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Suomalaiset ovat vuosikymmeniä rakentaneet betonirunkoisia kerrostaloja, minkä
vuoksi niitä osataan suunnitella ja rakentaa hyvin. Puurunkoisia kerrostaloja on rakennettu hyvin vähän Suomessa, mutta viime aikoina puukerrostalokohteet ovat kuitenkin
alkaneet yleistyä. Niiden yleistyminen vaatii toimivat runkojärjestelmät, joten viime
aikoina on kehitetty ja julkaistu avoin puuelementtistandardi helpottamaan puun käyttämistä rakennusten runkona.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia puukerrostaloja rakennesuunnittelijan näkökulmasta ja osittain talotekniikan näkökulmasta. Työn alkuosiossa käydään läpi yleisesti
puukerrostalorakentamista, avointa puuelementtistandardia, tulevaa rakennustuotteiden
pakollista CE-merkintää ja Eurokoodia. Keskiosiossa tarkastellaan erityisesti innovatiivista ristiin liimattua massiivipuulevytuotetta. Puu runkomateriaalina tuo tietynlaisia
suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavia haasteita, joista keskeisimpiä käsitellään
työssä yleisellä tasolla. Työn loppuosiossa vertaillaan erilaisia pystyhormiratkaisuja,
joita olisi mahdollista käyttää puukerrostaloissa. Asioiden käsittelyissä huomioitiin
Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset.
Työn tavoitteena oli saada lisää tietoa puukerrostalorakentamisesta ja erityisesti tutustua
innovatiiviseen rakennustuotteeseen. Työssä pyrittiin käsittelemään mahdollisimman
laajasti työn aihealuetta keskittymättä liikaa yhteen asiaan. Tällä tavalla tutkittavasta
aiheesta saatiin riittävän kokonaisvaltainen käsitys.
Työn johtopäätöksenä voidaan mainita, että puun, tässä tapauksessa massiivipuun, käyttö soveltuu hyvin puukerrostalojen runkomateriaaliksi. Puun käyttö vaatii kuitenkin
tiettyjen asioiden huomioimista, jotta saadaan terve, turvallinen ja toimiva kantava runkojärjestelmä. Massiivipuurunkoisissa puukerrostaloissa on paljon tutkittavaa jatkossakin, sillä kyseinen materiaali on suomalaisille rakennusalan ammattilaisille vielä melko
uusi.
Työssä esimerkkikohteena käytettiin tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa olevaa senioripuukerrostalo Saarijärven Omatoimi –kohdetta, jonka runko tehdään massiivipuulevyistä. Kohteen rakennesuunnittelijana toimii tämän työn teettäjä A-Insinöörit Suunnittelu
Oy. Työn tekemisen yhteydessä haastateltiin Saarijärven kohteen eri suunnittelijoita,
rakennusalan asiantuntijaa CE-merkinnästä ja pystyhormivalmistajien edustajia hormiratkaisuista.
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The Finns have built concrete block of flats for decades and thus they know well how to
plan and build them. Only a few wooden block of flats have been built in Finland, but
recently they have become more common. To become common they require functional
wooden framed system. That is why a new standard for wooden elements has been developed and published, which helps to use wood as a frame of the buildings.
The purpose of this thesis was to research wooden block of flats from the point of structural designer and partly from the point of building services. The construction of the
wooden block of flats, a new standard for the wooden elements, a future compulsory
CE-marking for the building products and Eurocode are discussed in general in the beginning of the thesis. The innovative product cross-laminated timber is observed in the
middle part of the thesis. Wood as a building material brings some challenges to the
planning and construction phases. In the thesis they are discussed in general. Different
flues that would be possible to use in the wooden block of flats, are compared in the last
part. The finnish building codes were taken into account in this discussion.
The aim of this thesis was to get more knowledge about construction of the wooden
block of flats and especially get to know more about innovative building product. The
field of the thesis was discussed as widely as possible without focusing too much on one
thing. This way one understands the researched subject completely enough.
As a conclusion of the thesis it can be said that the use of wood, in this case crosslaminated timber, is suitable to the frame of the wooden block of flats. It is still needed
to take some things into account, so that healthy, safe and functional bearing framed
system is achieved. There are lots of things to research in the future about wooden block
of flats made of cross-laminated timber, because the material is still quite new for the
finnish building trade professionals.
The building project Saarijärven Omatoimi was used as an example in this thesis. The
frame of the building is made of cross-laminated timber. The orderer of this thesis AInsinöörit Suunnittelu Oy is working in the project as a structural designer. Different
Saarijärven Omatoimi designers, an expert of the building trade about CE-marking and
flue manufacturers’ spokesmen about flues were interviewed in this thesis.
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ERITYISSANASTO

