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1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön taustalla on tarve tutkia puuelementtien käytön hyötyjä ja haittoja
aikataulullisesti, sekä kustannusnäkökulmasta korjausrakentamisessa. Työmaa, jonka
pohjalta tutkimusta toteutetaan, sijaitsee Helsingissä Mikonkatu 7 osoitteessa. Kiinteistön omistaa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka toimii kohteessa tilaajana.
Työ tehdään YIT Suomi Oy:lle, joka toimii hankkeessa pääurakoitsijana. Seitsemän-kerroksisesta talosta purettiin suojeltua julkisivua lukuun ottamatta kaikki rakenteet aina neljännen kerroksen lattiaan asti. Väliaikaisen tuennan avulla neljännen ja viidennen kerroksen katujulkisivut saatiin säilytettyä. Purkutöiden laajeneminen pidensi hankkeen aikataulua useammalla kuukaudella. Haastavan aikataulun ja uusien rakenteiden vaativien detaljien takia kohteessa on päätetty toteuttaa kahden ylimmän kerroksen ulkoseinät, sekä vesikaton vinolappeen rakenteet puuelementeillä. Puuelementtien käytöllä
haetaan niin aikataulu- kuin kustannussäästöä, sekä myös laadullisesti parempaa lopputulosta.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, saadaanko elementtien käytöllä aikaan aikataulu- ja kustannussäästöjä perinteiseen paikallarakentamiseen verrattuna tässä korjaushankkeessa. Tavoitteena on lisäksi tutkia elementtien käytön hyötyjä ja haittoja,
sekä suunnittelun ja hankinnan onnistumisen edellytyksiä ja sitä, miksi korjausrakentaminen on edelleen niin käsityöpainotteista. Tavoitteena on saada aikaan raportti, jota
voidaan käyttää hyödyksi myös muissa vastaavissa hankkeissa.
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2

Puuelementti rakentaminen

Puuelementtien teollinen tuotanto on Suomessa alkanut 1920-luvun lopussa, mutta
vasta viime vuosien aikana puuelementtejä on aloitettu käyttää laajemmin myös asuinkerrostaloissa. Tämä luku käsittelee puuelementtirakentamisen historiaa ja sen kehitystä
nykypäivään asti. Luvussa selvitetään, mitä tarkoitetaan teollisella valmisosarakentamisella, johon myös puuelementtirakentaminen kuuluu, sekä mitä hyötyä teollisesta valmisosarakentamisesta on ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Luvussa tutkitaan, miksi elementtien käyttö on korjausrakentamisessa selkeästi vähäisempää ja työ painottuu paikallarakentamiseen sen sijaan, että yritettäisiin keksiä uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla elementtien käyttöä pystyttäisiin lisäämään ja korjausrakentamisen tuottavuutta olisi mahdollisuus parantaa. Myös toteutusmuodon valinnalla on merkitystä elementtien käytön mahdollistamisessa, luvun lopussa tutkitaan, miten toteutusmuodon valinta vaikuttaa elementtien käyttöön.

2.1

Teollinen valmisosarakentaminen

Puuelementtejä käytettäessä voidaan puhua teollisesta valmisosarakentamisesta. Teollisella valmisosarakentamisella pyritään kustannustehokkuuteen ja resurssien maksimaaliseen hyödyntämiseen. Kustannus- ja resurssitehokkuus tarkoittaa työvoiman,
energian, luonnonvarojen ja materiaalien kestävää käyttöä. [7.] Valmisosarakentamisella
päästään laadullisesti tasaisempaan ja tarkemmin suunniteltuun, sekä toteutettuun lopputulokseen, jossa on optimoitu käytetyn materiaalin määrä, syntyvän jätteen minimointi
ja luonnonvarakannan kestävä hallinta. [5.] Rakentamisen laatu alkaa aina suunnittelusta. Huonosti suunniteltu ja toteutettu työ aiheuttaa aina ennemmin tai myöhemmin
ylimääräisiä kustannuksia, kun taas hyvin johdettu rakentamisprosessi säästää niitä.
Tästä syystä teollinen rakentaminen on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta suomalaisessa rakentamisessa. Elementtejä ja valmisosia on käytetty rakentamisessa jo 1900luvun alusta lähtien ja tietyt aikakaudet ovat sisältäneet elementtien käytössä omat ongelmansa. Viime vuosina valmisosarakenteiden käyttäminen on kuitenkin yleistynyt paljon ja esimerkiksi märkätilaelementtejä käytetään nykyään todella paljon. Tehtaalla pystytään toteuttamaan mahdollisimman valmis ja hyvin suunniteltu lopputuote, joka toimitetaan hyvin suojattuna työmaalle, jossa se voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti
suunniteltuna ajankohtana. Valmisosatuotteet valmistetaan aina sisätiloissa ja näin ollen
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ne eivät ole valmistusprosessin aikana alttiita keliolosuhteille. [2.] Myös työntekijän työskentelyolosuhteet on otettava huomioon, kuten kuvasta 1 voidaan havaita, kun rakennustyömaalla taistellaan lämmitysten ja vaipan tiiveyden kanssa talviolosuhteissa, tehtaalla työntekijällä on aina hyvät ja stabiilit työskentelyolosuhteet. [10.]

Kuva 1. Puuelementit valmistetaan hallituissa olosuhteissa [10.]

Valmisosatuotteiden hankinta voi toteutua kahdella tavalla. Joko elementit toimitetaan
valmistettuna tilaajan suunnitelmien mukaan työmaalle tai kauppa on niin sanottu tuoteosakauppa, johon kuuluu elementtien ja niiden toimituksen lisäksi myös elementtien
suunnittelu ja asennus. Tuoteosakauppa on hyvä vaihtoehto, koska kun myydään kokonaisuus elementtien valmistajalle, vapautuu projektin suunnitteluresursseja muuhun
suunnitteluun. Samoin asennustyön kautta työmaan resursseja ei tarvitse käyttää elementtiasennukseen vaan sen hoitaa toimittajan oma asennusryhmä. [2.]

