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Tämän opinnäytetyön aihe oli selvittää puukerrostalon pilari-palkkirungon raken-
nusprosessiin liittyviä teoriakohtia, rakennusvaiheita ja työturvallisuutta. Opinnäy-
tetyössä selvitetään mitä runko sisältää ja kuinka rakennusosat on käytännössä 
rakennettu tai asennettu paikalleen. Teoriaosiossa työ tulee sisältämään tiettyjä 
puurungolle ominaisia erityispiirteitä sekä teknisiä vaatimuksia. Työturvallisuuteen 
on kiinnitetty huomiota rakennusprosesseissa Rakennustieto Oy:n ohjekorttien 
avulla. 

Puukerrostalojen yleistymistä auttoi 2011 muutetut palomääräykset joiden mukaan 
voidaan suunnitella ja vastaavasti rakentaa jopa 8-kerroksisia puurunkoisia kerros-
taloja. Pilari-palkkimenetelmällä toteutettu runko kuitenkin on tehokkaimmillaan 3-4 
kerroksen kerrostaloissa, jonka kokoisia kerrostaloja tullaan varmasti tulevaisuu-
dessa rakentamaan lisää esimerkiksi lähiöalueille. 

Kerrostalojärjestelmä, eli pilari-palkkimenetelmällä toteutettu runko koostuu ni-
mensä mukaisesti pilareista ja palkeista, mutta välipohjassa sekä katolla käytetyt 
elementit ovat isossa roolissa nopean runkovaiheen saavuttamisessa. Tehdas-
valmisteiset elementtiosat takaavat tasaisen laadun sekä nopean toteutuksen.
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kertopuu Viilupuu, joka on Metsä Woodin tavaramerkki. 

Tuoteosakauppa Rakentamisen toimitusmalli, jossa urakoitsija ottaa koko-

naisvastuun toimittamaansa rakennusosan tai osien tuo-

tesuunnitteluun liittyen, valmistuksesta ja asennuksesta. 

(Puuinfo 2011, 6) 

Kerrostalojärjestelmä Suurimmaksi osaksi kertopuusta koostuva puukerrostalon 

pilari-palkkirunkojärjestelmä. 

Metsä Wood Yritys, joka valmistaa puutuotteita sekä toimittaa ratkaisu-

ja asiakkaidensa tarpeiden mukaan 

CLT Cross Laminated Timber, ristiinlaminoitu massiivipuuele-

mentti. 

Puukerrostalo Kerrostaloja, joiden kantavat rakenteet ovat pääosin puu-

ta, sanotaan puukerrostaloiksi. (Puuinfo, [viitattu 

3.4.2014]). 

CE-merkintä Valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat 

Euroopan Unionin vaatimukset. 

RT-kortti Puolueettomista RT-ohjeista saa tietoa muun muassa 

sopimuksista, tehtävänjaosta, tilasuunnittelusta ja raken-

teista. Mukana on yksityiskohtaisia rakenneohjeita suun-

nittelussa ja rakentamisessa hyödynnettäväksi. (Raken-

nustieto, [viitattu 3.4.2014]). 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä perehdytään kertopuusta tehtyyn puukerrostalon pilari-

palkkirunkoon, joita on toteutettu ainakin Latokartanon puukerrostalokortteliin Hel-

sinkiin, Viikkiin vuonna 2012. Talot ovat kolmi- sekä nelikerroksisia ja jokaisessa 

on porraskäytävä sekä hissi. Huoneiston pinta-ala korttelissa on keskimäärin 52 

neliömetriä. Latokartanoon valmistettujen puukerrostalojen runkomenetelmää, pi-

lari-palkkiratkaisua, kutsutaan Metsä Woodin Kerrostalojärjestelmäksi.  

Tämä työ sisältää yhden kerrostalon rungon ja sitä edeltäviä rakennusvaiheita, 

joita ennen runkoa ei voi asentaa, sekä siihen liittyvien puurakenteiden rakennus-

prosessin tulkintaa ja pohdintaa. Työssä tuodaan esille puukerrostalolle erityisiä 

suunnitteluun liittyviä osakohtia, esimerkiksi välipohjien toteutus sekä taipumaan ja 

painumaan liittyvät haasteet ja niiden huomiointi rakennusosissa. Päätarkoitukse-

na kuitenkin on selvittää ja perehtyä siihen, kuinka puukerrostalon runko pilari-

palkkimenetelmällä käytännössä toteutetaan työturvallisuutta noudattamalla. 

Opinnäytetyön aihe saatiin vertaamalla puukerrostalojen rakennettua määrää vuo-

sittain betonisiin kerrostaloihin. Puukerrostalojen markkinaprosentti on erittäin al-

hainen, josta päästään pohtimaan, miksi puukerrostaloja ei rakenneta enemmän. 

Puuta löytyy Suomesta erittäin paljon ja uusiutuvana luonnonvarana se on ekolo-

ginen ja käytännöllinen ratkaisu kerrostalojen tuotantoon. Vuonna 2011 tulleiden 

uusien palomääräysten mukaan saa rakentaa jopa 8-kerroksisia puukerrostaloja. 

Tämä tuo uusia mahdollisuuksia suunnittelijoille, rakennuttajille sekä urakoitsijoil-

lekin betonin sijaan. 

Puu runkoratkaisuna tuo kuitenkin erilaisia haasteita rakentamiseen. Betoni on 

erittäin yleinen ratkaisu niin elementteinä kuin paikallavalumenetelmälläkin. Haas-

teet ovat kuitenkin kohteita, jotka tarvitsevat enemmän huomiota toimiakseen tur-

vallisella ja puulle ominaisella, hyödyllisellä sekä ekologisella ominaisuudellaan. 

Puu on tärkeä osa rakentamista, nykyisin myös pääraaka-aine. Puukerrostalo on 

aiheena ajankohtainen, koska sillä voi olla tulevaisuudessa iso rooli kasvavan tie-

totaidon myötä kerrostalorakentamisessa. 
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2 YLEISTÄ KERTOPUUSTA 

Kertopuu eli viilupuu valmistetaan liimaamalla 3 mm paksuista sorvatuista havuvii-

luista siten, että viilujen syysuunta on viilupuutuotteen pituussuuntaan. Viilupuun 

tuotanto lähtee puun katkaisusta 1,8 tai 2,5 metriä leveäksi. Katkaisusta puu ete-

nee sorvaukseen, jossa sorvataan 3 mm paksuista viilua. Sorvauksen jälkeen viilut 

katkaistaan kuivauslaitteeseen sopivaan mittaan. Kuivauksen jälkeen viilut jatkavat 

ladontaan, jossa viilut ladotaan, kuumapuristetaan ja sen jälkeen sahataan pituus- 

ja poikkisuunnassa tilauksen mukaisiin mittoihin (Kuvio 1). Viilujen liimaus tapah-

tuu säänkestävällä fenoliformaldehydiliimalla. (Metsä Wood, [viitattu 24.4.2014].) 

 

Kuvio 1. Kertopuun tuotantoprosessi 
(Metsä Wood, [viitattu 24.4.2014]). 

Erikoistuotteena valmistetaan myös sellaista viilupuuta, jossa osa viiluista voi olla 

asennettu ristiin. Viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia, mutta tilauksesta 

voidaan valmistaa viilupuuta, jossa pintaviilut ovat valikoituja ja hiottuja. Viilupuuta 

on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä ja myös painekyllästettynä. Viilupuun 

enimmäisleveys on noin 2,5 metriä ja enimmäispituus noin 25 metriä. Kertopuun 

etuja ovat mittatarkkuus ja suoruus. Kertopuun tyypillinen jännevälialue on 5–12 

metriä. Sitä käytetään ala-, väli- ja yläpohjarakenteissa kantavina palkkeina sekä 

aukko- ja tukipalkkeina. Sitä käytetään myös kantavissa ja keveissä seinäraken-

teissa sekä rakennuksen jäykistävinä osina. (Puuinfo, 2010.) 

Metsä Wood tuottaa CE-merkittyjä Kertotuotteita jokaiseen käyttötarkoitukseen: 

– Kerto-S palkin suuri jäykkyys estää haitallisen värähtelyn ala- ja välipoh-

jissa pitkilläkin jänneväleillä. 

– Kerto-Q toimii levynä sekä palkkina, kantavana ja jäykistävänä rakentee-

na. Kerto-Q-levy yhdistettynä Kerto-S palkkeihin täyttää ääneneristysvaa-

timukset ja rakenteeseen voidaan sijoittaa talotekniikan osat. Kerto-Q-
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tuotetta on saatavilla myös kyllästettynä esimerkiksi siltojen ja laiturien 

palkkirakenteeksi. 

– Kerto-T on tolpparakenne ja sitä käytetään ulko- ja väliseinien kantaviin 

rakenteisiin runkotolpaksi. 

– Kerto-Kate on kattojen vedeneristeen alusrakenne, mutta soveltuu myös 

jäykistävien kattojen, seinien ja lattioiden kantavaksi levyksi. 

– KertoRipa voi toimia katto- sekä lattiaelementtinä joka koostuu Kerto-Q-

levyistä ylä- ja alapinnassa sekä Kerto-S-palkeista. 

– Kerto QP on kattopalkki, joka soveltuu uudis- että korjauskohteisiin. 

– Kerto WeatherGuard on käytännössä erikoisvahalla käsitelty Kerto-tuote. 