CEN

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö

CLT

ristiin liimattu massiivipuu

EI30

osastoivan rakenteen palonkestävyys (30 min.)

ETA

Eurooppalainen tekninen arviointi

hEN

harmonisoitu tuotestandardi

HI-FOG

korkeapainevesisumujärjestelmä

käyttöluokka 1

lämmitetyssä sisätilassa tai vastaavassa kosteusolosuhteessa
oleva puurakenne

käyttöluokka 2

ulkoilmassa kuivana oleva puurakenne, joka on katetussa
tilassa tuuletettuna ja kastumiselta suojattu

K 2 10 -luokka

suojaverhouksen paloluokka (suojausaika 10 min.)

K 2 30 -luokka

suojaverhouksen paloluokka (suojausaika 30 min.)

REI60

kantavan ja osastoivan rakenteen palonkestävyys (60 min.)

RunkoBES

BetoniElementtiStandardi

RunkoPES

PuuElementtiStandardi

VTT

Valtion teknillinen tutkimuskeskus
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1

JOHDANTO

Puukerrostalorakentaminen on alkanut yleistyä Suomessa, ja tulevaisuudessa tullaan
todennäköisesti käyttämään puuta yhä useammin runkomateriaalina kerrostaloissa betonin sijasta. Betonisia kerrostaloja on tehty Suomessa vuosikymmeniä, kun taas valmistuneiden puukerrostalojen osuus on vielä hyvin pieni. Näin ollen myös puukerrostalojen
suunnittelu- ja rakentamisosaaminen ovat vielä lapsen kengissä verrattuna betonisiin
kerrostaloihin.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä CLT-runkoista puukerrostalorakentamista
Suomessa rakennesuunnittelun, ja osin talotekniikan, näkökulmasta. CLT tarkoittaa
ristiin liimattua massiivipuuta ja on yksi puukerrostalon hyväksytyistä runkojärjestelmistä. Työssä esitellään puukerrostalorakentamiseen ja taloteknisiin pystyhormeihin
liittyviä määräyksiä ja haasteita sekä vertaillaan eri pystyhormiratkaisuja, joita voisi
käyttää puukerrostaloissa.

Työn tavoite oli saada lisää tietoa suomalaiseen puukerrostalojen rakentamiseen ja
suunnitteluun. Suomalaisilla suunnittelutoimistoilla ja rakennusyrityksillä tulee olla
tietämystä puukerrostalorakentamisesta, koska muuten tarjotut puukerrostalokohteet
valuvat ulkomaisille kilpailijoille, tai pahimmassa tapauksessa niitä ei rakenneta ollenkaan. Työssä saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa toteutettaessa puukerrostaloja CLT-tekniikalla. Työn teettäjänä toimivan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n referenssikohde Saarijärven senioripuukerrostalo Omatoimi on työssä esimerkkikohteena.
Opinnäytetyössä on hyödynnetty rakennusalan asiantuntijoiden haastatteluissa antamia
lausuntoja.