2.2

Puuelementtirakentamisen historia ja kehitys

Varhaisena suomalaisena elementtirakentamisena voidaan pitää hirsirakentamista,
jossa hirsiä kootaan päällekkäin ikään kuin elementtejä. Suomeen varsinainen elementtirakentaminen rantautui kuitenkin muista pohjoismaista. Ensimmäiset tarinat ovat
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Ruotsista 1600-luvulta, jonka mukaan Ruotsin kuninkaalliset olivat kiinnostuneita elementtivalmisteisista ja siirrettävistä metsästysmajoista. Ensimmäisiä merkkejä suomalaisesta elementtirakentamisesta on vuoden 1891 Sörnäs Ånghyfleri & Snickeri Fabriks
Bolagin mainosesite, jossa mainostetaan tehdasvalmisteista huvilaa. Nykyaikainen puutalojen teollinen tuotanto aloitti toiminnan 1920-luvulla Ruotsissa ja myös saman vuosikymmenen lopussa Suomessa aloitti tehdas tuotannon kaksi puutalovalmistajaa. [1.]
Talvisota antoi ensimmäisen sysäyksen suomalaiselle taloteollisuudelle, kun puolustusvoimille syntyi äkillinen tarve parakeille ja väliaikaismajoitukselle. Sodan jälkeen 1940luvulla Suomessa aloitettiin laajamittainen elementtien valmistuksen suunnittelu. Suomessa luovuttiin massiivisista lankkuseinistä, jotka taas olivat Ruotsissa yleisesti käytettyjä. Suomessa niiden tilalle suunniteltiin puuta säästävä täyteseinälevyrakenne. Erilaisten levyjen käyttöä pyrittiin vähentämään ja tarkoituksena oli päästä käyttämään standardisoituja tuoteosia. Puuelementtien käyttö yleistyi 1940- ja 1950-luvulla, jolloin Suomessa alkoi laajamittainen jälleenrakennus ja pientaloja valmistettiin sodan runteleman
Suomen tarpeisiin. Puuelementtirakentaminen perustui lähinnä tyyppitalotuotantoon ja
Suomeen syntyi laajoja yhtenäisiä omakotitaloalueita, joista osa on nykyään arvokkaita
suojeltuja kokonaisuuksia. Yleisimmin käytettyjä elementtitalotyyppejä olivat niin sanotut
levytalot sekä kennotalot. Levytalot koottiin valmiiksi tehtaassa naulaamalla tai liimaamalla levynmuotoisiksi osiksi, esimerkiksi ulkoseinälevyksi. Kennotalot koottiin tehtaassa
valmiiksi muotoonsa, tosin suurimmat talot kuitenkin jouduttiin jakamaan kuljetuksen
ajaksi soluihin. Puuelementtirakentaminen on monipuolistunut 1960-luvulta lähtien,
mutta levyjärjestelmät ovat edelleen yleisimmin käytettyjä. [1.]
Elementtirakentaminen on osa talonrakentamisen teollistumista, jolla rakentaminen pyritään tuomaan lämpimiin ja hyvin valaistuihin tehdasolosuhteisiin. Tällä pyritään rakennusmateriaalien optimaaliseen käyttöön ja valvottuun laadukkaaseen työsuoritteeseen.
Tehtaissa pystytään maksimoimaan koneiden käyttö ja tuotannon suunnittelua tehostetaan jatkuvasti. Työntekijöiden työturvallisuus on parempi ja työskentelyolosuhteet ovat
huomattavasti paremmat. Jo 1980-luvulla noin puolet Suomen pientaloista valmistettiin
puuelementeistä. Paikallarakentamiseen päädytään usein silloin kun halutaan maksimoida oman työn osuutta ja omia kirvesmiestaitoja. Rakennusdetaljien ja kädentaitojen
puute aiheuttaa kuitenkin usein huonoa rakentamisen laatua, sillä nykyään kirvesmiestaitoja ei tahdo olla kuin rakentamisen ammattilaisilla. Tämän vuoksi elementtien käyttö
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on jatkuvasti yleistynyt omatoimirakentajien keskuudessa. Tuottajamuotoisessa pientalorakentamisessa paikallarakentamisen katsotaan yleensä jättävän isomman liiketaloudellisen liikkumavaran kuin elementtirakentaminen. Tästä syystä puuelementtirakentaminen on jäänyt vähemmälle. [1.]
Pientalojen ulkopuolella puuelementtirakentaminen ei ole yleistynyt niin varhain. Syitä
tähän ovat olleet muun muassa rakentamisen säädökset, puurakentamiseen liittyvän arvontuottoketjun hajanaisuus ja yhtenäisten liiketoimintamallien puuttuminen. Puuelementtiteollisuus oli pitkään jäljessä esimerkiksi betonielementtiteollisuutta, jossa jo 1970luvulla kehitettiin Suomeen avoin betonielementtisysteemi eli BES-järjestelmä palvelemaan asuinrakentamistuotantoa. Järjestelmässä standardoitiin betonielementit ja niiden
liitosdetaljit. Tämän myötä kilpailutus helpottui ja pystyttiin hyödyntämään useampaa toimittajaa. Puurakentamisen puolella samanlainen järjestelmä on puuttunut ja sen takia
teollisen puurakentamisen kehitys on ollut hidasta. Puuelementtisysteemi eli RunkoPESteollisuusstandardi julkaistiin vasta alkuvuodesta 2013. Järjestelmässä sovitaan mittamoduulit, liitosperiaatteet ja perusrakenneratkaisut, joista esimerkkejä kuvassa 2 [8] ja
näin ollen eri valmistajien tuotteet ovat yhteensopivia keskenään. Sitä pidetään teollisen
puuelementtirakentamisen läpimurtona. [6.]

Kuva 2. RunkoPES:stä löytyy yleinen liittymädetaljikirjasto [8.]
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2.3