Tuotteen pinta hylkii vettä ja estää esimerkiksi turpoamisen rakennusai-

kana. (Metsä Wood, [viitattu 11.3.2014].) 
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3 YLEISTÄ KERROSTALOJÄRJESTELMÄSTÄ 

Metsä Wood Kerrostalojärjestelmä (2013, 5–6) toimitetaan tilaajalle tuoteosakaup-

pana. Puuelementtien toimitus tuoteosakauppana lomakkeen täyttöohjeet (Puuinfo 

2011, 6) selventää tuoteosakaupan olevan rakentamisen toimitusmalli, jossa ura-

koitsija ottaa kokonaisvastuun toimittamaansa rakennusosan tai osien tuotesuun-

nitteluun liittyen, valmistuksesta ja asennuksesta. Tässä tuoteosakaupassa puura-

kenteet suunnitellaan kohdekohtaisesti ja runko toimitetaan väli- ja yläpohjineen 

asennettuna ja ulkoseinän höyrynsulku tiivistettynä. Rakennusliikkeen tehtäväksi 

jää muu rakentaminen, jossa käytettävä kalusto on oleellisesti kevyempää kuin 

perinteisessä kerrostalorakentamisessa. 

Kerrostalojärjestelmää varten pääurakoitsijana toimivan rakennusliikkeen ei tarvit-

se olla puurakentamisen erityisosaaja, sillä Metsä Woodin tuoteosakauppa käsit-

tää puurakenteiden suunnittelun, Kerto-rungon, elementteinä toimitettavan katon, 

ulkoseinät ja välipohjat sekä niiden asennuksen. 

Metsä Wood Kerrostalojärjestelmän lujana ytimenä on kotimaisesta kuusesta lii-

maamalla valmistettu Kerto-pilaripalkkirunko. Rungon jäykisteenä käytetään leve-

ää Kerto-levyä. Kerrostalojärjestelmän välipohjat ja katto toteutetaan Kerto-Ripa-

elementeillä. Elementit ovat tehdasvalmisteisia ja sisältävät lämmöneristeen, vesi-

katteen ja tarvittaessa myös kipsilevyn. Elementteihin voidaan tehdä tarvittavat 

läpiviennit jo tehtaalla, mikä säästää työmaa-aikaista työtä. Tehdas tarvitsee vain 

läpivientikohdan käyttötarkoituksen, suunnitelman tai detaljin, josta ilmenee läpi-

viennissä käytettävä putkisto, esimerkiksi viemäriputket. Näin tehdas osaa valmis-

taa asiakkaan tai kohteen vaatiman elementin täydellisenä. Työmaalle jää tehtä-

väksi vain liitokset. 

Kerrostalojärjestelmän täydentävät kevytrakenteiset ulkoseinäelementit, joihin 

asennetaan ikkunat ja parvekeovet jo tehtaalla. Ne on mahdollista verhota Kunin-

gaspaneelilla, jolla saadaan näyttävä ja miellyttävä ulkoasu. Paneeliverhous voi-

daan toteuttaa tehtaalla valmiiksi, mutta myös muuraus ja rappaus on mahdollista 

suorittaa rakennuspaikalla. 
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Kerrostalojärjestelmän kehityksessä on hyödynnetty vuosien kokemusta Kerto-

Ripa-elementeistä, joista on toteutettu lukuisia asuin- ja toimitilarakennusten väli-

pohjia ja kattoja. 

Kertopuisen pilaripalkkirungon suuri etu kerrostaloprojektissa on sen helppo 

muunneltavuus. Tämä tuo joustoa suunnitteluun, sillä rakenne mahdollistaa esi-

merkiksi huoneistojen väliseinien muuttamisen rakennuksen elinkaaren aikana. 

Peruskokoonpanossa välipohjien ja pilaripalkkirungon jännevälit ovat suurimmil-

laan noin 7,5 metriä. 

Muuntojoustavuus toimii taloudellisena esimerkiksi asuntojen yhdistämisessä. 

Näin ollen märkätilan LVI-tekniikat pysyvät ennallaan, eikä kattaviin purkutöihin ja 

muutoksiin tarvitse lähteä. Osastoivien väliseinien siirtäminen muuttamalla huo-

neiston kokonaispinta-alaa vain suuremmaksi voi koitua seinän toisella puolella 

sijaitsevasta huoneen käyttötarkoituksesta riippuen kalliiksi ratkaisuksi. 

Erilaisille puukerrostalojärjestelmille yhteistä on kuormitusten määrittäminen sekä 

murto- ja käyttörajatilareunaehdot. Eroja löytyy kantavia seiniä käyttämällä ja pila-

ri-palkkijärjestelmän välillä rakennesuunnitteluun liittyen useallakin osa-alueella. 

Pilari-palkkijärjestelmän pääpiirteitä ovat: 

– kuormien jakautuminen selkeää, pilarit avaintekijänä 

– erittäin pieni puun painuma, kertopuu sekä yhdenpituiset pilarit. 

Kantavia seiniä käyttäen eroja löytyy: 

– kuormien jakautuminen monimutkaisempaa, paljon rakennekerroksia 

(Huom. ei koske CLT-menetelmää) 

– pienet liitosvoimat, paljon jakautumisvaihtoehtoja 

– puun painuma suurempi kuin pilari-palkkirunkoa käyttäen, jolloin asen-

nuksissa tulee jättää painumavara. (Salonen 2012, 11). 
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4 TEORIAA PILARI-PALKKIRUNGOSTA 

Latokartanon korttelissa käytetty kerrostalojärjestelmä korjaa osan puukerrostaloil-

le kriittisistä rakenneosista itse pilari-palkkimenetelmän hyödyllisyydellä sekä serti-

fioiduilla elementeillä eli Kerto-Ripa-tuotteilla, joita on käytetty kohteessa kattoele-

menttinä sekä välipohjissa lattiaelementtinä. 

4.1 Perustukset 

Perustustapa, jonka pääurakoitsija valitsee, on täysin tapauskohtainen. Tuoteosa-

kaupan ulkopuolelle kuuluva perustusten teko on myös täysin pääurakoitsijan vas-

tuulla. Latokartanon kerrostaloissa on käytetty jatkuvaa anturaa (Kuvio 4). Parvek-

keet toteutetaan omalle perustukselle tukeutuvana pilarianturoita ja peruspilareita 

käyttäen. Painumat tulee ottaa huomioon perustuksissa, että parvekerakenteiden 

ja rakennuksen välillä ei tulisi tasoeroja. 

Puukerrostalo, jossa ei ole kellarikerrosta, voidaan yleensä perustaa matalan antu-

raperustuksen varaan. On huomattava, että puukerrostalon paino on vain noin 

viidesosa vastaavan betonitalon painosta. Tämän vuoksi puukerrostalo voidaan 

joissakin tapauksissa perustaa maanvaraisille anturoille myös sellaisella maape-

rällä, jolla betonirunkoinen rakennus vaatisi paalutuksen. Routivalla maaperällä 

matalaan perustettaessa on huolehdittava riittävästä routasuojauksesta. (Karjalai-

nen, Heikkilä, Koiso-Kanttila & Kilpeläinen 1997). 

4.2 Alapohja 

Elementteihin perustuvassa puukerrostalossa on järkevintä käyttää elementtival-

misteista alapohjaa työkokonaisuuden nopeuttamiseksi. Ontelolaattoja käytettäes-

sä etuna on nopeus ja ontelolaattojen asennusta seuraavaa työvaihetta voi ruveta 

osittain jo aloittamaankin. Ontelolaatta-alapohjaa tehdessä tulee huomioida raken-

nusosien liittymäkohtien kylmäsillat, esimerkiksi sokkelin aiheuttama kylmäsilta. 

Ontelolaattojen päälle tulee asentaa ennen lämmöneristeitä laakerikerroksena 
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toimiva rakenne, kuten tasoitushiekka (Liite 3). Lämmöneristyslevyjen saumat tu-

lee limittää haitallisten kylmäsiltojen estämiseksi. 

Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 (2012, 13) määrittelee lämpimän tilan 

alapohjan U-arvoksi eli lämmönläpäisykertoimeksi, 0,17 W/m2 K, mikäli kyseessä 

on ryömintätilaan rajoittuva alapohja. 

4.3 Pilari-palkkirunko 

Pilari-palkkirunko on kevyt ratkaisu kaikenlaiseen rakentamiseen. Pilareiden olles-

sa yhdenpituisia katolle asti, kuormat jakautuvat kerroksista pilareita pitkin perus-

tuksiin eikä painumakaan ole vaarana. Laskennallisesti painumana voidaan käyt-

tää 1 mm/kerros. Pystykuormien siirtyessä puun syiden pituussuunnassa koste-

usmuodonmuutokset ovat pieniä. (Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 

4.4 Välipohjat 

Välipohjilla on monia erilaisia vaikutuksia puukerrostalon kokonaisuuteen. Jäyk-

kyys sekä ääneneristävyys ovat yksiä tärkeimpiä viihtyvyyden kannalta. Viikin koh-

teessa välipohjina toimivat Kerto-Ripa-lattiaelementit.  

Kerto-Ripa®–elementillä rakennettaessa välipohja saadaan nopeasti valmiiksi työ-

turvalliseksi tasoksi. Elementti koostuu rakenteellisesti yhteen liimatuista Kerto-Q –

levyistä ja Kerto-S–rivoista. Elementin etuna on keveys ja sillä saavutetaan pi-

demmät jännevälit perinteisen palkkirakenteen rakennekorkeudella. (Metsä Wood, 

[viitattu 26.4.2014]). 

