo-osastoinnit tulee olla vähintään luokkaa EI 30. Toisesta kerroksesta on oltava 
järjestetty poistumistie esimerkiksi avattavasta ikkunasta. Jos ikkunasta on 
maahan yli 3,5 m:n matka, niin turvaan pääsy on varmistettava kiinteillä tikkailla. 
(Rakennusten paloturvallisuus E1.) 
3.3.2 Äänimääräykset 
Puuelementtirakentamiseen käytetään äänimääräyksiä. Ne on määritelty Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa C1, äänieristys ja meluntorjunta raken-
nuksissa. (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa C1.) 
Äänimääräykset täyttyvät, jos rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan määrä-
ysten ja ohjeiden mukaan sekä noudatetaan määrättyjä äänieristysluokkia ja 
lukuarvoja. Rakentamisessa otetaan huomioon myös muita vaikuttavia tekijöitä, 
kuten melulähteen voimakkuus ja tilojen sijoittelut rakennuksiin. Kaupunkien 
asemakaavoissa voi olla asuinrakennuksien ääneneristämiseen vaikuttavia 
määräyksiä kuten liikennemelun aiheuttamat suojaustoimenpiteet. Nämä ää-
neneristysmääräykset tulee ottaa huomioon puuelementtejä valittaessa raken-
nuskohteeseen. (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa C1.) 



 

 13 

3.3.3 Kosteusmääräykset 
Puuelementtirakentamiseen käytetään kosteusmääräyksiä, jotka on määritelty 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa C2, kosteus. Kosteusmääräykset 
täyttyvät, jos rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan ohjeiden ja määräysten 
mukaan sekä huolehditaan, ettei käyttäjille tai naapureille aiheudu hygienia- tai 
terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. Ra-
kennuksien ominaisuuksien tulee normaalilla käytöllä säilyä kohtuullisen käyt-
töiän ajan. (Kosteus C2.) 
Rakennuksien rakenteet ja LVI-järjestelmät on rakennettava siten, etteivät eri 
kosteuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi tai lumi tunkeudu rakenteisiin ja 
rakennuksen sisätiloihin (kuva 5). Rakennuksien rakenteen kuivattamiseen esi-
tetään suunnitelmissa omat menetelmänsä. (Kosteus C2.) 

 
KUVA 5. Rakennuksen kosteuslähteet (Sisäilmayhdistys. 2015) 
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4 PUUELEMENTTIEN TEOLLINEN TUOTANTO 

Puuelementtejä valmistavia teollisuuslaitoksia on useita. Osa on niin sanottuja 
pienvalmistajia, koska ne valmistavat puuelementtejä esimerkiksi vain omaan 
rakentamiskäyttöön. Isoimmat puuelementtien valmistajat tekevät erilaisia ele-
menttirakenteita mittojen mukaan myös ulkopuolisille rakentajille. (Mikkola. 
2015.) 
4.1 Pienelementtien valmistajia 
Suurin puusta valmistettavia pienelementtejä valmistava tehdas on Omatalo Oy 
(kuva 6). Omatalo Oy:n talopaketteja tuotemerkillä OMATALO myyvät ainakin 
K-rauta- ja Rautia-rautakauppaketjut. Omatalo Oy:n Suomen suurin talopaketti-
tehdas sijaitsee Sonkajärvellä. Hallitilaa Sonkajärvellä on noin 25 000 m². Laa-
tukriteerit ohjaavat Omatalon pienelementtien tuotantoa. Pienelementit kootaan 
hallitiloissa suojassa ja toimitetaan rakennuspaikalle suojattuina. (Talovalmista-
jat. 2015.) 