Elementtien käyttö korjausrakentamisessa

Suomi ja suomalainen rakennettu ympäristömme on muodostunut vuosien saatossa
useammasta eri rakennusteknisestä ja arkkitehtoonisesta aikakaudesta. Jokaisella
omalla aikakaudella on sille ominaisia piirteitä ja menetelmiä, joita rakentamisessa on
yleisesti käytetty. Suomessa selkeästi eniten on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin
rakentamista muokattiin hyvin paljon massatuotantoon sopivaksi. Tällä hetkellä suuri osa
näistä rakennuksista on korjaustarpeessa. Uudisrakentamisessa riittää tämän hetken rakennustekniikan ymmärtäminen, kun taas korjauskohteessa voi olla vanhaa ja jopa useamman aikakauden tekniikkaa, jos rakennusta on korjattu useaan otteeseen sen historian aikana. Rakennusta ja sen historiaa on tarkasteltava tarkasti, kun valitaan oikeita
korjaustapoja. [2.]
Korjausrakentamista pidetään usein tuotantotavoiltaan hyvin käsityöpainotteisena ja
suurimmaksi osaksi työt tehdäänkin paikallarakennettuna. Osittain käsityövoittoisuuden
takia korjausrakentaminen on hidasta ja sen tuottavuus on heikkoa. Korjausrakentamisessa työnjohdon aika kuluu usein aikataulujen ja eri työvaiheiden yhteensovittamisessa, eikä tuottavuuden kehittämiselle jää tarpeeksi aikaa. Korjausrakentamisen ongelmana on, että sitä pidetään laajasti niin sanottuna varamarkkinana, joka uudisrakentamisen suhdanteiden heikentyessä tasaa suhdanteita. Suomessa rakentaminen on painottunut vahvasti uudisrakentamiseen ja korjausrakentamisen merkitystä on pidetty vähäisenä. Tämän takia korjausrakentamisen menetelmät, tuotteet ja ratkaisut ovat usein
samoja kuin uudisrakentamisessa. Niin kauan kuin korjausrakentamista kehitetään uudisrakentamisen ehdoilla, korjausrakentamisessa ei tapahdu kehitystä, eikä korjausrakentamiseen saada innovatiivisia ratkaisuja. Viime aikoina korjausrakentamiselle hyödyllisiä ratkaisuja ja tuotteita on kuitenkin yritetty kehittää intensiivisesti. Kokonaisuudet
muodostuvat yleensä komponenteista ja ne on räätälöity sopiviksi juuri tietylle kohteelle.
[6.]
Esivalmistusastetta nostamalla rakennustyön tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa.
Korjausrakentamisessa työn kustannukset ovat merkittävät ja sitä pienentämällä voidaan helposti saavuttaa säästöjä. Rakentamisen tuotantoa siirtämällä tehdasolosuhteisiin voidaan saavuttaa merkittäviä etuja. Korjausrakentaminen aiheuttaa usein haittaa
rakennuksen käyttäjille ja ympäristölle. Rakennusaikaa lyhentämällä haittoja pystytään
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vähentämään ja työmaan yleiskustannukset sekä rakennusajan pääomakustannukset
pienenevät. Teollisella korjausrakentamisella pystytään myös vähentämään kausivaihtelua, sekä helpottamaan talvirakentamista, kun osa töistä voidaan siirtää säältä suojaan
elementtitehtaisiin. Tehdasolosuhteissa rakennetuilla elementeillä parannetaan myös
mittatarkkuutta ja laatu on tasaisempaa. Siirtämällä työ tehtaisiin voidaan varmistaa
myös työvoiman ja raaka-aineiden riittävyys, yleensä suhdannehuippuina esiintyvä työvoimapula kasvukeskuksissa helpottuu, kun työ siirtyy alueille, joissa työvoimaa ja
raaka-aineita on riittävästi. [2.]
Teollisen korjausrakentamisen haasteet ovat yleensä teollisten menetelmien tuntemattomuus ja siitä johtuva negatiivinen asenne ja haluttomuus muuttaa jo tutuksi tulleita menetelmiä ja tapoja. Kokemuksen puute ja epäluulo menetelmien kustannuksia ja riskejä
kohtaan ohjaavat päätöksentekijöiden toimintaa, jonka tavoitteena on välttää riskejä ja
näin ollen käyttää mielellään jo tutuksi tulleita ja itselle varmoja menetelmiä ja toimijoita.
Kun tekijällä on taloudellinen paine, pelätään muutoksen tuomia teknillisiä hankaluuksia
ja on vaikea vakuuttua saavutettavasta taloudellisesta ja teknisestä hyödystä. Pysymällä
totutussa ratkaisussa vältetään epäonnistumisen riski. Usein päätöksentekijä tekee ratkaisunsa eliminoimalla vaihtoehtoja, eikä täysin tarkastele niiden positiivisia ominaisuuksia, joka johtaa usein siihen, että päätös tehdään mielikuvien pohjalta karsimalla vaihtoehtoja, kunnes jäljelle jää vain se, joka tyydyttää päätöksentekijän tarpeet ja vaatimukset. Jos halutaan käyttää teollisia valmisosia, on tietyt vaatimukset asetettava niin hankinnalle kuin suunnittelullekin tarpeeksi ajoissa, jotta esivalmistettuja tuotteita voidaan
käyttää. Suunnittelun tueksi on otettava esivalmistettujen tuotteiden suunnittelija ja suunnitteluratkaisut mahdollisimman ajoissa, ettei muulla suunnittelulla vaikeuteta esivalmisteiden tuotteiden käyttöä tai ettei siitä koituisi tarpeettoman suuria kustannuksia. Hankinnat olisi hyvä toteuttaa tuoteosakaupalla, jossa tuoteosien suunnittelu, valmistus ja asennus kuuluvat urakoitsijalle. Jotta hintakilpailusta saadaan tarpeeksi laaja, on mahdollistettava myös niin sanotut perinteiset korjausrakentamisen menetelmät. Näin syntyy kilpailu suunnitteluratkaisujen, urakoitsijan osaamisen ja hinnan mukaan. [2.]

2.3.1

Toteutusmuodon vaikutus teollisten ratkaisujen käyttöön

Teolliseen korjausrakentamiseen sopii periaatteessa kaikki toteutusmuodot, mutta perinteiset pääurakkamuodot eivät sovi parhaiten teolliseen korjausrakentamiseen. Tämä
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johtuu siitä, että näissä toteutusmuodoissa suunnitelmien on oltava lähes valmiita urakkakilpailua varten ja näin ollen urakoitsijan on vaikea vaikuttaa toteutusratkaisuihin.
Näissä tapauksissa teollisten ratkaisujen valinta jää pääosin rakennuttajan vastuulle ja
usein rakennuttajalla ei ole kokemusta teollisten ratkaisujen käytöstä ja näin ollen suunnitelmia on vaikea saada valmiiksi urakkakilpailuun. Teolliseen korjausrakentamiseen
soveltuvissa urakkamuodoissa on keskeistä se, että sen pitää antaa mahdollisuus oikeaaikaiseen vaikutusmahdollisuuteen ja osapuolten yhteistyöhön. Parhaiten teolliseen korjausrakentamiseen soveltuu urakkamuoto, jossa urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tekninen suunnittelu, eli rakennuttajalle kuuluvat ainoastaan hanke- ja yleissuunnittelu.
Yleissuunnitteluvaiheessa ei kuitenkaan saa rajata toteutusratkaisuja, vaan rakennuttajalle pitää antaa mahdollisuus teollisten ratkaisujen käyttöön. Toteutusmuodon on oltava
joustava, mutta rajojen on kuitenkin oltava selkeät, sillä korjausrakentamisessa on tyypillistä, että yllätyksiä tulee vastaan ja niiden myötä esiintyy todennäköisesti myös muutoksia. On tärkeää, että urakoitsijan tietotaitoa ja osaamista hyödynnetään suunnittelussa jo ennen toteutussuunnitteluvaihetta. Kuvassa 3 on esitetty kaaviolla, kuinka tuoteosan suunnittelu voidaan siirtää tuoteosan valmistajalle, näin pystytään limittämään
suunnittelua sekä rakentamista ja suunnitelmia pystytään vielä täydentämään, vaikka
rakentaminen on jo aloitettu. Näin päästään tilanteeseen, jossa urakoitsija ottaa vastuun
toteutussuunnittelusta, tuotteen toimituksesta ja asennuksesta paikoilleen ja samalla tilaaja voi hyödyntää urakoitsijan teknistä osaamista sekä hankintaosaamista. [2.]

Kuva 3. Tiedon kulku osapuolten välillä [2.]

Rakennuttajan tulee määrittää tarpeeksi selkeät vaatimukset tuotteen toiminnalle, mutta
tietynlaisia vapausasteita pitää jättää, joilla mahdollistetaan toteuttajan mahdollisuus
omien ratkaisujen ja innovaatioiden käyttöön. Toteuttajan vastuulle jää rakennuttajan
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toiminnallisten vaatimusten täyttäminen, mutta toteuttaja saa itse päättää teknisestä toteutuksesta. Tarjouspyyntö on mahdollista tehdä suunnitelmavaatimuksilla, alustavilla
suunnitelmilla tai toteutussuunnitelmilla. Suunnitelmavaatimuksilla tarjouksia yleensä
pyydetään toiminnallisin ja esteettisin vaatimuksin. Esteettisillä vaatimuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi ohjeellisia havainnepiirustuksia. Tavoitteena on saada toimittaja ottamaan tuotteesta vastuu tuotteesta ja sen toimivuudesta ja hyötyä toimittajan innovaatiosta. Hankinnan lopullinen sisältö tarkennetaan usein hankintaneuvotteluissa ja tarjouksen täsmennyksiä tarvitaan yleisesti paljon, jotta varmistutaan, että tuote täyttää tilaajan
halut ja vaatimukset. Alustavilla suunnitelmilla tapahtuvassa hankinnassa suunnitelmia
pystytään täydentämään laskenta-aikana ja niitä voidaan täydentää toimittajien ehdotuksin sopimusneuvotteluissa. Kun hankintaa tehdään toteutussuunnitelmilla, tarjouspyynnön tulee sisältää kaikki suunnitelmat, eikä merkittäviä puutteita saa olla. [2.]
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3

Mikonkatu 7 työmaa

Mikonkatu 7 työmaan jo etukäteen laajat purkutyöt ovat laajentuneet entisestään, joka
on pakottanut pääurakoitsijan etsimään ratkaisuja aikataulu ja kustannussäästöjä tehdäkseen. Tässä luvussa käydään läpi työmaan perustietoja, sekä korjaustöiden laajuutta. Tutkitaan, miksi puuelementtien käyttöön on päädytty ja kuinka elementtien toimittaja on kohteessa hankittu.