Vaikka tässä raportissa esitellään yleisesti puukerrostalorakentamista, erityisesti keskitytään kuitenkin CLT-runkoisen puukerrostalon ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin haasteisiin. Haasteet käsitellään melko pintapuolisesti työn rajauksen vuoksi. Työssä ei käsitellä perustuksia, alapohjia, liitoksia, talotekniikan vaakareitityksiä, rakennelaskelmia,
eikä ratkaisuja kaikkiin havaittuihin haasteisiin. CLT:llä on useita valmistajia ja tuotemerkkejä maailmalla, mutta tässä työssä esitetään ainoastaan Stora Enson valmistamaa
CLT-tekniikkaa. Pystyhormiosiossa esitetään vain osa pystyhormiratkaisuista ja
-valmistajista.
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PUUKERROSTALORAKENTAMINEN

2.1

Yleistä

Suomessa puukerrostaloksi määritellään paloluokaltaan P2-luokkainen ja ainakin osaltaan yli kaksikerroksinen asuin- tai työpaikkarakennus. Sen kantava runko ja julkisivut
ovat pääosin puuta. (Modernit puukaupungit, Puuinfo.) Suomalaista puukerrostalorakentamista alettiin kehittää jo 1990-luvulla, kun etsittiin puun uusia käyttökohteita.
Puun käytön edistämisessä ja puurakentamisen kehitystyössä olivat aktiivisimpana
Suomen Puututkimus Oy ja Puuinfo Oy. Taustalla vaikuttivat yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja ekologisten arvojen kasvu. Puukerrostalokohteisiin tutustuttiin
ulkomaan opintomatkoilla. (Karjalainen 2002, 82.)

Puukerrostalojen mahdollisuuksia selvitettäessä jouduttiin määrittelemään puurakentamisen kehittämisen tärkeimmät painopistealueet. Suurin osa näistä ongelma- ja kehittämisalueista liittyivät palo-, kosteus- ja ääniasioihin. Tuolloin alettiin kehittää myös
avointa puurakennusjärjestelmää suunnittelun avuksi. Järjestelmän tarkoitus oli tuoda
yleispäteviä periaatteita puurakentamiseen, sen runko-, rakennusosa- ja LVIS-teknisiin
ratkaisuihin. Kehittämisteemoihin liitettiin myös puurakennusten rakennusfysiikka, stabiliteetti, arkkitehtuuri, pitkäaikaiskestävyys ja kustannustehokkuus. (Karjalainen 2002,
82–83.)

2.2

Valmistuneet puukerrostalokohteet Suomessa

Suomeen on valmistunut 1990-luvun puolesta välistä tähän päivään asti yhteensä 37
asuinpuukerrostaloa, joissa on yhteensä 649 asuntoa ja yli 54 000 kerrosneliömetriä.
Lisäksi on tehty myös kolme toimistopuukerrostaloa, joissa on yhteensä yli 26 000 kerrosneliömetriä. (Valmistuneet puukerrostalot, Puuinfo.)

Suomeen ovat valmistuneet seuraavat asuinpuukerrostalokohteet:
-

Kiinteistö Oy Ylöjärven vuokratalot

-

Kiinteistö Oy Viikinmansio

-

Kiinteistö Oy Puukotka
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-

Tuusulan Hyrylän puukerrostalot

-

Raision Asuntomessujen 1997 puukerrostalot

-

Asunto Oy Porvoon Fredrika

-

Asunto Oy Porvoon Aleksanterinkatu

-

Naantalin puukerrostalot

-

Oulun Puu-Linnanmaan puukerrostalo

-

Lahden Puu-Paavolan puukerrostalot

-

Vuosaaren Kiinteistöt Oy Omenamäki

-

Asunto Oy Heinolan Puuera

-

Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli. (Valmistuneet puukerrostalot, Puuinfo.)

Suomeen ovat valmistuneet seuraavat työpaikkarakennukset:
-

Joensuun Metla-talo

-

Finnforest Modular Office (FMO)

-

Pilke. (Valmistuneet puukerrostalot, Puuinfo.)

2.3

Tulevat puukerrostalokohteet Suomessa

Suomeen on tulossa puukerrostaloja yhteensä noin 532 900 kerrosneliömetriä, joista
509 400 kerrosneliömetriä on asumiseen tarkoitettu, ja 23 500 kerrosneliömetriä on julkista ja toimistorakentamista. Asuinpuukerrostalot tarjoavat noin 7 150 asuntoa, joihin
mahtuu noin 9 940 asukasta. (Tulevia puukerrostalokohteita, Puuinfo.)