RT-kortti 82-10852 (2005, 5 kuva 2) linjaa pinnassa olevan rakennuslevyn, tässä 

tapauksessa Kerto-Ripa-elementtien pinnassa olevan Kerto-Q-levyn toimivan ele-

mentin jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä runkovaiheen työskente-

lytasona. Äänen sivutiesiirtymän ehkäisemiseksi levy katkaistaan huoneistojen 

välisen seinän kohdalla. Kerrostalojärjestelmän Kerto-Ripa-elementit ulottuvat kui-

tenkin vain osastoittain palkkien väliin ja elementit ovat korkealaatuisia tehdasval-

misteisia osia, jolloin levyä ei tarvitse erikseen enää katkoa. 
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Optimoituna liittorakenteena ripalaatalla saavutetaan suurempi taivutuskestävyys 

ja jäykkyys kuin perinteisellä palkkirakenteella. (Metsä Wood, [viitattu 11.3.2014].) 

Liittorakenteinen välipohja tarkoittaa ohuen betonikerroksen käyttöä ripalaatan 

päällä. Betoni eristää ääntä yhdessä askeläänieristeen kanssa sekä antaa liittora-

kenteelle enemmän jäykkyyttä ja estää haitallisen värähtelyn. 

Metsä Woodin [viitattu 11.3.2014] mukaan Kerto-Ripa-lattiaelementti täyttää yh-

dessä alakatto- ja lattiapintaverhousten kanssa huoneistojen väliset, Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman (C1 1998, 5) määrittämät vaatimukset askeläänita-

solle L’n,w ≤ 53 dB ja ilmaäänen eristävyydelle R’w ≥ 55 dB. 

Saavuttaakseen aiemmin mainitut ilmaäänen eristävyyden L’n,w sekä askelää-

nieristävyyden R’w, välipohja tulee viimeistellä ala- sekä yläpuolisilta pinnoiltaan. 

Ripalaatan alapuolelle tulee kaksi palokipsilevyä, jotka toimivat myös rakenteen 

ääniteknisenä massana. Palokipsilevyjen sekä ripalaatan välissä toimii jousiranka 

ääneneristeenä. Jousiranka asennetaan ripalaatan alapintaan asennettuihin lau-

toihin. Tätä lautojen tuomaa tilaa kutsutaan installaatiotilaksi, jossa mahtuu kuljet-

tamaan sprinklerijärjestelmän putkiston sekä sähköjohdot. Ripalaatan päälle tulee 

askeläänieristevilla ja sen päälle kipsivalu lattialämmityksen kanssa (Liite 4). 

4.5 Märkätilat 

Latokartanon pilari-palkkirunkoisissa puukerrostaloissa kylpyhuoneet on toteutettu 

elementteinä porrashuoneen yhteyteen, jolloin ne täyttävät useimmat märkätilaan 

liittyvät ongelmakohdat. Puukerrostalon LVI-teknisissä suunnitteluohjeissa (Puuin-

fo 2014) esitetään, että märkätilaelementtien sijoitus systemaattisesti porrashuo-

neen vastaiselle seinälle tuo kolme etua: 

– lyhyet putkivedot 

– putkien kytkentä suoraan pystyhormiin 

– viemärimelun haittojen vähentäminen. 

Esimerkiksi viemäreiden ja vesiputkien liitokset ja läpiviennit ripalaattojen kanssa 

vaativat huomiota suunnittelijalta sekä asennusurakoitsijalta. Tilaelementin tehtaal-

la tehdyssä lattiavalussa toteutettu viemäriputkisto on tilaelementin alapinnassa 
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ulokkeena betonisen suojakerroksen kanssa. Välipohjassa märkätilaelementin alla 

oleva ripalaatta tarvitsee vain yläpinnassa olevaan Kerto-Q-levyyn uran tilaele-

mentin talotekniikkaa varten (Liite 5). Kylpyhuone-elementtejä varten olevat vara-

ukset ripalaatoissa on tarkastettava viimeistään kylpyhuone-elementtien vastaan-

oton yhteydessä. Pesukoneiden käyttö tilaelementeissä voi aiheuttaa mahdollista 

tärinää ja ääntä. Nämä eristetään kantautumasta viereisiin huoneisiin käyttämällä 

irrotuskaistaa ja tärinäeristimiä märkäelementin jaloissa. Irrotuskaista jätetään tila-

elementin ja ripalaatan päälle tulevan pintavalun väliin (Kuvio 21). Tärinäeristimet 

toimivat tilaelementin tukipisteinä ripalaattaan (Kuvio 21). 

4.6 Yläpohja 

Metsä Woodin kattoratkaisu on tilaajan valinnan mukaan elementtirakenne tuoteo-

satoimituksena tai palkkirakenne paikalla rakentaen. Elementit toimitetaan vesika-

te valmiiksi tehtaalla asennettuna ja työmaalle jää tehtäväksi elementtien välisen 

sauman hitsaus umpeen, joka kuuluu tuoteosakauppaan. Saumat hitsataan ele-

menteissä valmiiksi olevan ylimääräisen kumibitumikermin avulla limittäin (Kuvio 

2). Kerto-Ripa-kattoratkaisulla rakennettaessa rakennuksen yläpohja saadaan ker-

ralla valmiiksi. Kerto-Ripa-kattoelementin merkittävä etu rakentajalle on, että ra-

kennus voidaan toteuttaa vähemmillä pilareilla, kannattajilla ja rakenteiden liitoksil-

la. Tästä on erityistä hyötyä heikosti kantavalla maapohjalla.  

Ripalaatta katossa tarvitsee läpivientejä kuten välipohjassakin. Kaikista aukoista 

tehdään detaljit joista selviävät aukon tiedot ja sen reunan toteutus, että nähdään, 

toteutuuko paloturvallisuus (Liite 9). 

Ripalaatan koko voidaan suunnitella rakennuksen mukaan. Maksimikoot ovat 24 

m x 1,8 m tai 20 m x 2,5 m. Elementti soveltuu jopa 18 metrin jännevälille yksiauk-

koisena. (Metsä Wood, [viitattu 25.4.2014].) 

Kerto-Ripa-kattoelementtien ääneneristävyysluvut ovat: 

– Rw = 52 dB 

– Lentomelua vastaan Rw+C = 51 dB 

– Liikennemelua vastaan Rw+Ctr = 49 dB 
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Yläpohjan lämmönläpäisykertoimen (U-arvo) vertailuarvo lämpimissä tiloissa on 

0,09 W/m2K. Kerto-Ripa-kattoelementissä on 450 mm mineraalivillaa, jonka λ ≤ 

0,035 W/mK. (Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 

 

Kuvio 2. Kerto-Ripa-kattoelementin rakenne 
(Metsä Wood, [viitattu 25.4.2014]). 

4.7 Paloturvallisuus 

Päällimmäinen ajatus puukerrostaloasumiseen liittyen on paloturvallisuus. Palotur-

vallisuusratkaisujen jatkuvan kehityksen johdosta puukerrostalo on paloturvalli-

sempi vuosi vuodelta. 

4.7.1 Sprinklerijärjestelmä 

Metsä Woodin kerrostalojärjestelmässä on käytetty automaattista sprinklausjärjes-

telmää, joka perustuu vesisumuun. Palontorjuntajärjestelmän ensisijainen tarkoitus 

on hallita, rajata ja supistaa tulipaloja. Korkeapaineella vesisumua tuottava järjes-

telmä perustuu kolmeen vaikutukseen. Vesisumuun perustuvassa sammutusjär-

jestelmässä vesi hajotetaan korkealla paineella hienojakoiseksi sumuksi. Pienet 

pisarat maksimoivat veden sammutustehokkuuden, jolloin tarvittavat vesimäärät 

ovat huomattavasti pienempiä perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Vesisumu kat-

kaisee lämpösäteilyn, höyrystyessään sumu sitoo lämpöenergiaa ja höyrystyessä 

vesi laajenee 1700-kertaiseksi syrjäyttäen palotilasta happea ja edistäen tulipalon 

sammumista. Olennaisimmat erot vesisumuun perustuvalla palosuojajärjestelmällä 
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perinteiseen sprinklausjärjestelmään verrattuna ovat veden käyttömäärät, putkisto-

jen koko ja järjestelmän rakentaminen. Vesisumuun perustuva järjestelmä käyttää 

vettä vain kymmenen prosenttia perinteiseen järjestelmään verrattuna, jolloin sen 

aiheuttamat toiminnan keskeytysvahingot ovat merkittävästi pienempiä. (Puuinfo, 

[viitattu 25.4.2014]). 

Vesisumun palontorjuntaominaisuudet ovat verrattavissa mikropisaroiden kokoja-

kaumaan, pisaroiden määrään sekä tulipaloon tunkeutumiskykyyn (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Pisaravertailu järjestelmien kesken 
(Marioff 2009, 22). 

 

4.7.2 Kerto-Ripa-elementin paloturvallisuus 

Välipohja on testattu palonkestokokeella VTT:llä: 

– 0–30 min: Alapuolinen kipsilevytys suojaa rakennetta 30 minuuttia hiilty-

miseltä 

– 30–70 min: Kotelolaatan alalaippa ja kivivilla suojaavat palolta 70 minuut-

tiin asti 

– 70–90 min: Rivat alkavat hiiltyä, rakenteeseen alkaa tulla muodonmuu-

toksia (Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 

Alapinnassa F-tyypin 15 mm paksuinen kipsilevy ja 25 mm Kerto-Q-levy suojaavat 

jäännöspoikkileikkausta hiiltymiseltä 60 minuutin ajan. Lämmöneristeenä käytettä-

vä mineraalivilla vielä suojaa ripojen kylkiä palotilanteessa. Rakenne täyttää P1-

paloluokan rakennusten yläpohjavaatimukset sekä P2-paloluokan rakennusten 

(palokuorma < 600 MJ/m2) välipohjavaatimukset. (Metsä Wood, [viitattu 
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26.4.2014]). Lisäksi yhtenäinen sisäkattopinta tuo edun sprinklausjärjestelmälle, 

näin ollen sprinklaukselle ei tule katvealueita. 