 
KUVA 6. Omatalo Oy:n Sonkajärven tehdas (Somumaja. 2015) 
4.2 Suurelementtien valmistajia 
Suurelementeistä valmistavia talotehtaita on Suomessa monia, esimerkiksi 
Omatalo Oy, Jukka-taloja valmistava Pyhännän Rakennustuote Oy, Kastelli-
talot Oy, Kotitaloja valmistava Vieskan Elementti Oy ja Muurametalot Oy. Kaikil-
la valmistajilla on omat laatukriteerinsä, jotka ohjaavat suurelementtien valmis-
tusta. (Talovalmistajat. 2015.) 
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Talopakettivalmistajilla on suuret toimitilat, missä suurelementit valmistetaan 
teollisesti valmiiksi ja toimitetaan rakennustyömaille. Suurelementit kootaan hal-
litiloissa suojassa ja toimitetaan myös suojattuina. Talomalleista ja varastotilois-
ta riippuen joitakin suurelementtejä voidaan tehdä valmiiksi varastoon. Runko-
PES:n mukaan voi halutessaan tilata elementtejä useilta valmistajilta, mutta 
yleinen käytäntö on usein tilata samalta valmistajalta kokonainen talopaketti. 
(Talovalmistajat. 2015.) 
4.3 Tilaelementtien valmistajia 
Tilaelementeistä taloja valmistavia tehtaita Suomessa ovat muun muassa Älvs-
bytalo Oy, Aatelitalo Oy ja Teijo-talot Oy. Laatukriteerit ohjaavat erilaisten tila-
elementtien valmistusta valmistajien tehtailla. (Talovalmistajat. 2015.) 
Tilaelementit tehdään tehtaissa mahdollisimman valmiiksi asti, jolloin työmaalle 
jää yleensä vain paikoilleen asentamiset ja LVIS-kytkennät. Tilaelementit suoja-
taan ja toimitetaan kohteisiin suojattuina. (Talovalmistajat. 2015.) 
4.4 Puuelementtien asennustapoja 
Kun puuelementit ovat saapuneet suojattuina rakennuskohteisiin, alkavat ele-
menttien asennustyöt. Tärkeää on huomioida elementtien asennuksien yhtey-
dessä, että elementit ovat suojattuina säältä myös siinä vaiheessa. (Mikkola. 
2015.) 
Elementit kiinnitetään sokkeliin naulaamalla ja käyttämällä sopivia naulauslevy-
jä. On huomioitava, että sokkelin ja puuelementin väliin asennetaan kosteus-
eriste, esimerkiksi kaistale bitumikermiä. Puuelementtien kiinnittäminen toisiinsa 
tapahtuu naulaamalla sekä käyttämällä oikeanlaisia naulauslevyjä. Elementtien 
asennuksen yhteydessä elementtien runkojen väliin asennetaan kaistaleet läm-
pöeristettä, esimerkiksi mineraalivillaa. (Mikkola. 2015.) 
Puiset pienelementit asennetaan yleensä käsin paikoilleen. Suurelementtien 
sekä tilaelementtien asennuksessa on käytettävä soveltuvaa nosturikalustoa 
niiden painosta ja koosta johtuen. Rakennustyömaalle on suunnitteluvaiheessa 
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huomioitava tien ja kentän riittävä kantavuus nosturi- ja kuljetuskalustoa ajatel-
len. (Mikkola. 2015.) 
4.5 Puuelementtien valmistustapoja 
Puuelementtejä valmistetaan yleensä elementtitehtailla lämpimissä sisätiloissa, 
joissa on elementtien kokoamiseen tarkoitetut elementtipöydät. Sisätiloissa 
elementit ovat säältä suojassa kokoamisvaiheessa, jolloin eristevilla ei pääse 
kastumaan. Elementit tehdään mahdollisimman valmiiksi. Niihin asennetaan 
tehtailla jopa mahdolliset sähköjohdot ja muut kojerasiat. Sisäpuolen levytyskin 
on valmiina pinnoittamista varten. Myös ulkopuolen verhoukset tehdään pää-
asiassa valmiiksi. Kun elementit ovat vielä elementtipöydillä, asennetaan niihin 
ikkunat ja ovet paikoilleen. (Mikkola. 2015.) 
Kun elementit ovat valmiit, ne suojataan säältä kuljetusta ja myös mahdollista 
varastointia varten. Käytännössä suojaaminen tarkoittaa, että elementit ovat 
kääritty suojaavaan muoviin tai vastaavaan, esimerkiksi pressuun. (Mikkola. 
2015.) 
Puuelementtejä voidaan tehdä rakennuspaikallakin, mutta siellä on oltava teh-
tynä soveltuva kokoamispöytä elementeille. Kokoaminen vaatii kirvesmiehiltä 
ammattitaitoa. Kun puuelementtejä kootaan rakennuspaikalla, se vaatii tilaa ja 
soveltuvaa nostokalustoa, mikäli kootaan suurelementtejä. Puuelementit tulee 
suojata säältä kokoamisvaiheessa, varastoinnissa ja asentamisen aikana. (Mik-
kola. 2015.) 