Suomeen on suunnitteilla tai rakenteilla seuraavat puukerrostalokohteet:
-

Espoon Tuuliniityn puukerrostaloalue

-

Haminan Tervasaari

-

Helsingin Jätkäsaaren WoodCity

-

Helsingin Pukinmäen energiatehokkaat puukerrostalot

-

Joensuun Noljakan puukerrostaloalue

-

Joensuun Penttilänrannan puukerrostalokortteli

-

Jyväskylän Puukuokka

-

Kerimäen Kirkkorannan puukerrostalot

-

Kiteen hyvinvointikeskus Kotkontu
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-

Kouvolan pallokentän alue

-

Porvoon Länsiranta

-

Porvoon Toukovuori

-

Rauman Papinpellon puukerrostaloalue

-

Rauman Pyyvaheen puukerrostalot

-

Saarijärven senioripuukerrostalo Omatoimi

-

Seinäjoen Lintuviita 2

-

Sipoon Jokilaakso

-

Suomen Luontokeskus Haltia

-

Suomen Ympäristökeskuksen Synergiatalo

-

Tampereen Vuoreksen Isokuusen alue

-

Turun Linnanfältti – Turun Moderni puukaupunki

-

Vantaan asuntomessujen puukerrostalokortteli

-

Vihdin Pajuniityn alue

-

Ylivieskan Taanila, Moderni puukaupunki –alue ja Centria-talo. (Tulevia puukerrostalokohteita, Puuinfo.)

Näistä CLT-runkoisia puukerrostaloja ovat ainakin Helsingin Jätkäsaaren WoodCity,
Joensuun Noljakan puukerrostaloalue, Jyväskylän Puukuokka, Saarijärven senioripuukerrostalo Omatoimi, Seinäjoen Lintuviita 2 ja Suomen Luontokeskus Haltia. (Tulevia
puukerrostalokohteita, Puuinfo.) CLT:n osuus puukerrostalojen runkona on siis kasvamassa Suomessa.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy tekee tällä hetkellä rakennesuunnittelua Saarijärven senioripuukerrostalo Omatoimi -hankkeessa. Saarijärvellä toimiva vanhusneuvoston perustama Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys on saanut tonttivarauksen Sivulanpellon alueelta. Alueelle rakennetaan nelikerroksinen CLT-runkoinen puukerrostalo
(kuva 1; liite 1), jonka nimeksi tuli Omatoimi siellä hallitsevan yhteisön mukaan. Kerrostaloon tulee 35 asuntoa yli 55-vuotiaille toimintakykyisille ihmisille. Rakentaminen
on aloitettu vuoden 2013 alussa ja sen tavoitteena on valmistua loppuvuodesta 2013.
Alueelle on lisäksi varattu mahdollisuus rakentaa kolme nelikerroksista ja kaksi kuusikerroksista puukerrostaloa. (Saarijärven Omatoimi; Tulevia puukerrostalokohteita, Puuinfo.)
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KUVA 1. Saarijärven senioripuukerrostalo Omatoimi (Saarijärven Omatoimi)

2.4

RunkoPES

Suomen puukerrostaloissa on käytössä erilaisia kantavia runkojärjestelmiä. Puukerrostalojen runkojärjestelmiä ovat kantavat seinät -järjestelmä, pilari-laatta -järjestelmä, pilaripalkki -järjestelmä, kantavan rungon sekajärjestelmät, avoin puurakentamisjärjestelmä
ja tilaelementit. (Karjalainen 2002, 204–221.) CLT kuuluu kantavat seinät –järjestelmään (Runkojärjestelmän vaikutukset puukerrostalon arkkitehtisuunnitteluun, Puuinfo).

Suomessa on ollut käytössä avoin RunkoBES-järjestelmä, joka kehitettiin jo 1960- ja
1970-luvun taitteessa. Kyseisessä järjestelmässä standardoitiin betoniset elementit ja
niiden liitokset. Ilman RunkoBES-järjestelmää 1970-luvun asuntotuotanto olisi saattanut jäädä toteutumatta. (TM: Rakennusmaailma 8/12, 38.) Nyt puuelementtiteollisuus
on kehittänyt puukerrostalojen rakentamiseen RunkoPES-järjestelmän. Se julkaistiin
opetuskäyttöön Puupäivillä loppuvuodesta 2012 ja julkiseen käyttöön RoadShow2013:ssa alkuvuodesta 2013 (Puupäivät 2012).