4.7.3 Väliseinien paloturvallisuus 

Paloturvallisuutta varmistaa myös palosuojaus rakenteissa. Huoneistojen väliset 

osastoivat väliseinät ovat kaksirunkoisia, joiden palosuojaava levytys on toteutettu 

kaksoispalokipsilevyratkaisulla. Kahden palokipsilevyn yhdistelmällä saavutetaan 

yli 60 minuutin palosuoja puurungolle (Taulukko 1). Palotilanteessa, palosuojalevy-

jen murruttua, puun ympärille alkaa muodostua hiiltynyt kerros, joka suojaa kuor-

maa kantavaa keskiosaa ja ehkäisee palkin lisäpalamista. Väliseinien runkona 

toimivan kertopuun hiiltymisnopeus on noin 0,7 mm/min, joten se itsessään toimii 

jo paloturvallisena ratkaisuna. 

Taulukko 2. Palosuojattavan puurakenteen hiiltymisen alku tch erilaisilla levytyksillä 
(Puuinfo, [viitattu 25.4.2014]). 

 

P1-luokan rakennuksissa rakennuksen kantavuuden on säilyttävä myös jäähty-

misvaiheessa. Kerto-runkoiset kattoelementit ja liimapuurunko täyttävät P1-luokan 

rakennuksen vaatimukset ja ovat palonkestoluokassa R60, ks. kohta 4.7.2. (Metsä 

Wood, [viitattu 11.3.2014]). 
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4.8 Suurelementtijulkisivut 

Latokartanossa on käytetty tehdastekoisia suurelementtejä, joita hyödyntäessä 

säästää aikaa ja rahaa. Suurelementit ovat ulkoverhottuja tehtaalla valmiiksi ja 

ulkoverhous on liimapuupalkista sahattu järeä 42 mm paksu ja 31 cm korkea Ku-

ningaspaneeli. Paneeli toimii hyvin niin lähimittakaavassa kosketusetäisyydellä 

kuin suurimittakaavaisena kaupunkirakentamisen julkisivuverhoiluna. (Metsä 

Wood, [viitattu 22.4.2014].) 

Kuningaspaneeli valmistetaan halkaistusta liimapuupalkista. Liimapuu on moni-

puolinen ja kehittynyt materiaali puurakentamiseen, sen valmistukseen käytetään 

lujuuslajiteltua kuusisahatavaraa. Kuningaspaneeli koostuu höylätyistä toisiinsa 

liimatuista syynsuuntaisista lamelleista. Liimana Kuningaspaneelissa käytetään 

vaaleaa säänkestävää melamiiniliimaa. Järeällä Kuningaspaneelilla saadaan jopa 

12-metristä yhtämittaista kieroutumatonta seinäpintaa nopeasti ja kustannuste-

hokkaasti. Kuningaspaneeli säilyttää ulkonäkönsä, muotonsa ja mittansa parem-

min kuin perinteinen panelointi. (Metsä Wood, [viitattu 28.3.2014]). 

 

Kuvio 3. Kuningaspaneeli julkisivuna 
(Metsä Wood, [viitattu 25.4.2014]). 
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5 TYÖTURVALLISUUS 

Turvallisuuden varmistaminen on osa rakennushankkeen normaalia toimintaa. 

Laki velvoittaa yritykset ja työmaat huolehtimaan toimintansa turvallisuudesta. 

Aluesuunnitelma on kirjallinen esitys siitä, miten työmaatoiminnot sijoitetaan ra-

kennuspaikalla. Aluesuunnitelmaa ylläpidetään hankkeen edetessä ja siitä tuloste-

taan yksityiskohtaiset suunnitelmat rakentamisen eri vaiheita ja tehtäviä varten. 

Aluesuunnitelma toimii työ- ja turvallisuusjärjestelyjen tiedotusvälineenä hank-

keessa toimiville. (Ratu C2-0299 2007, 2.) 

Tapaturmat aiheuttavat paljon kustannuksia, joten turvallisen toiminnan varmista-

minen on mahdollisuus alentaa hankkeen kustannuksia ja parantaa yrityksen kil-

pailukykyä. Hyvä turvallisuustaso vaikuttaa myös myönteisesti henkilöstön sitou-

tumiseen, työilmapiiriin sekä tuotannon laadun paranemiseen. Inhimillisestikin aja-

teltuna turvallinen työskentely on ainoa vaihtoehto. Kukaan ei halua tehdä työtä, 

jossa on mahdollisuus joutua tapaturmaan. (Ratu KI-6020 2010, 20). 

Työturvallisuuslain RT STM-21543 (2013, 1) selostaa, että tämän lain tarkoitukse-

na on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaami-

seksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-

tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisiä ja henki-

siä haittoja. 

Rakennustyömaalla suoritetaan turvallisuuden seurantaa viikoittain. Turvallisuus-

tason seuraaminen ja edistäminen perustuu havainnoinnin kautta ilmenneiden 

puutteiden korjaukseen. Talonrakennustyömaan työturvallisuutta havainnoidaan 

TR-mittarin avulla. TR-mittari on työturvallisuuden havainnointimenetelmä, jolla 

saadaan työmaan työturvallisuuden taso selville. TR-mittaus tehdään kiertämällä 

sovittu reitti työmaalla ja merkitsemällä lomakkeeseen oikein/väärin havainnot tuk-

kimiehen kirjanpidolla. (Työterveyslaitos 2013). 
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5.1 Ontelolaattojen asennuksen työturvallisuus 

Betonielementtirakentamisessa on lukumääräisesti pienempi työtapaturmariski. 

Vakavien tapaturmien osuus on kuitenkin suurempi. Yleisimpiä tapaturmien syitä 

elementtirakentamisessa ovat puutteet nostotöissä, puutteellinen tuenta sekä vir-

heellinen varastointi ja kuljetus. 

Ratu KI-6020 (2010, 110) ohjeistaa betonielementtien asennustyöntekijöitä vaaro-

jen poistamisella ja työturvallisuuden parantamisella seuraavasti: 

– Noudata elementtien asennussuunnitelmaa ja työmaan putoamissuojaus-

suunnitelmaa. 

– Tarkista elementtien merkinnät (kokonaispaino, painopiste), erityisohjeet 

yli 1000 kg elementeistä. 

– Varastoi elementit vain niille suunnitellulle paikalle, jonka maapohjan kan-

tavuus on varmistettu. Varmista elementtien riittävä tuenta. 

– Ontelolaatat nostetaan suoraan kuormasta tai välivarastosta asennusjär-

jestyksen mukaisesti. Nostosakset kiinnitetään elementtiin keskeisesti 

niin, että laatan pään ja nostolaitteen välinen vapaa väli on vähintään 200 

millimetriä. Nostaessa ontelolaattaa käytettävä aina varmuusketjua. Ka-

vennetut laatat nostetaan tehtaalla esiasennettujen nostolenkkien avulla. 

– Asennustyön aikana henkilöiden liikkuminen nostoreittien alla estetään ja 

nostot tehdään vapaan alueen kautta. 

– Nosturinkuljettajalla ja asentajilla on oltava esteetön näköyhteys tai häiriö-

tön puheyhteys. Nostoja ohjataan käsimerkein, jotka kuljettajan ja mer-

kinantajan on tunnettava. Elementtien siirroissa käytetään tarvittaessa oh-

jausköyttä. 

– Kiinnitä jatkuvasti huomiota nostoapuvälineiden kuntoon (käyttöönottotar-

kastus) ja huolehdi, ettei sallittuja enimmäiskuormia ylitetä. 

– Huolehdi kulkureittien ja työkohteen riittävästä valaistuksesta ja siistey-

destä. 

– Huolehdi, ettei nostoapuvälineitä irroteta ennen kuin elementit on lopulli-

sesti kiinnitetty tai asennusaikainen tuenta on riittävä. 

– Huolehdi, että laattaelementeissä olevat aukot suojataan välittömästä kai-

teilla tai riittävän lujalla kannella. 
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5.2 Puupilarien, -palkkien ja -elementtien asennuksen työturvallisuus 

Puurunkotöistä koosteena tehty Ratu-kortti (51-0260, 4) esittää alustavan työtur-

vallisuuden edistämisen tapahtuvan aloituspalaverin lisäksi myös tarkistamalla, 

että runkotyötä edeltävät rakenteet ovat suunnitelmien mukaiset, tarkastetut ja 

hyväksytyt. Työturvallisuutta lisää myös asennettavien materiaalien ja asennuk-

seen käytettävän kaluston tarkastus, joka suoritetaan ennen työn aloitusta. Työ-

ryhmä perehdytetään työkohteeseen ja asennusmenetelmiin. Työryhmälle selvite-

tään varmistamismenetelmät sekä kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. 

Lisäksi kohteen vastaanottotarkastuksessa tulee merkitä ylös mahdolliset virheet 

ja puutteet, jotka myös korjataan ennen töiden aloittamista. 