3.1

Työmaan perustietoja

Opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Suomi Oy. Kohde johon opinnäytetyö tehdään, on Mikonkatu 7 osoitteessa Helsingin keskustassa sijaitseva toimisto- ja liikerakennus. Kohteessa suoritetaan peruskorjaus sekä laajennus. Kiinteistön omistaa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja projektinjohtourakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. Kohde on v.
1909 rakennettu, nykyisin toimisto- ja liiketilakäytössä oleva liikerakennus. Kohteelle ei
ole tehty laajempaa peruskorjausta 1980-luvun puolivälin uudestaan rakentamiseen verrattavan peruskorjauksen jälkeen. Rakennusteknisten töiden urakkamuotona on projektinjohtourakka tavoitebudjetilla. Rakennustyöt aloitettiin kevyillä purkutöillä marraskuun
2019 alussa. Koko kohteen valmistuminen on alun perin sovittu lokakuun 2021 loppuun
mennessä, mutta aikataulua on jouduttu päivittämään korjausrakentamiselle tyypillisten
muutosten takia ja tällä hetkellä valmistuminen on todennäköisesti vasta vuoden 2022
alkupuolella. [4.]

3.2

Korjaustöiden laajuus

Purkutöiden yhteydessä rakennusta on purettu vesikatosta neljännen kerroksen lattiaan
asti, sekä sisäpihan kolme kerroksinen osa on purettu toisen kerroksen lattiaan asti. Sisäpihan rakennusosaa laajennetaan viisi kerroksiseksi. Laajennusosan neljä ensimmäistä kerrosta tehdään liike- ja toimistokäyttöön ja viidenteen kerrokseen tulee konehuone. Laajennusosan runko tehdään teräspilareista, deltapalkeista ja ontelolaatoista.
Seitsemän kerroksisen osan ylimmät kerrokset rakennetaan takaisin vanhaan korkeuteensa. Uusi runko koostuu teräspilareista, deltapalkeista ja toisin kuin sisäpihalla,
uudet holvit tehdään paikallavalettuna. Kiinteistön pääsisäänkäynti sijaitsee Mikonkadun
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ja Yliopistonkadun kulmassa. Vanhaa pääsisäänkäyntiä muutetaan vastaamaan viereisen Mikonkatu 9 rakennuksen pääsisäänkäyntiä. Pääsisäänkäynnin keskellä sijaitsevasta pilarista halutaan eroon ja tästä syystä koko rakennuksen kulma joudutaan purkamaan. Nurkalle rakennetaan uusi teräsrunko, jonka avulla pääsisäänkäynnistä saadaan
pilariton. Nurkan seinärakenteet ja kulmatorni rakennetaan paikan päällä puurakenteisena. Kohteen vanha kadun puolen julkisivu ja tammi-ikkunat ovat kaupungin museon
suojelemat 2-5 kerroksien osalta, lukuun ottamatta nurkan aluetta, joka on jo aiemmin
kertaalleen uudelleen rakennettu. Purkutöiden yhteydessä vanhaa julkisivua jouduttiin
tukemaan väliaikaisten terästuentojen avulla, jotka näkyvät kuvassa 4 oikealla. Kuudennen ja seitsemännen kerrosten uudet julkisivut ja vesikaton vino lapeosa rakennetaan
puuelementeillä. [4.]

Kuva 4. Mikonkatu 7 kiinteistö purettuna neljännen kerroksen lattiaan asti
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3.3

Miksi elementtien käyttöön on päädytty

Rakennustyöt on aloitettu marraskuussa 2019 kevyillä purkutöillä. Rakennuslupa on ollut
tarkoitus saada tammikuun lopussa 2020, jolloin alkuperäisen aikataulun mukaisesti on
ollut tarkoitus päästä aloittamaan varsinaiset purkutyöt. Rakennusluvan saaminen on
kuitenkin viivästynyt noin kolme kuukautta rakennusvalvonnassa olleen ruuhkan takia.
Nämä kolme kuukautta on käytetty kevyt purkuihin ja vanhojen rakenteiden tutkimiseen.
Rakennuksen kunto on paljastunut paljon lähtötietoja huonommaksi. Esimerkiksi vanhojen välipohjien kunto on ollut niin huono, ettei niiden kunnostaminen alkuperäisten suunnitelmien mukaan ole ollut enää mahdollista. Samaan aikaan kun rakennusluvan saaminen ja varsinaisten purkutöiden aloittaminen on viivästynyt, myös purkutöiden laajuus on
kasvanut tilaajan päätöksestä. Tällä on ollut suora vaikutus aikataulun pidentymiseen.
Projektijohtourakoitsijan ominaisuudessa on löydettävä ratkaisuja, joilla aikataulua voidaan kiristää ja alkuperäisessä aikataulussa olisi mahdollista pysyä. Purkutöiden laajeneminen avaa myös mahdollisuuksia erilaisten vaihtoehtojen käyttämiseen ja tässä vaiheessa on aloitettu selvittämään, olisiko puuelementtien käyttäminen mahdollista uusissa seinä- ja vesikattorakenteissa. Työmaan sijainti Helsingin ydinkeskustassa tuo
omat haasteensa. Katujen ahtaus ja pienet varastointialueet aiheuttavat logistisen ongelman. Työmaa on kuitenkin otollinen elementtien käyttöön, koska työmaalla on torninosturi. Tämä on suuri etu elementtien käytössä, kun työmaalle ei tarvitse ottaa autonosturia elementtejä varten, jolloin kadulle jää enemmän tilaa elementtirekalle ja varastointiin. Edullista on myös se, että nostot pystytään tekemään päiväsaikaan, eikä katualueen
vuokraamisesta synny ylimääräisiä kustannuksia. Puuelementtien käytöllä voidaan
saada valtava aikataulullinen hyöty, kun vesikatto saadaan muutamassa viikossa vesitiiviiksi. [4.]
Uusien seinä- ja vesikattorakenteiden haastavat ja hyvin poikkeukselliset detaljit sekä
arkkitehdin vaatimat muodot, varsinkin katujulkisivun seinille ja räystäille, lisäävät kiinnostusta elementtien käyttöön, kuvassa 5 näkyy US4 seinärakenteelle vaadittava kaareva muoto. Haastavien rakenteiden toteuttaminen paikallarakennettuna sisältää aikataulu- ja kustannusriskin. Elementtejä käyttämällä päästään mittatarkkaan ja laadukkaaseen lopputulokseen ja kustannusten ja aikataulun hallinta on helpompaa. Elementtien
käytöllä on mahdollisuus poiketa perinteisestä paikallarakentamisesta ja kehittää korjausrakentamista, sekä laajentaa toimittajaverkostoa. Hankintavaiheessa on pyydetty
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tarjous myös elementtivalmistajalta ja kysytty mielenkiintoa tarjota kohteen puurakenteita elementeistä. Tarjouksien perusteella on tehty vertailu paikallarakentavan yrityksen
ja elementtivalmistajan välillä. Pelkkien rakennuskustannusten lisäksi vertailussa on
otettava huomioon muut kustannukset, joita elementtien käytöllä ja sen nopeammalla
asennusaikataululla voidaan saavuttaa. Elementtien toimittajaksi on valittu Eestiläinen
KMT Prefab Oü, joka suunnittelee ja valmistaa seinä- ja kattoelementtejä eri kohteisiin
ympäri Eurooppaa. Elementtien hankinta kyseiseltä yritykseltä lähti käyntiin YIT Suomi
Oy:n kansainvälisen yhteistyöverkoston suosituksesta. Projektin hyvästä tietomallista on
ollut apua hankintavaiheessa, sillä sen kautta elementtivalmistaja on saanut hyvän käsityksen elementtien ulkoisista vaatimuksista. Elementtien valmistuksen lisäksi myös elementtien asennuksesta vastaa toimittajan oma asennusryhmä. [4.]