RunkoPES on avoin puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi, joka on tuonut yhtenäisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän puukerrostalorakentamiseen. RunkoPES:n kehitystyö on osa Finnish Wood Research Oy:n tutkimushanketta. Tämän järjestelmän yhtenäisillä periaatteilla pystytään tekemään seuraavia asioita: rakennus voidaan suunnitella
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ottamatta kantaa toteuttajaan tai kenen runkoratkaisuja siinä käytetään, tilaaja voi kilpailuttaa eri elementtivalmistajien ratkaisut ja runkojärjestelmät, elementtivalmistajat pystyvät tarjoamaan kohteen kustannustehokkaasti ja tasa-arvoisesti, ja elementtivalmistajien ratkaisut pystytään liittämään tarvittaessa keskenään. (RunkoPES 1.0, Puuinfo.)
RunkoPES:n keskeinen tavoite on kehittää Suomen teollista puurakentamista. Järjestelmä tehostaa puurakentamisen kilpailukykyä, luo lisää eri puurakentamisen ratkaisuja ja
kasvattaa rakennusammattilaisten mielenkiintoa puurakentamista kohtaan. (Rakennuslehti 11.4.2012.)

2.5

CE-merkintä ja Eurokoodi

Rakennustuoteasetus korvaa 1.7.2013 rakennustuotedirektiivin. Rakennustuoteasetuksen mukaan kaikille niille rakennustuotteille, jotka kuuluvat eurooppalaisen standardisoimisjärjestön (CEN) harmonisoituun tuotestandardiin (hEN), tulee pakollinen CEmerkintä. Harmonisoitu tuotestandardi tarkoittaa asiakirjaa, jossa on muun muassa tuotteen laadunvalvonnan toimenpiteet, tekniset vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. CE-merkintä helpottaa eri tuotteiden vertailua ja sillä edistetään tuotteiden
vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Näin ollen eurooppalaiset markkinat avautuvat paremmin myös suomalaisille tuotteille. Tuotteelle, joka ei kuulu harmonisoituun tuotestandardiin, voidaan saada CE-merkintä Eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA)
standardin kautta. ETA on tarkoitettu erityisesti innovatiivisille tuotteille, kuten
CLT:lle. CE-merkinnän lisäksi valmistajan tulee tehdä tuotteelleen suoritustasoilmoitus,
joka sisältää tarkempia tietoja tuotteesta. (Puutuotteiden CE-merkintä laajenee, Puuinfo;
hEN Helpdesk; Inspecta.)

Puurakentamisessa harmonisoituun standardiin kuuluvia tuotteita on kymmenen: puulevyt, naulalevyrakenteet, rakenteellinen kertopuu, puulattiat, liimapuu, lujuuslajiteltu
puutavara, puupaneelit ja -verhoukset, puurakenteiden liittimet, vaarnakiinnittimet ja
puiset sähköpylväät. Näiden lisäksi on valmisteilla kolme tuotestandardia (CLT, sormijatkettu puutavara ja puuelementit), jotka eivät ehdi valmistua 1.7.2013 mennessä.
CLT:n harmonisoitu tuotestandardi tulee arviolta vasta v. 2015 – 2017. (Puutuotteiden
CE-merkintä laajenee, Puuinfo.) ETA:n CLT:lle myöntämä CE-merkintä riittää todennäköisesti vielä sen voimassaoloajan loppuun asti, jonka jälkeen CLT saa oman hEN:n
(Toratti 2013). CE-merkintä ei vielä takaa, että tuote soveltuu rakentamiseen, sillä tuote
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tulee olla hyväksytty myös kansallisen viranomaissäädöksen eli Suomessa Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMk) määritettyjen vaatimusten mukaan. Tuotetta,
jolla ei ole CE-merkintää, ei saa käyttää 1.7.2013 jälkeen työmailla. (Inspecta.)