Puurunkotyön Ratu-kortti (51-0260, 5) linjaa seuraavat työturvallisuuteen liittyvät 

asiat: 

– Nostoalue erotetaan muusta työmaasta esimerkiksi lippusiimalla, jolloin 

ulkopuolisten liikkuminen nostoalueella estyy. Nostojen aikana on nosto-

alueella liikkuminen kielletty. 

– Elementtejä nostaessa käytetään apuna ohjausköyttä. Nostoissa otetaan 

huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, läm-

pötila-, sade- yms. olosuhteet. 

– Puutavaraa tai -elementtejä vastaanottaessa tarkistetaan toimituksen si-

sältö, materiaalin kunto sekä suunnitelmien- ja sopimuksenmukaisuus. 

Esimerkiksi pilareissa tulee olla reiät nostoja varten. 

– Puuelementit tulee sijoittaa mahdolliseen välivarastoon asennusjärjestys 

huomioon ottaen ja tuetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Henkilökohtaisia suojaimia tulee käyttää aina, kun on vaara, että asentajaan voi 

kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Näitä suojaimia ovat esimerkiksi suojakypärä, tur-

vakengät, kuulosuojaimet melutason ylittäessä 85dB sekä silmäsuojaimet työs-

kennellessä. (Ratu 51-0260, 11). Työtasoja käytettäessä niiden tulee olla oikean-

korkuisia ja tukevia. Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostokoukkuja ja -

hihnoja sekä nostoapuvälineitä. Telineillä ja nostolaitteissa tehtävässä työssä 

noudatetaan telinetyöstä ja henkilönostoista annettuja turvallisuusohjeita. En-

siapua varten työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytet-
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ty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet 

ja hoitoon sopiva huonetila. Työmaa pidetään siistinä, pakkaus- sekä muut työnai-

kaiset jätteet lajitellaan ja siirretään jätelavoille ja -astioihin sitä mukaa, kun jätettä 

syntyy. (mts. 25). 

5.3 Henkilönostimet ja työpukit 

Henkilönostovälineinä käytetään akkukäyttöisiä nostureita (Liite 7) sekä työpukke-

ja. Nostimet on helpointa vuokrata, koska laitteet tulee huoltaa työturvallisuuden 

mukaisesti sekä tarkastukseen tarvitsee sertifioidun tarkastajan suorittaman tar-

kastuksen. Kohteessa välipohjaelementtejä asentaessa on käytetty henkilönostin-

ta, saksilavanostinta, jonka kanssa on helppo liikkua ontelolaataston päällä (Kuvio 

11). Turvallisinta saksilavanostimissa on pitää turvavaljaita, joita varten saksila-

voissa on kiinnityslenkit korin rakenteessa. Ylemmissä kerroksissa käytetään työ-

pukkeja tai siirreltäviä ja paikalleen lukittavia telineitä. 

Työpukkeja varten on tehty määräykset, joita noudattaen työpukki täyttää työtur-

vallisuusvaatimukset. Työpukin maksimikorkeus on 2 metriä sekä yli 0,5 metriä 

korkeat työpukit on varustettava kiinteillä, vaakatasossa olevilla askelmilla. Askel-

mien syvyys on oltava vähintään 50 mm, leveys vähintään 300 mm ja askelmaväli 

enintään 300 mm. Työpukin korkeuden ollessa alle metrin työtason leveys tulee 

olla vähintään 0,3 metriä. Työpukin korkeuden ollessa yli metrin ja sallitun kahden 

metrin välissä, työtason leveyden tulee olla vähintään 0,4 metriä. (Työterveyslai-

tos, 2010). 

Rakennuksen ulkopuolelta tehtäviä asennuksia ja henkilönostoja tarvitaan yläpoh-

japalkkeja kiinnitettäessä, kattoelementtivaiheessa sekä sääsuojauksessa. Näissä 

vaiheissa käytetään kuukulkijaa, jonka ominaisuutena on vertikaalinoston lisäksi 

toimivuus myös sivuttaissuunnassa. Kuukulkijan isot pyörät sopivat epätasaiselle 

alustalle toisin kuin saksilavanostin, joka tarvitsee täysin painumattoman, kovan ja 

suoran alustan. Kuukulkijan koria voidaan kääntää puomista, mikä edesauttaa ah-

taissa tiloissa työskentelyä. Kuukulkijassa on lainmukaisesti pakollista käyttää tur-

vavaljaita, joita varten löytyy kiinnityslenkki kuukulkijan korin rakenteesta. 
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6 RAKENNUSPROSESSI 

Tähän osaan sisältyy karkeat tiedot Latokartanoon valmistettuun puukerrostalon 

pilari-palkkirungon rakennusprosessista. Prosessiin on sisällytetty myös tuoteosa-

kaupan ulkopuolelle jäävät perustukset ja alapohja. Ne kuuluvat osaksi työtä kos-

ka nämä ovat rungon pystytystä edeltäviä työvaiheita, eikä ilman niitä runkoa pys-

tyisi asentamaan. 

Tuoteosakaupan elementtikokonaisuuden toimitus ja sen asennus on toteutetta-

vissa kuudessa viikossa. Esimerkki tuoteosakaupan projektiaikataulusta, jossa 

työvaiheiden kesto on esitetty viikkoyksikössä, toteutui Latokartanon kerrostalojen 

kohdalla (Kuvio 4).  Käytännössä tuoteosakaupan urakkaraja alkaa sokkelin pe-

ruspulteista ja loppuu ulkovaipan tiivistykseen. 

 

Kuvio 4. Projektiaikatauluesimerkki 
(Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 

6.1 Perustukset 

Perustus kuuluu pääurakoitsijalle, ei kerrostalojärjestelmän tuoteosakauppaan. 

Pääurakoitsija voi valita joko paikalla valettavan jatkuvan anturan ja sokkelin, tai 
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vaihtoehtoisesti anturalaatikot ja sokkelielementit. Perustus toteutettiin paikallava-

lusokkelilla ja jatkuvalla anturalla. Pilariparvekkeita varten sokkelin ulkopuolelle 

tulee pilarianturat sekä peruspilarit paikallavaluna toteutettuna. Perustuksissa kiin-

nitetään erityistä huomiota kertopilareita varten olevien pulttiryhmien koron sekä 

sijainnin tarkkuuteen (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Peruspulttien koron tarkistus 
(Metsä Wood, [viitattu 19.3.2014]). 

6.2 Alapohja 

Alapohjan työvaihe kuuluu pääurakoitsijalle kuten perustuksetkin. Tuoteosakauppa 

alkaa peruspultteihin asennettavista mastojäykisteistä. Alapohja koostuu ontelo-

laatoista, jotka tukeutuvat sokkelin varauksiin ontelolaattoja varten. 

 

Kuvio 6. Ontelolaatan ja sokkelin liitos 
(Metsä Wood, [viitattu 24.4.2014]). 
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Ontelolaattojen saumavalu aloitetaan mahdollisimman pian laattojen ollessa asen-

nettuna paikalleen, jopa ontelolaattoja asentaessa. Ontelolaattoja ei saa kuormit-

taa ennen kuin ontelolaatat on saumavalettu ja annettu kuivua yhtenäiseksi laa-

taksi. Ontelolaattojen ollessa valmiina tuoteosakauppana toimitettava runkojärjes-

telmä voidaan aloittaa. 

Ontelolaattojen yhteydessä asennetaan myös hissikuilu, joka koostuu betoniele-

menteistä. Hissikuiluelementit itsessään toimivat äänieristeenä, kun hissikuilun 

liitokset ja muut raot on viimeistely eli juotosvalettu tai massattu tiiviisti kiinni. Näin 

estetään äänen kulkeutuminen ilmataskuja pitkin. Jokaisessa kerroksessa hissikui-

lussa on kolme seinäelementtiä, sivut ja takaseinä sekä välipohjan kohdalla on 

palkki hissin sisäänkäynnin kynnyksenä. Kuilun huippu ja pohja on toteutettu kup-

pielementeillä. Kuilua asennettaessa jokaisen välipohjan tuntumaan asennetaan 

työtaso, joka estää myöhemmässä vaiheessa kuiluun putoamisen sekä helpottaa 

kuilun elementtien asennusta ja saumausta. 

6.3 Pilari-palkkirunko  

Perustusten sekä alapohjan ollessa valmiita siirrytään prosessin seuraavaan 

osaan, kertopuiseen runkovaiheeseen. Rungon asennus lähtee pilareista, joiden 

jälkeen asennetaan palkit sekä kattoelementit. Kattoelementtien jälkeen asenne-

taan välipohjaelementit, jonka jälkeen rakennus suojataan huputtamalla. Huputus 

suojaa runkoa säältä, kosteudelta sekä tuulen vaikutukselta kerroksissa tehtäviin 

töihin, esimerkiksi taloteknisiin asennuksiin. 

6.3.1 Pilarit 

Alapohjan ontelolaattojen asennuksen jälkeen asennetaan yläpohjaan asti yltävät 

kertopuusta tehdyt pilarit. Pilareista osa on mastojäykisteitä, jotka ovat paljon 

massiivisempia kertolevyiksi kutsuttuja rakennusosia. Mastojäykisteitä on jokaisel-

la sivulla yksi, lähes poikkeuksetta seinälinjan keskikohdalla. Mastojäykisteitä on 

vielä hissikuilun läheisyydessä sekä keskellä rakennusta. Mastojäykisteet ovat 

noin viisi kertaa leveämpiä muihin pilareihin verrattuna. 
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Kuvio 7. Mastojäykisteen asennus 
(Metsä Wood, [viitattu 19.3.2014]). 
 