 

 17 

5 PUUELEMENTTIEN TULEVAISUUS 

Jatkuva puuelementtien kehittyminen tuo tulevaisuudessa varmasti uusia raken-
tamistapoja ja oivalluksia elementtirakentamiseen. Lähitulevaisuudessa CLT-
levyistä (cross laminated timber) valmistetut elementit tulevat varmasti otta-
maan paikkansa elementtirakentamisessa. 
Nykyisin CLT-levyillä ilman eristeitä päästään jo 400 mm:n levypaksuuteen. 
Tämmöinen pelkkä CLT-levy on huomattavasti paksumpaa kuin järein hirrestä 
valmistettu seinä. Toivottavasti tulevaisuudessa CLT-levyihin voidaan asentaa 
jo niiden valmistusvaiheessa mahdolliset sähköjohdot, tarvittavat rasiat ja ko-
jeet. (CLT-elementti; Mikkola. 2015.) 
CLT-levyillä päästään massiivisiin ja isoihin rakennelmiin. Esimerkiksi omakoti-
talon seinän voi valmistaa yhdestä CLT-levystä (kuva 7). Tällainen rakentami-
nen tuo suuria hyötyjä ja säästöjä rakennusteollisuuteen. (CLT-elementti; Mik-
kola. 2015.) 

 
KUVA 7. CLT-elemettinen seinä (Vivola. 2015) 
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CLT-elementeistä saa samalla valmista sisäseinää sekä myös kantavaa raken-
netta. Tämä nopeuttaa todella paljon rakentamista. CLT-elementit voidaan teh-
dä tarvittuihin mittoihin todella tarkasti ja näin rakennuksesta saadaan viimeis-
telty ja tiivisrakenteinen (kuva 8). Elementtien valmistus tapahtuu olosuhteissa, 
jotka varmistavat laadun ja elementtien saamisen kuivana rakennuspaikalle. 
(CLT-rakentamisen edut; Mikkola. 2015.) 

 
KUVA 8. CLT-elementtinen talo (Vivola. 2015) 
CLT-elementit eristävät hyvin sekä ääntä että lämpöä, koska elementit ovat 
massiivipuista sekä ristiinliimattua rakennetta, joka on jäykkää ja melkein väräh-
telemätöntä. CLT-elementeillä on hyvä paloturvallisuus. Massiivipuurakenteesta 
johtuen se hiiltyy ja ei syty nopeasti säilyttäen kuitenkin samalla rakennelujuu-
det tulipalossa. (CLT-rakentamisen edut; Mikkola. 2015.) 
CLT-elementeistä valmistetut rakennukset ovat hengittäviä ja terveellisiä. Käyt-
tämällä selluvillaa yhdessä massiivipuun kanssa saadaan hyvä sisäilma raken-
nuksiin. CLT-elementtien valmistuksessa käytetään puutavara tarkoin hyödyksi, 
jolloin tulevan hukkapuun osuus on pieni. (CLT-rakentamisen edut; Mikkola. 
2015.) 
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6 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa puuelementtien käytöstä vuosi-
kymmenten saatossa. Opinnäytetyössä käydään läpi puuelementtien kehitystä 
sekä valmistusta. Sen jälkeen selvitetään eri asennustapoja puuelementeille. 
Lisäksi perehdytään eri rakentamismääräysiin sekä tärkeimpiin valmistajiin ja 
turvallisuuteen liittyviin asioihin. Puuelementtien kehittyminen pre-cut-vaiheesta 
varsinaiseksi puuelementtirakentamiseksi nopeutti suuresti rakennusmiesten 
töitä. Sen vaikutus nopeuteen valmistaa taloja on huimaa ja näin ollen vaikutuk-
set näkyvät myös asuntotuotannossa. 
Lisää säästöjä ja nopeutta valmistukseen saatiin runkoPES:n käyttöönoton jäl-
keen. Sen avoin järjestelmä loi kilpailua puuelementtien valmistamiseen ja pu-
dotti niiden hintoja sekä antoi rakentajille mahdollisuuden valita puuelementtien 
valmistajia. Eri rakentamismääräyksiin on vuosien saatossa kehitetty turvallisia 
ja toimivia vaihtoehtoja, esimerkiksi palonsuojamaalit ja sprinkleri-järjestelmiä 
palojen estämiseen. 
Elementtien asennustekniikan kehittyessä on panostettu erittäin paljon työtur-
vallisuuteen jo suunnitteluvaiheissa. Elementteihin on laitettu tarkasti oikeat 
nostokohdat, joista nostaminen on turvallista. Tulevaisuudessa nähdään var-
masti uudenlaista turvallista asennustekniikkaa lisää. Puuelementit ovat kehitty-
neet koko ajan ja CLT-elementit tulevat todennäköisesti saamaan lisää huomio-
ta rakentamisessa.  
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