Kuva 5. Uudelle US4 ulkoseinä rakenteelle halutaan kaarevia muotoja [11.]
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4

Elementtien suunnittelu

Puuelementtejä ei tässä kohteessa pystytty tilaamaan tuoteosakaupalla, vaan elementtien suunnittelussa päädyttiin yhteissuunnitteluun. Tässä luvussa tutkitaan, kuinka puuelementtien suunnittelu on tässä projektissa toteutettu, sekä miksi tähän suunnittelumuotoon on päädytty. Luvussa tutkitaan myös suunnittelun mahdollisia ongelma kohtia ja
tarkastellaan miksi osaa puuelementeistä ei ole ollut mahdollista valmistaa elementtivalmistajan toimesta, vaan ne on päätetty toteuttaa paikallarakentamalla.

4.1

Suunnittelun yksityiskohdat

Puuelementit pitävät sisällään ulkoseinäelementit US4 ja US2. Elementit pitävät sisällään muun seinärakenteen, pois lukien ulkopinnan rappauslevytyksen, sekä sisäpinnan
kipsilevytyksen. Vesikaton puuelementti YP5 sisältää koko muun rakenteen, paitsi vesikatteena toimivan kuparipellityksen. Rakenteen pinnassa on aluskatteena toimiva kumibitumikermi. Näin vesikatto saadaan heti elementtien asennuksen jälkeen vesitiiviiksi.
YP5 rakenne kattaa koko vinokaton osuuden pois lukien kulman rakennetta, joka näkyy
aukkona kuvassa 6. Puuelementtien haastavat detaljit, tiukat rakenteelliset vaatimukset
sekä arkkitehdin vaativat julkisivumuodot tekevät elementeistä täysin yksilöllisiä. Tämän
takia elementtien suunnittelu on päätetty hoitaa yhteissuunnittelulla, jossa rakennesuunnittelija antaa rakenteelliset perusteet. Nämä perustuvat lähinnä eurokoodeihin ja niiden
kansallisiin liitteisiin. Arkkitehti määrää elementeille tietyt ulkoiset vaatimukset, jotka täytyy ottaa huomioon elementtejä suunniteltaessa. Suunnitelmat, sekä rakenteelliset ja rakennusfysikaaliset laskelmat tarkistutetaan rakennesuunnittelijalla ennen tuotannon
aloittamista. Pääurakoitsija on suunnittelussa mukana lähinnä ohjaamassa suunnittelua
työmaan näkökulmasta. Suunnitelmia käydään läpi jokaviikkoisessa suunnittelukokouksessa, johon osallistuu suunnittelijoiden lisäksi myös pääurakoitsija. Sopimusvaiheessa
on tehty sopimus kaikista vesikaton, sekä kuudennen kerroksen puurakenteista, mutta
suunnittelun aikana elementtitoimittaja on ilmoittanut, ettei pysty toimittamaan osaa elementeistä. Elementtitoimittajan mukaan näiden elementtien toteutus on mahdotonta tehtaalla ja on näin ollen kieltäytynyt valmistamasta niitä. Rakenteilta olisi vaadittu niin poikkeuksellisia muotoja yhdistettynä todella vaativaan mittatarkkuuteen, että se poikkeaa
liikaa normaalista puuelementtirakentamisesta. Elementtivalmistajan mukaan näiden
valmistus on enemmän puusepän, kuin elementtitehtaan työtä. Lähes kaikki kulmatornin
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rakenteet, sekä kuudennen kerroksen katon kaarevat räystäsrakenteet on jouduttu
muuttamaan paikallarakennettaviksi. Tämä myös vaikeuttaa rakennesuunnittelijan työtä,
kun esimerkiksi räystäsrakenteet joudutaan suunnittelemaan erikseen niin, että ne pystytään rakentamaan paikan päällä mahdollisimman helposti elementtien päälle ja liitokset elementteihin saadaan toimiviksi. Tämä on paljon haastavampaa kuin paikallarakentamisen yhteydessä tehty räystäsrakenne, joka on yhtenäinen seinä ja vesikattorakenteen kanssa. [3.]

Kuva 6. YP5 vesikattorakenne kattaa vesikaton vinon lapekatto osuuden, pois lukien rakennuksen kulmaa. [11.]

Puuelementtejä suunniteltaessa on mietittävä tarkkaan niiden asennettavuus. Kun kyseessä on korjauskohde, elementtien asentaminen voi olla todella hankalaa. Korjauskohteessa työt suoritetaan sääsuojan alla ja myös elementtiasennus on mietittävä niin,
että elementtien liikuttelu sääsuojan sisällä on mahdollisimman helppoa. Elementit pitää
saada kiinnitettyä mahdollisimman helposti, eivätkä elementit saa olla liian isoja tai painavia. Vanhat rakennukset eivät yleisesti ole niin mittatarkkoja kuin uudisrakennukset.
Esimerkiksi tässä kohteessa rakennuksen muodostama kulma ei ole täysin 90 astetta
vaan toinen julkisivu on moduulilinjaan nähden 30 senttiä vinossa. Mittapoikkeamat tuovat elementtien käyttöön riskin, joka on huomioitava suunnittelussa. Elementeille on
hyvä jättää asennustoleransseja, jotta varmistetaan että elementit saadaan varmasti paikalleen. Tässä kohteessa asennustoleranssit on huomioitava myös muussa rungossa.
Kohteessa esimerkiksi US4 elementti kiinnitetään liittopilarirunkoon, elementtien
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asennustoleranssit on huomioitava myös siis liittopilarirungossa, jotta elementtien kiinnitys on mahdollista. Mikonkatu 7 rakennus sijaitsee kahden rakennuksen välissä, jolloin
myös viereiset rakennukset on huomioitava suunnittelussa. Tässä kohteessa viereiset
rakennukset vaikuttavat muun muassa liittymärakenteisiin ja elementtien lumikuormavaatimuksiin. Yliopistonkadulla vieressä sijaitsee hotellikiinteistö, joka on huomattavasti
korkeampi. Tämä asettaa päädyn kattoelementille kovemman lumikuorma vaatimuksen
kuin muulla kattopinnalla. Vaihtoehtona on rakentaa poikkeava, vahvistettu elementti, tai
rakentaa pääty paikallarakennettuna. Tässä kohteessa pääty on päätetty tehdä paikallarakennettuna. Mikonkadun puolella viereisen rakennuksen katto on suurin piirtein samassa korkeudessa, mutta muoto on täysin erilainen. Päädyn kattoelementti joudutaan
jättämään hiukan irti viereisestä rakennuksesta, jotta liittymän rakenteet päästään tekemään paikan päällä. [3.]