Pilareiden asennus tapahtuu peruspultteihin pilareiden alapäähän tehtävän, 20–40 

mm paksun teräslevyn liimapuuruuvauksen avulla (Kuvio 7, Liite 11). Teräslevyn 

mitat ja paksuus määräytyvät pilarille tulevan kuormituksen mukaan. Liitoksen 

vaatima asennusvaraus on noin 100 millimetriä. Palosuojaus matalaprofiilisessa 

teräslevyliitoksessa tulee tehdä esiin jääville teräsosille. (Liite 11). Pilarin liitos ala-

puolisiin osiin viimeistellään juotosvalulla ennen kuin pilareita kuormitetaan. Pilarin 

alapää tulee suojata kosteuden kulun katkaisevalla materiaalilla, esimerkiksi kumi-

bitumikermillä. Pilarit tuetaan vinotuin alapuoliseen rakenteeseen, tässä tapauk-

sessa ontelolaattaan tai perustukseen.  

Pilareille voidaan toteuttaa WeatherGuard-käsittely rakennusaikaisen kosteuden ja 

turpoamisen estämiseksi. Käytännössä WeatherGuard-käsittely toimii antaen käyt-

tökohteelle pinnan, joka hylkii vettä. WeatherGuard-käsittely tehdään tehtaalla. 

6.3.2 Palkit 

Palkit asennetaan pilarien väliin massiivisten kulmalevyjen avulla. Kulmaraudan 

keskellä on poikittainen levy, jota varten palkin päässä on lovi, johon palkki laske-

taan (Kuvio 8). Palkki ruuvataan kulmaraudan poikkilevyyn, joka on palkin lovessa 

estämässä palkin sivuttaisliikkeet. Kulmarauta on palkin levyinen ja kulmaraudan 
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ulokeosa on tarpeeksi pitkä, ettei palkin päähän pääse syntymään muodonmuu-

toksia. 

 

Kuvio 8. Välipohjapalkin asennus kulmaraudan varaan 
(Metsä Wood, [viitattu 24.4.2014]). 

Yläpohjaan tulevat, pilarien päissä oleviin varauksiin asennettavat palkit ovat mas-

siivisempia kuin välipohjissa olevat palkit. 

Osa välipohjan palkeista, joiden varaan Kerto-Ripa-laatta lasketaan, tarvitsee lisä-

tukea esimerkiksi palkin pituuden tai erityisen kuormituksen takia. Näiden palkkien 

alle tulee tukipilari, jonka yläpäässä on T-mallinen metallilevy, joka tukee palkkia 

molempiin suuntiin pilarin omaa leveyttä enemmän välttäen pistemäisen sekä pal-

kin muotoon ja ulkonäköön vaikuttavan puristuksen (Kuvio 11). 

Kokonaisuus, joka syntyy palkeista ja pilareista, tuetaan vielä väliaikaisesti vaaka-

jäykisteillä rakennuksen nurkissa välipohjapalkkeihin kiinnitettynä (Kuvio 9). Tämä 

varmistaa, että runko ei pääse muuttamaan muotoaan. 
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Kuvio 9. Pilari-palkkirunko kattopalkkeja vaille valmis 
(Metsä Wood, [viitattu 19.3.2014]). 
 

6.4 Kattoelementit 

Kerto-Ripa-elementti asennetaan katolle eri tavalla verrattuna välipohjiin. Ripa-

elementti nostetaan yksinkertaisesti kattopalkkien päälle. Elementeissä on itses-

sään tuuletusraot sekä räystään muodostava lippa molemmissa elementin pää-

dyssä (Kuvio 10). 

Kattoelementit kiinnitetään sivusaumassa toisiinsa kiinni ristiinruuvaamalla 35 as-

teen kulmassa, 60 millimetrin päästä elementin reunasta k600:n jaolla (Liite 1). 

Kattoelementin päädyt kiinnitetään puuruuveilla kattopalkkeihin (Liite 2). Liitteissä 

1 ja 2 olevissa detaljeissa ei ole tuuletusrimoitusta tai vesikatetta, kuten kattoele-

mentin nostokuvassa on (Kuvio 10). Elementissä on vesikate työmaalle toimitetta-

essa, elementeissä on ylimääräinen huopakaistale työmaalle jäävää hitsausta var-

ten. 

Porraselementit asennetaan ennen porraselementtien päälle tulevia kattoelement-

tejä, koska katon umpeutuessa porraselementit tulisi nostaa ja työntää jollakin vai-

keammalla tavalla pilarien ja palkkien välistä kerroksiin. Puiset porraselementit 

asennetaan nousevaksi hissikuilun eteen. 
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Kuvio 10. Porras- sekä kattoelementin nosto 
(Puuinfo, [viitattu 31.3.2014]). 

6.4.1 Välipohjaelementit 

Välipohjana toimivat Kerto-Ripa-laatat nostetaan yläpinnassa olevan Kerto-Q-

levyn, elementin päissä olevien ylitysten varaan. (Metsä Wood 2013, 7). 

Kerto-Ripa-lattiaelementit voidaan kiinnittää monella eri tavalla, pääasiallisesti 

ruuvaamalla vinosti noin 35 asteen kulmassa elementin kansilevynä toimivasta 

Kerto-Q-levystä viereisen elementin reunimmaiseen ripaan (Liite 9). Välipohjaele-

mentit voidaan nostaa keveyden ansiosta kuorma-auton integroidulla kappaletava-

ranosturilla. Tällä ratkaisulla saat toimituksen sekä nosturin samanaikaisesti.  
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Kuvio 11. Kerto-Ripa-lattiaelementin nostovaihe 
(Metsä Wood, [viitattu 22.3.2014]). 

Kerto-Ripa-elementeissä on tehtaalla valmiiksi tehdyt reiät LVIS- sekä sprinkleri-

tekniikka niin vaakataso- kuin pystykuilukuljetusta varten (Kuvio 11 ja 13 sekä Liite 

10). Ne elementit, joissa kuljetetaan LVIS- tai sprinkleritekniikkaa tuodaan alapuoli 

avonaisena, eli niissä ei ole tehdasasennettua eristettä, laudoitusta, jousirankaa 

tai kipsilevytystä (Kuvio 11, 12, 13). Työmaalla asennetaan yksi ääneneristeker-

ros, jolloin ripojen väliin jää vielä tilaa LVIS- ja sprinkleritekniikan asentamiseen 

vaakatasoon (Kuvio 13). 

Märkätilaelementeistä tulevat viemäriliitokset välipohjaan suoritetaan alapuolisesti 

ripalaattoihin ja viemärien kaadot toteutetaan kiinnittämällä putket kannattimilla 

ripalaatan yläpinnan Kerto-Q-levyyn (Kuvio 12). Kannattimet on varustettu kumi-

sella kontaktipinnalla putkea vasten, jolloin putken kiinnityskohta on ääni- ja väräh-

telyeristetty. 
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Kuvio 12. Kaivot sekä viemärit välipohjaelementissä 
(Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 

Välipohjaelementeissä viedään pystykuilut keskitetysti, esimerkiksi porraskäytävän 

yhteyteen, ettei reikiä olisi joka puolella heikentämässä rakennetta niin ääneneris-

tyksellisesti kuin lujuudellisestikin. Nämä pystykuiluja varten olevat tehtaalla val-

mistetut reiät on myös peitetty valmiiksi turvallisuussyistä tehtaalla (Kuvio 11). 

Reiän väliaikaispeittona toimivan kansilevyn tulee olla tarpeeksi vahva levy, että 

se kestää esimerkiksi päältä kävelemisen heilahtamatta tai muuten aiheuttamalla 

työturvallisuusriskejä. 

 

Kuvio 13. Kerto-Ripa-lattiaelementeissä on läpiviennit talotekniikkaa varten 
(Metsä Wood, [viitattu 3.4.2014]). 

Ilmanvaihtoputkisto välipohjissa on keskitetty kylpyhuonetilaelementin sisällä ole-

vaan huoneistokohtaiseen ilmanvaihtokojeeseen (Kuvio 14). Muissa tiloissa ilman-
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vaihtoputkisto koteloidaan tai sijoitetaan alaslaskettuun kattoon. Tilaelementin ylä-

puolella on reilusti tilaa kojeen vaatimalle putkistoryhmälle. Ilmanvaihtoputki tulee 

eristää, mikäli kyseessä on poistoputki, joka on yhteydessä ulkoilmaan. Läm-

möneristeen lisäksi käyttötarkoituksia ovat muun muassa kondenssi-, palo-, ja ää-

neneristys. 

 

Kuvio 14. Ilmanvaihtokojeen putkisto 
(Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 

Työmukavuutta sekä työturvallisuutta voi lisätä asentamalla ulkoseinäelementtejä 

jo ennen välipohjavaihetta tai samanaikaisestikin toimimaan tuulen suojana. Ulko-

seinäelementtien asentamisessa ensin on kuitenkin riskejä, esimerkiksi valmiiksi 

asennettu ulkoseinäelementti voi mahdollisesti vaurioitua välipohjaelementin nos-

ton yhteydessä. 