4.2

Suunnittelun ongelmat

Mikonkatu 7 kohteen puuelementtien suunnittelu pitää sisällään paljon haasteita. Kun
rakennetaan puuelementtitalo, jossa kaikki rakenteet tulevat elementeistä, kokonaisuus
on suunniteltu juuri elementtien käyttöön ja puuelementtien suunnittelussa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi RunkoPES:ä, josta saadaan muun muassa vakioidut liitosdetaljit. Mikonkatu 7 puuelementit ovat kuitenkin täysin yksilöllisiä ja suunniteltu palvelemaan ainoastaan tätä projektia ja rakennusta. Elementtien asennettavuus, kiinnitykset,
palo- ja äänitekniset ratkaisut, sekä liittyvät rakenteet on tullut suunnitella täysin yksilöidysti. Tällainen suunnittelu on valtavan työlästä ja aikaa vievää. On tärkeää, että kaikki
olennaiset asiat tulevat esille ja ne huomioidaan suunnittelussa. Projektin näkökulmasta
olisi tärkeää, että elementtien suunnittelutyö tehdään ajoissa, mieluusti jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tilanne on projektin näkökulmasta haasteellinen, kun suunnittelijoiden
resurssit kohdistuvat rakennusvaiheessa elementteihin. Tällöin muu suunnittelu jää helposti aikataulusta, mikä alkaa heijastua koko hankkeen aikatauluun. [3.]
Mikonkatu 7 rakennuksen ylimpään kerrokseen tulee konehuone. Konehuoneen teräsrunko toimii kantavana rakenteena YP5 puuelementille. Puuelementti tukeutuu konehuoneen katon palkkiin, johon se kiinnitetään ruuvein. US2 seinäelementti toimii konehuoneen ulkoseinärakenteena sisäpihan puolella. US2 elementit on kuvattuna sisäpihalta
päin kuvassa 7. Seinäelementti kiinnitetään konehuoneen teräsrunkoon sekä
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kuudennen kerroksen deltapalkkiin. Kiinnitys on suunniteltu palkkeihin hitsattavan L-teräksen avulla, johon puuelementti kiinnitetään ruuvein. Puuelementtien asennettavuus
on tullut huomioida tarkkaan, niin että kiinnitykset saadaan toteutettua mahdollisimman
helposti muita töitä häiritsemättä. Kun kiinnitys tapahtuu teräsrunkoon, on informoitava
teräsurakoitsijaa mahdollisimman ajoissa runkoon mahdollisesti tulevilla lisäkappaleilla
tai kiinnityksiin tarvittavilla reillä. On tärkeää että, tiedot tulevat konepajakuviin, jotta
nämä ovat rungossa valmiina eikä niitä tarvitse tehdä työmaalla. [4.]

Kuva 7. US2 puuelementit toimivat ulkoseinärakenteena uudella sisäpihalla [11.]

Kansainväliset hankinnat ovat aina omalla tavallaan tietynlainen riski. Monesti rakennustyömaat ovat haluttomia tekemään kansainvälisiä hankintoja. Siihen voi vaikuttaa osaltaan huonot aikaisemmat kokemukset, yhteisen kielen puuttuminen ja etäisyys toimittajaan. Tämän kohteen elementtivalmistajan kanssa on ollut ongelmia Euro-koodien kansainvälisten liitteiden hallinnassa. Vaikka yritys toimii laajasti kotimaansa ulkopuolella,
suunnittelijoita on täytynyt ohjeistaa esimerkiksi lumikuormien laskemisessa. Suunnittelukokoukset pidetään englanniksi ja tässä kohteessa kaikkien englannin kielen taito on
ollut riittävä, eikä sitä ole koettu ongelmaksi, se on korkeintaan pidentänyt palaverien
kestoa. Jossain tilanteessa se voi kuitenkin olla ongelma ja hankaloittaa suunnittelua
todella pahasti. [3.]
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5

Aikataulu

Puuelementtien onnistuneella käytöllä tiedetään olevan mahdollisuus lyhentää kohteen
rakennusaikaa ja näin ollen mahdollistaa kohteen luovuttaminen lähes alkuperäisessä
aikataulussa, vaikka korjaustyöt ovat laajentuneet alkuperäiseen nähden valtavasti.
Tässä luvussa tutkitaan puuelementtien ja paikallarakennettujen rakenteiden aikatauluvertailua, joka on tämän opinnäytetyön liitteenä.

5.1

Paikallarakentamisen aikataulu

Julkisivujen ja vesikaton puurakenteiden työvaiheiden kestot on laskettu alustavassa
yleisaikataulussa paikallarakennettuna. Aikataulun laskentaan on käytetty työvaiheaikaa
T4, joka saadaan, kun työvuoroaika T3 kerrotaan lisäkertoimella TL3. Puurunkotöissä
lisäajat ovat RT-kortiston suunnitteluohjeen mukaan 4 – 7%, tässä aikataulussa käytetty
lisäaika on 7%. Puurunkotöiden lisäajat on esitetty oheisessa taulukossa, joka on kuvassa 8. Lisäaikoja käytetään yleensä yleisaikataulua laadittaessa ja ne pystytään vähentämään työsuunnittelulla, joten työvaiheaikataulua laadittaessa käytetään työvuoroaikaa. [9.] Liitteenä olevaan aikatauluvertailuun (Liite 2) paikallarakennettavien työvaiheiden kestot on laskettu ilman lisäaikakertoimia eli käyttämällä työvuoroaikaa T3, pois
lukien US4 rakenne, jossa lisäaikakerrointa on käytetty rakenteen haastavien detaljien
ja ulkoisten vaatimustensa takia. Rakenteessa on paljon kulmia, sekä pyöreitä muotoja,
joiden mittaamiseen ja rakentamiseen menee normaalia enemmän aikaa. Samassa työvaiheaikataulussa on sekä paikallarakentamisen työvaiheaikataulu sekä puuelementtien
asennusaikataulu. Aikataulussa on esitetty aikajanat rakennusosittain YP5, US4 ja US2.

Kuva 8. Puurunkotöiden lisäaikoja [9.]