Välipohjan ripalaattoihin tehtävät ripustukset suositellaan tehtäväksi jalkaruuveilla, 

joissa 8 mm tai 10 mm kierretangot. Nämä soveltuvat palokipsilevyn kanssa käy-

tettäväksi, koska ruuvin jalkaosa antaa ruuvin tekemälle reiälle tiiviin lopputulok-

sen. Jalkaruuvin liitintyyppinä toimii esimerkiksi Würthin Wümax Vertigo -ruuvi, 

jonka koko on 6,5x70 mm, kierreosaa n. 50 mm. Tämän ruuviliitoksen sallittu ri-

pustuskuorma on 100 kg/ruuvi. Minimietäisyys välipohjaelementin reunasta on 25 

mm sekä ruuviväli vähintään 65 mm. Ruuvit kannattaa jättää paikoilleen, vaikka 

ripustuksia poistettaisiin. Näin ruuvin kohta säilyy tiiviinä. Jos kuitenkin ruuvin pois-

taa, reikä tulee tiivistää tiivistysmassalla, jolloin elementin höyrytiiviys varmistuu. 

(Metsä Wood, [viitattu 26.4.2014]). 
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6.4.2 Rungon suojaus säältä 

Välipohjan asennuksen jälkeen toteutetaan tuoteosakauppaan kuuluva rakennuk-

sen täyshuputus. Huputus aloitetaan välittömästi välipohjan asennusvaiheen jäl-

keen, ellei jopa hieman yläpohjavaiheen aikaankin, mikäli sää sitä siinä vaiheessa 

vaatii. Vaikka runko onkin käsitelty kosteutta hylkivällä aineella (WeatherGuard), 

kosteuden pääsy runkoon on estettävä täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Huputus on periaatteessa rakennuksen suojausta suojamuoveilla, jotka peittävät 

rungon mahdollisimman hyvin haitalliselta kosteudelta. Suojamuovit ulottuvat kat-

topalkeista perustuksiin. Jos elementtiasennusta jatketaan heti välipohjan jälkeen 

seuraavaan osioon, julkisivuelementteihin, suojausta ei kannata turhaan laittaa 

julkisivuasennuksen tielle. 

 

Kuvio 15. Rakennuksen huputus (esimerkkikuva) 
(Metsä Wood, [viitattu 22.4.2014]). 

Suojaus tapahtuu turvallisesti siihen tarkoitettuja nostimia käyttäen sekä rauhoit-

tamalla työskentelyalueen ympäristö suojausta varten. Mikäli suojausta kiinnite-

tään samanaikaisesti välipohjaelementtien nosto- ja asennusprosessin kanssa, 

erityistä huomiota tulee kiinnittää työturvallisuuteen. Kuukulkijaa muovituksessa 

käytettäessä tulee varoa välipohjaelementtien nostoa ja pyöritystä paikalleen. 

Kuukulkija toimii ilman tukijalkoja, joten sillä voi ajaa korin ollessa ylhäällä. Muovi-
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tus pyritään tekemään mahdollisimman yhdessä osassa pystysuunnassa estä-

mään tuulen aiheuttamat repeytymät. Muovien repeytymisen estämiseksi suoja-

muovit kiinnitetään ruuvaamalla lautoja kerroksittain pilareihin ja palkkeihin (Kuvio 

15). Ruuvien sijasta voi käyttää naulojakin, mutta lautakiinnityksen maksimoimi-

seksi kiinnike tulee laittaa kantaa myöten lautaan kiinni, eikä naulaa ole tällöin ai-

van niin helppo ottaa irti. Pelkät ruuvit tai naulat eivät pidättele muovia tuulen pai-

neen alaisena. 

6.4.3 Kevyet suurelementtijulkisivut 

Suurelementtien asennus tapahtuu nostamalla ajoneuvonosturilla elementti paikal-

leen, riippuen työn alla olevasta kerroksesta, joko sokkelin (Kuvio 6) tai edellisen 

kerroksen julkisivuelementin päälle (Kuvio 16). Elementtien kiinnitys tapahtuu ruu-

vein elementin yläpäässä olevien kiinnityskappaleiden avulla. Maantasossa oleva 

elementti kiinnitetään normaalin alajuoksun tapaan sokkelin päälle. Sokkelin päälle 

asentaessa tulee huomioida, että riittäväksi alajuoksun tiivisteeksi luokiteltu solu-

muovi tai bitumikaista on estämässä elementin puuosien kontaktin sokkeliin. 

 

Kuvio 16. Julkisivuelementin ja Kerto-Ripalaatan välinen liitosdetalji välipohjan 
kohdalla 
(Metsä Wood, [viitattu 24.4.2014]). 
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Kuvio 17. Suurelementin nostovaihe 
(Metsä Wood, [viitattu 31.3.2014]). 

Suurelementtien yksi eduista, kustannustehokkuus, johtuu työmaalla tapahtuvasta 

nopeasta asennusprosessista. Kun normaalisti paikalla tehtävä julkisivu veisi viik-

koja ja laatu voisi olla epätasaisempaa kuin tehtaan sisäoloissa tuotettu, suurele-

menttien nosto ja asennus sekä ulkoverhouksen viimeistelevät osuudet vievät vain 

viikon. Suurelementtejä käytettäessä säästetään aikaa aukkojenkin suhteen, kun 

ei tarvitse asentaa ikkunoita työmaalla. 

6.5 Parvekerakenteet 

Parvekkeet kuuluvat tuoteosakauppaan ja niitä lähdetään asentamaan sisätöiden 

jälkeen, koska mahdolliset nostot on helpompi tehdä suoraan ovista tai ikkunoista 

etteivät parvekerakenteet vaurioituisi. Nostoja valmiin ikkunan tai oven kohdalta 

kuitenkin tulee tehdä harkiten, etteivät nekään vaurioidu. Parvekkeet on toteutettu 

pilariparvekkeen muodossa. Parvekkeen jokaisessa kulmassa on pilari, jonka 

kautta päällekkäisten parvekkeiden kuormat johdetaan perustuksiin ja sitä kautta 

maaperään. Pilarien päissä on rakennuksen suuntaiset palkit, joiden päällä on 

poikittaiset palkit, jotka kantavat kyllästetyn Kerto-Q-levyn (Kuvio 3). Levy tulee 

kallistaa esimerkiksi korokerimoilla tai palkkien viistoudella antaen riittävän laskun 

vedelle laskeutua parvekkeen reunassa sijaitsevaan vesikouruun. Kerto-Q-levyn 
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päälle on asennettu vesieriste, joka takaa veden esteettömän valumisen kouruun. 

Vesieristeen päälle asennetaan puuritilä jonka läpi vesi pääsee valumaan vesieris-

teelle. 

RT-ohjekortti Parvekerakenteista (86-10563 1995, 8) linjaa, että ulokeparveke 

suositellaan aina tehtäväksi vedeneristettynä. Lisäksi vedeneristetty parveketaso 

tehdään esimerkiksi pontatusta vanerilevystä (vähimmäispaksuus 15 mm, kun 

palkkijako k600) tai muusta ulkokäyttöön tarkoitetusta rakennuslevystä, joka pääl-

lystetään vedeneristeellä, esimerkiksi eristyskermillä. Vedeneristeen tulee kestää 

parvekkeeseen kohdistuvat säärasitukset ja lämpötilanvaihtelut. Varsinaiseksi ku-

lutuspinnaksi sijoitetaan vedeneristeen päälle irrotettavat puuritilät. Alusjuoksut 

voidaan muotoilla siten, että ritilä asettuu vaakasuoraan. 

6.6 Väliseinät 

Väliseinien teko kuuluu pääurakoitsijan tehtäviin. Väliseinissä on tärkeintä huomi-

oida ääneneristävyys sekä paloturvallisuus. Kerrostalojärjestelmän väliseinät ovat 

kevyitä, ei-kantavia väliseinärakenteita. Tämä avaa ovet monelle saneerausratkai-

sulle tai jopa asunnon laajentamiselle. 

Koska kantavia väliseiniä ei ole, huoneistojen välisiä seiniä on helppo muuttaa 

rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennejärjestelmä tarjoaa hyvän muuntojousta-

vuuden. (Puuinfo, [viitattu 3.4.2014]). 

Levyseinän äänieristys riippuu seinän kummallakin puolen olevien levyjen määräs-

tä, tukirakenteen tukien mitoista, siitä onko käytössä yksin- vai kaksinkertainen 

tukirunko sekä tyhjän tilan eristävyydestä. Mitä enemmän ja mitä painavampia le-

vyjä käytetään, sen parempi on eristysteho (Liite 7). Tukirungon tukien suurempi 

koko lisää äänieristystä, kaksinkertainen runko eristää paremmin ääntä kuin yksin-

kertainen ja tyhjän tilan eristys parantaa ääneneristystä erityisesti kaksinkertaisten 

tukirakenteiden yhteydessä. Seinässä, jonka äänieristys on erittäin hyvä, kipsilevyt 

on sijoitettu kaksinkertaisen runkorakenteen molemmin puolin, ja runkorakenteen 

tyhjä tila on eristetty mineraalivillalla. (Knauf 2011 b.) 
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6.6.1 Asuntojen väliset osastoivat väliseinät 

Osastoivat väliseinät ovat tuplarungollisia, mittatarkoista Kerto-T-tolpista tehtyjä 

väliseiniä. Kahden vierekkäisen seinän teossa tulee huomioida tolppajako, toisen 

seinän tolppien tulisi olla keskellä toisen seinän tolppaväliä (Kuvio 18). 

 

Kuvio 18. Kerto-T-tolppa kaksinkertaisen seinän rankamateriaalina 
(Metsä Wood, [viitattu 3.4.2014]). 

Liitäntöjen on oltava tiiviitä savukaasuja vastaan. Koska ei voida tietää, kumpi puo-

li joutuu palon kohteeksi, liitännät tulee tiivistää rakenteen molemmin puolin. Jos 

muuta ei mainita, tiivistyksessä käytetään palonkestävää tiivistysmassaa. (Knauf 

2011 a.) 
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Kuvio 19. Välipohjan leikkaus 
(Metsä Wood, [viitattu 3.4.2014]). 

Huoneistojen välisessä seinässä sähköasennuksen suositellaan tehtäväksi palo- 

ja ääniteknisistä syistä pinta-asennuksena (Puuinfo, [viitattu 26.4.2014]). 

Kaksirunkoisella seinällä ilmaääneneristysluku R’w on 55 dB (Liite 6). 

6.6.2 Asuntojen sisäiset väliseinät 

Asuntojen sisäisiä huoneita erottavat väliseinät koostuvat myös Kerto-T-tolpista. 

Asunnon sisäiset väliseinät koostuvat yksinkertaisesta kipsilevystä molemmin puo-

lin yksinkertaista Kerto-T-rankaa. 

Runkojaon mitta tolppien keskeltä keskelle on 600 mm eli k600. Laatoitettavissa 

seinissä, mikäli niissä ei käytetä erikoiskovaa EK-Gyproc -levyä, on jakoa tihennet-

tävä 300 tai 400 mm:iin. Runkotolpituksessa on muistettava myös mahdolliset lisä-
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tuennat pesualtaille ja muille seinään kiinnitettäville raskaille esineille. (Rakentaja 

2006.) 

Talotekniikkaa varten olevat nousukuilut voidaan tehdä puurakenteisina osastoivi-

en väliseinärakenteiden tapaan (Kuvio 20). Osastoivaan kuiluun sijoitettu ilman-

vaihtokanava ei tarvitse erillistä paloeristystä. Nousuviemärit tehdään joko muovi-

putkista varustettuna palo- ja äänieristein tai valurautaputkista. Valurautaputket 

eivät edellytä erillistä palo- tai äänieristystä. (RT 82-10838 2005, 19). 

 

Kuvio 20. Talotekniikan pystykuilun osastoiva seinä 
(RT 82-10838 2005, 19). 

6.7 Märkätilat 

Tilaelementtien asennus kuuluu pääurakoitsijalle, jonka tulee kiinnittää huomiota 

esimerkiksi tilaelementtiä seuraavana olevan tilan tekemiseen. Märkätilan ympäril-

lä tilojen lattia tasataan tilaelementin valmiin lattiapinnan tasoon. Tämä estää huo-

neiden tasoerot ja näin ollen nostaa viihtyvyyttä (Kuvio 21). 

Kylpyhuonetilaelementit nostetaan ennen julkisivuelementtejä rakennuksen sivus-

ta kerroksiin. Kerroksissa ne voidaan siirtää paikalleen pumppukärryjä apuna käyt-

täen. 



42 

 

Tilaelementti on käytännössä huone, jossa on jo kalusteet sekä pintamateriaalit 

valmiiksi tehtaalla asennettuna. Työmaalle jää tehtäväksi vain kytkennät ja tila-

elementtiin liittyvät valmistelut. Viemärit ohjataan tehtaalla esivalmistettuihin ripa-

laattassa olevia pystykuiluja varten tehtyihin läpivientireikiin (Kuvio 10). Kerrostalo-

järjestelmän märkätilojen yläpuolella välipohjana toimivien Kerto-Ripa-laattojen 

alapuoliset rakenteet ja pintamateriaalit asennetaan työmaalla ääneneristävyyden 

saavuttamiseksi. 

 

Kuvio 21. Märkätilaelementin kynnysdetalji 
(Puuinfo, [viitattu 22.4.2014]). 
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7 YHTEENVETO 

Puu on luonnollinen ja teknisesti kilpailukykyinen materiaali. Se soveltuu vastuulli-

seen ja ympäristöä säästävään yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen, asumi-

seen ja sisustamiseen. Monipuolisuutensa ansiosta se sopii käytettäväksi niin 

asuinrakentamisessa kuin liike-, teollisuus- ja julkisrakentamisessakin. (Metsä 

Wood, [viitattu 22.4.2014]). 

Viikin puukerrostalokorttelin suunnittelu käynnistyi ajanjaksona, jossa puisten 

asuinrakennusten suunnittelu ja rakentaminen oli jäänyt merkittävästi jälkeen kes-

ki- ja pohjois-eurooppalaisesta kehityksestä. Arkkitehtisuunnittelulle asetettiin kak-

si päätavoitetta. Hankkeella tuli osoittaa, että puukerrostalorakentaminen on kilpai-

lukykyistä perinteiseen betonielementtirakentamiseen verrattuna. Toisaalta puu-

korttelin tuli myös vakuuttaa investoijat ja asuntojen ostajat/vuokraajat siitä, että 

puukerrostalokortteli tarjoaa puitteet viihtyisälle ja kodikkaalle asumiselle. Puuker-

rostalojen rakentaminen on ollut kasvussa jo useamman vuoden ja kasvu tulee 

jatkumaankin. (Metsä Wood, [viitattu 22.4.2014]). 

Kerrostalojärjestelmän materiaalin, puun, yleinen etu on keveys. Perustukset ovat 

pienemmät kuin betonirunkoisessa kerrostalossa ja näin ollen siinä säästää aikaa 

ja rahaa. Eikä asennuksia tai huoltotöitä varten tarvitse olla järeimmästä päästä 

olevaa kalustoa. Kerrostalojärjestelmän yleisenä etuna taas on runkovaiheen no-

peus.  Yhden Latokartanon kerrostalon runkovaiheen teossa pilarien asennukses-

ta ulkovaipan tiivistykseen vie noin kaksi viikkoa (Koskinen 2014). Elementtiteolli-

suuden hyötynä on tasainen ja dokumentoitu laatu. 

Kerrostalojärjestelmän etu, muuntojoustavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kun 

kantavia seiniä ei ole, kerrokset voi suunnitella täysin erilaisiksi. Ainoa rajaava te-

kijä on jakavan ja osastoivan liikenteen tilat. Jakavan liikenteen tiloiksi luokitellaan 

käytävät ja osastoivan liikenteen tilaksi porrashuoneet. Asuntoja ei voida laajentaa 

käytäville eikä LVI-tekniikan päälle, ainakaan taloudellisella ja pienimuotoisella 

saneerauksella. Asuntoja voidaan myös yhdistää rakennuksen elinkaaren aikana, 

jolloin LVI-tekniikan voi jättää uusien rakenteiden alle. 
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8 POHDINTA 

Mielestäni puukerrostalorakentamiselle tulisi antaa enemmänkin sijaa asunto-

markkinoilla. Vielä niin urakoitsijoilla kuin suunnittelijoillakin on epävarmuutta, joka 

estää puukerrostalotuotannon räjähdysmäisen nousun. Toisaalta betoni on tuttu, 

paljon käytetty ja turvallinen raaka-aine, joka murentaa puun asemaa kerrostalote-

ollisuudessa. Olemassa on kuitenkin yrityksiä, jotka ajavat puun yleistymistä ker-

rostalon runkomateriaalina eteenpäin esimerkin omaisella tyylillä.  

Työssä käsittelemäni pilari-palkkirunkojärjestelmä luo pienyrittäjällekin mahdolli-

suudet edistää puukerrostalorakentamista. Mielestäni kyseessä on nopea ja help-

po ratkaisu kerrostalorakentamiseen. Hinta jäi täysin Metsä Woodin tietoon, mutta 

veikkaisin, että kyseessä on jossakin määrin kalliimpi ratkaisu, koska kyseessä on 

niin pienestä tuotantomäärästä, että kysyntää ei ole tarpeeksi hintojen pudottami-

sen edellyttämiseksi. Mielestäni kilpailukykyä kuitenkin tuo rungon keveys, jossa 

säästytään massiivisilta perustuksilta sekä rungon koostuminen elementeistä ta-

kaa nopean runkovaiheen, jossa säästää työkustannuksissa. Keveyden ansiosta 

voi käyttää pienempää huolto- ja asennuskalustoakin, missä nostokapasiteetti on 

vain tarpeeksi korkealle. Kehittelyä vaatisi järjestelmän käyttäminen kaupunkien 

keskustoissa. Jos pilari-palkkirunko on tehokkaimmillaan 3–4-kerroksisena ja kau-

pungin ruutukaavan linjaus edellyttää esimerkiksi 5–6-kerroksista, täytyisi miettiä 

mitä tulisi kehittää, että pilari-palkkirunkoa voitaisiin viedä CLT-kerrostalojen kal-

taisesti 8-kerroksiseksi. Tässä kuitenkin on potentiaalia lähiöiden asuntotehokkuu-

den maksimoimiseksi. Esimerkiksi kaupungit, joilla on huutava pula opiskelija-

asunnoista, mielestäni nopein ja ekologisin ratkaisu olisi juurikin tämä. 

Rakentaminen puusta on kiinnostanut minua jo pitkään. Puun kanssa on miellyttä-

vämpi työskennellä, josta sain idean lähteä selvittämään hieman puukerrostalon 

runkomenetelmää opinnäytetyön muodossa sekä perehtymään paljon puukerros-

taloihin liittyvään kirjallisuuteen ja verkkosivustoihin. Näistä lähteistä löytyi myös 

paljon erilaisiakin puukerrostaloon liittyviä runkovaihtoehtoja, esimerkkinä CLT-

menetelmä sekä paikalla rakennettu platform-menetelmä. Opinnäytetyö osoitti, 

että uusia menetelmiä otettaessa käyttöön tulee siitä pitkäksi aikaa opittavaa. 

Puukerrostalo tulee vain kohdata rohkeasti ja oppia kokemuksen myötä. 
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