Paikallarakentamalla US4 rakenteiden kokonaiskestoksi laskettiin 30 työvuoroa ja kun
käytettiin

lisäkerrointa

1,07,

saatiin

työvaiheen

kestoksi

32

työvuoroa.
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Paikallarakennettuna YP5 rakenteen kestoksi laskettiin 45 työvuoroa ja US2 rakenteen
kestoksi laskettiin 40 työvuoroa. Ulkoseinien puurakenteiden US2 ja US4 aloitus on aikataulussa samaan aikaan. Aikataulun mukaan vesikaton puurakenteet YP5 aloitetaan
limittäin US4 rakenteiden lopetuksen kanssa. Paikallarakentamisen kokonaiskestoksi on
saatu 76 työvuoroa, joka tarkoittaa ilman niin sanottuja ryntäyksiä noin 15 viikkoa.

5.2

Elementtiasennuksen aikataulu

Puuelementtien asennusaikataulu (Liite 2) on laadittu elementtitoimittajan ilmoittamien
kestojen mukaan sovittamalla työt työmaan aikatauluun sopivaksi. Elementtiasennusten
aloitusajankohta on laitettu hieman myöhemmälle, koska elementtien asentaminen on
niin nopeaa, että runko täytyy olla jo lähes valmis elementtejä varten. US4 elementtien
asentamiseen on ilmoitettu kestoksi viisi työvuoroa, johon on lisätty yksi työvuoro mahdollisten muuttujien varalta. YP5 elementtien asentamiseen on ilmoitettu 10 työvuoroa ja
tähän on lisätty kaksi työvuoroa mahdollisten muuttujien varalta. US2 elementtien asennuksen kestoksi on ilmoitettu 10 työvuoroa ja tähän on lisätty myös kaksi työvuoroa mahdollisten muuttujien varalta. Työvaiheet on aikataulutettu niin, että asennus alkaa US4
elementistä, jonka jälkeen asennetaan YP5 elementit ja viimeisenä asennetaan US2 elementti. Elementtien asennuksen kokonaiskestoksi saatiin 30 työvuoroa, joka tarkoittaa
kuutta viikkoa.
Suoraan verrattuna aikataulullinen hyöty on huomattava. Asiaa pitää kuitenkin tarkastella siitä näkökulmasta, että elementtien asennusta ei päästä aloittamaan yhtä aikaisin
kuin paikallarakennettuja, joka vie valmistumista hieman pidemmälle. Aikatauluhyöty on
kuitenkin huomattava ja riski aikataulun venymiselle elementtien takia on pienempi. Paikallarakentaminen aloitetaan aikaisemmin ja on todennäköistä, että muut työvaiheet aiheuttavat sille enemmän häiriötä, kuin elementtejä käytettäessä. Mitä enemmän töitä
saadaan pois työmailta tehtaisiin, sitä enemmän varastointitilaa työmaalle syntyy ja mitä
vähemmän työvaiheita on käynnissä samaan aikaan samoilla paikoilla, sitä vähemmän
haittaa syntyy toiselle työvaiheelle. Liitteenä olevan aikatauluvertailun mukaan elementtejä käyttämällä työt ovat valmiit lähes kaksi kuukautta aikaisemmin, joka on huomattava
aikataulusäästö.
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6

Kustannukset

Aikatauluvaikutuksilla on luonnollisesti suora vaikutus myös kustannuksiin. Tässä luvussa tutkitaan kohteen kustannusvertailua paikallarakennettujen rakenteiden ja puuelementtirakenteiden välillä. Kustannusvertailu on tämän työn liitteenä, mutta se on salattu,
koska se sisältää luotettavia hintatietoja. Luvussa tutkitaan mitä vaikutuksia puuelementtien käytöllä on kustannuksiin. Luvussa selvitetään lisäksi, kuinka kustannusvertailu on
toteutettu tässä kohteessa.

6.1

Paikallarakentamisen ja puuelementtien kustannusvertailu

Kohteessa vesikatto on alun perin suunniteltu paikallarakennettavaksi, mutta hankinnassa ei ole rajattu toteutusmuotoa. Pääurakoitsija päätti tuoda puuelementit mukaan
kilpailuun. Tarjouksia on pyydetty sekä paikallarakennettuna, että elementteinä. Kun kilpailuun otetaan elementtien lisäksi mukaan perinteiset paikallarakentamisen ratkaisut,
saadaan kilpailu suunnitteluratkaisujen, urakoitsijan osaamisen ja hinnan välille. Tarjouksia on pyydetty useammalta toimijalta ja kahden parhaiten pärjänneen kanssa on neuvoteltu, sekä tehty kustannusvertailu paikallarakentamisen ja elementtirakentamisen välillä. Paikallarakennettuna rakentamiskustannukset voivat olla huomattavasti alhaisemmat, mutta kun paikallarakentamisen kustannuksia verrataan elementtien kustannuksiin,
huomioon tulee ottaa muun muassa elementtien käytön vaikutus käyttö -ja yhteiskustannuksiin, jota ovat Talo 80 -nimikkeistön 8 ja 9 litterat. Käyttö- ja yhteiskustannukset ovat
aika- ja menekkisidonnaisia kustannuksia. Aikasidonnaiset kulut kasvavat samalla kun
rakennusaika pitenee, esimerkkinä työnjohdon palkkakustannukset kasvavat, kun rakennusaika pitenee. Menekkisidonnaisilla kustannuksilla tarkoitetaan sitä, kun suoritemäärä
lisääntyy, myös siihen sidotut käyttökustannukset lisääntyvät, esimerkiksi puutöiden kokonaismäärän lisääntyessä, siihen liittyvää kalustoa, kuten sirkkeliä tarvitaan pidempään. Tässä kohteessa sellaisia käyttö- ja yhteiskustannuksia, johon elementtien käytöllä voidaan vaikuttaa, ovat muun muassa sääsuojasta ja torninosturista kohdistuvat
kustannukset. Elementtien käytöllä on mahdollisuus pienentää näitä kustannuksia huomattavasti. Mitä aikaisemmin vaippa saadaan umpeen, sitä nopeammin sekä sääsuoja,
että torninosturi voidaan purkaa ja vuokrakustannukset katkaistua. Jos elementtien käytöllä on mahdollista lyhentää koko urakan kestoa, kustannusvaikutus on vielä suurempi.
Elementtien käyttö ja vesikaton aikaisempi ummistaminen ei kuitenkaan yksin takaa
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kohteen urakka-ajan lyhenemistä, joten niiden kustannuksien vaikutusta ei tässä opinnäytetyössä tutkita. Kustannustiedot ovat salaisia, eikä niitä voida julkaista tällä raportilla. Hintavertailu on esitetty salattavalla liitteellä. Tässä raportissa hintoja on vertaitu
prosentteina, joka antaa kuvan kustannuseroista. [4.]
Paikallarakennettujen rakenteiden tarjous pitää sisällään YP5, YP6, US4 ja US2 rakenteet, sekä sisäpihan räystään n. 58 jm ja kadun puolen räystään n. 73 jm. Vertailu (Liite
1) on suoritettu niistä osista, joissa tullaan käyttämään elementtejä, tämän takia räystäiden osuus on otettu vertailuun pois. Kumpaankin sekä paikallarakennetun kuin elementtien kustannuksiin on laskettu noin 50 000 euron riskivara, sekä 5 000 euroa telineiden
ja nostinten käyttöön. Näin muodostui vertailuun paikallarakentamisen kustannushinta,
joka on noin 2,5 prosenttiyksikköä halvempi verrattuna elementtien tarjoukseen.
Elementtitoimittaja on tarjonnut rakenteet ilman lopullista sisäpintojen levytystä, elementtien hintojen päälle vertailuun on kysytty hinta levytyksille toisen aliurakoitsijan kautta ja
se on lisätty mukaan vertailuun. Tarjouksen lisäksi vertailuun on laskettu sama 50 000
euron riskivara, sekä 5 000 euroa telineiden ja nostinten käyttöön. Rakentamiskustannusten eron muodostuessa marginaalisen pieneksi otetaan huomioon elementtiasennuksen vaikutus aikatauluun ja sitä kautta käyttö- ja yhteiskustannuksiin, voidaan todeta,
että elementtien käyttö tässä kohteessa on taloudellisesti hyvä ratkaisu. Jo pelkästään
kuukauden säästö sääsuojavuokrissa tekee elementtien käytöstä edullisempaa. Jos
sääsuoja ja nosturi olisi mahdollista purkaa kuukautta aikaisemmin, vuokrakustannuksissa olisi mahdollisuus säästää noin 17 tuhatta euroa. Pelkästään tämän säästön kautta
elementtien käyttö tulisi kohteessa noin 3 prosenttiyksikköä halvemmaksi kuin paikallarakentaminen ja jos aikataulussa voidaan saavuttaa vertailun mukainen kahden kuukauden etu, elementtien käyttö tulee yli kymmenesosan halvemmaksi kuin paikallarakentaminen.
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7

Tulokset

Elementtien hankinta ja suunnittelu olisi voinut olla helpompaa, mikäli elementtien käyttö
olisi otettu huomioon jo ennen projektin alkua ja elementit olisi mahdollisesti pystytty tilaamaan tuoteosakaupalla. Elementit sitoivat paljon arkkitehti- ja rakennesuunnittelua,
joka vaikutti projektin muuhun suunnitteluun. Runkoa oli suunniteltu alustavasti paikallarakentamista varten, eikä elementtien käyttöä ollut otettu huomioon. Tämä aiheutti myös
rungon suunnittelussa muutoksia. Alun perin sopimus tehtiin kaikista vesikaton puurakenteista lukuun ottamatta räystäsrakenteita. Elementtivalmistaja kuitenkin luopui YP6
rakenteen elementeistä, koska niiden mittatarkkuus yhdistettynä vaikeisiin muotoihin oli
heidän mielestään liian vaikea toteuttaa elementeistä. Koska elementtejä ja paikallarakentamista jouduttiin yhdistämään niin paljon, paikallarakennettujen rakenteiden suunnittelu on ollut vaikeaa. Elementtien suunnittelu oli huomattavasti työläämpää ja siihen
kului suunnittelutunteja huomattavasti arvioitua enemmän, joka nosti elementtien hintaa,
vaikka elementtien määrä väheni sopimusvaiheesta YP6 rakenteen jäädessä pois. Puuelementtien kustannusarvioon oli lasketturiskivaraa, joka oli riittävä kustannusnoususta
huolimatta.
Puuelementtiasennusten kesto oli lähes aikatauluarvioiden mukainen. US4 elementtien
asennusaika venyi kuuteen työvuoroon, joka oli vain yhden työvuoron enemmän kuin
aikataulussa arvioitu viisi työvuoroa. Tämä viive paikattiin ryntäämällä lauantaina, tällöin
elementit saatiin asennettua suunniteltuna viikkona. YP5 elementtien asennus pysyi
myös lähes aikataulussa, liittyvien töiden verkas eteneminen aiheutti asennuksen puolessavälissä viikon katkon, joka pidensi asennusajan 15 työvuoroon. Kuvassa 9 YP5 elementtejä asennettuna paikalleen sääsuojan alle. US2 elementit suunniteltiin kahden kerroksen korkuisiksi, joka aiheutti asennettavuudessa ongelmia. Suunnittelussa ei ole
otettu huomioon sääsuojan sisämittoja, eikä elementtejä pystytty asentamaan sääsuojan
alle. Asennusajankohta päätettiin muuttaa pidemmälle, niin että muu vesikatto rakennetaan ensin vesitiiviiksi ja samalla kun sääsuoja puretaan, asennetaan US2 elementit.
Tässä tapauksessa aikatauluhaittaa ei synny ja elementeillä haettu aikataulusäästö toteutuu.
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Kuva 9. YP5 elementtejä asennettuna

Elementtejä suunniteltaessa oli sovittu tiettyjä kiinnityksiä teräsrunkoon. Tämä informaatio tuli viedä konepajasuunnitelmiin, mutta osa näistä sovituista asioista oli jäänyt pois.
Elementtien kantavana runkona toimivasta teräspalkeista ja pilareista jäi uupumaan todella paljon kiinnityspisteitä. Näiden tekemiseen jouduttiin sitomaan työvoimaa, jotta elementtien kiinnitykset saatiin tehtyä. On tärkeää, että kaikki sovittu informaatio menee
suunnitelmiin ja suunnitelmissa ei ole tällaisia puutteita, jotta elementtien asennus toteutuu suunnitelmien mukaan ja elementeistä saadaan maksimaalinen hyöty.
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8

Yhteenveto

Alun perin tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, saadaanko elementtien käytöllä
aikaan aikataulu- ja kustannussäästöjä perinteiseen paikallarakentamiseen verrattuna
Mikonkatu 7 korjaushankkeessa. Raporttia tehdessä ja puuelementtien käyttöä tutkiessa
halusin laajentaa aihetta yleisemmin puuelementtien käyttöön korjausrakentamisessa,
sekä tutkia, miksi korjausrakentamisessa suositaan niin paljon perinteistä paikallarakentamista, vaikka uudisrakentaminen on kehittynyt viime vuosien aikana todella paljon ja
puuelementeistä rakennetaan muun muassa korkeita asuinkerrostaloja. Tutkimus laajeni
elementtien käytön hyötyihin ja haittoihin, sekä suunnittelun ja hankinnan onnistumisen
edellytyksiin puuelementtejä käytettäessä. Tavoitteena oli tuottaa raportti, jota voitaisiin
käyttää hyödyksi vastaavissa projekteissa. Raportissa tutkitaan kuinka Mikonkatu 7 kohteessa päädyttiin käyttämään puuelementtejä, mitkä olivat ratkaisevat tekijät ja miten
vertailu toteutettiin paikallarakentamisen ja elementtirakentamisen välillä. Raportissa
käydään läpi, kuinka elementtien suunnittelu on tässä kohteessa toteutettu ja tutkitaan,
olisiko sitä voitu parantaa jollain tapaa. Lisäksi raportti pitää sisällään kustannus – ja
aikatauluvertailut, jotka ovat raportin liitteinä.
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Vesikaton ja ulkoseinien puurakenteiden kustannusvertailu
Liite sisältää vesikaton, sekä kuudennen kerroksen puurakenteiden paikallarakentamisen ja elementtirakentamisen kustannusvertailun. Liite sisältää hintatietoja, joiden takia
se on salattu, eikä ole esitetty tässä raportissa.

Liite 1
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Vesikaton ja ulkoseinien puurakenteiden aikatauluvertailu
Liitetiedosto sisältää vesikaton, sekä kuudennen kerroksen puurakenteiden paikallarakentamisen ja elementtirakentamisen kustannusvertailun.