Tällä hetkellä kantavien puurakenteiden mitoitus voidaan tehdä vielä sekä vanhalla
RakMk B10:llä (Puurakenteet, ohjeet) että uudella Eurokoodi 5:llä (Puurakenteiden
suunnitteluohje). Eurokoodin puurakenteiden suunnittelu tehdään Eurokoodeilla
EN1995-1-1, EN1995-1-2 ja EN1995-2. Osa 1-1 sisältää yleiset säännöt ja rakennuksia
koskevat säännöt. Osassa 1-2 on puurakenteiden palomitoitus, ja osan 2 aiheena ovat
sillat. Nyt on menossa RakMk B10:n uudistustyö, jonka valmistuttua siirrytään pelkästään eurokoodimitoitukseen. RakMk B10:n ja Eurokoodi 5:n rinnakkaiskäyttö päättyy
näillä näkymin 30.6.2013. Rakennustuoteasetus astuu voimaan samaan aikaan, mutta ne
eivät liity toisiinsa millään tavalla. (RIL 205-1-2007; SKOL ry; Ympäristöministeriö:
Eurokoodit.) CLT-rakenteiden mitoitus tehdään esimerkiksi CLT-käsikirjan avulla,
koska Eurokoodi 5:sta ei löydy ainakaan vielä mitoitusohjeita CLT:lle (FPInnovations,
CLT-Handbook).

14
3

STORA ENSON CLT-LEVYT

3.1

CLT

CLT (Cross-laminated timber) eli ristiin liimattu massiivipuulevy (kuva 2) koostuu ristikkäin liimatuista puulevykerroksista (liite 2, 1). CLT-levyjä voidaan käyttää väli- ja
yläpohjissa, sekä ulko- ja väliseinissä. Pystyrakenteina toimivat levyt merkataan Cetuliitteellä, ja vaakarakenteina toimivat levyt L-etuliitteellä. CLT-elementit soveltuvat
asuin-, toimisto- ja julkisiin kerrostalorakennuksiin sekä teollisuus- ja liikerakennuksiin.
(Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.)

KUVA 2. CLT-levy (Kuva: Kimmo Haimi 2013)

3.1.1

Yleistä

CLT-levyn alkuperäinen kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Sveitsissä. Tuotannon ensimmäiset kaupallistamisyritykset tehtiin 1990-luvun puolessa välissä Itävallassa. Tuotanto käynnistyi kunnolla kuitenkin vasta 2000-luvun alussa muun muassa
ympäristöajattelun ja ekorakentamisen kasvun myötä. (Cross Lam Timber Solutions
Inc, History of Cross Laminated Timber.) Suurimmat markkina-alueet CLT-tuotteelle
tällä hetkellä ovat Itävalta, Saksa, Italia, Englanti, Sveitsi ja Ranska. Markkinoiden suuruus on noin 200 miljoonaa euroa ja se kasvaa joka vuosi noin 20 prosenttia. Suomessa
aiotaan lähivuosina nostaa puukerrostalojen osuus yhdestä prosentista kymmeneen prosenttiin. Stora Enso on mukana rakentamassa puukerrostaloja Suomeen CLTtuotteellaan. CLT:llä voisi periaatteessa päästä jopa 24 kerrokseen asti. (Rakennuslehti
5.4.2012, 13.) Tämän hetken korkeimmat CLT-runkoiset puukerrostalot on rakennettu
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Lontooseen: vuonna 2009 valmistunut 9-kerroksinen Murray Grove ja vuonna 2011
valmistunut 8-kerroksinen Bridport House. Itävaltaan on tulossa 20-kerroksinen Life
Cycle Tower -rakennus. (Aamulehti 16.9.2013, 10.)

3.1.2

Valmistus

Tällä hetkellä Stora Enson CLT-levyt tehdään Bad St Leonhardissa ja Ybbsissä Itävallassa puulevytehtaissa. Edellisessä tuotanto alkoi vuonna 2008, vaikka Stora Ensolla on
ollut tehtaan vieressä oleva saha jo 1990-luvun lopulta lähtien. Jälkimmäisessä toiminta
on juuri käynnistynyt. Suomeen tai muihin Pohjoismaihin tehdasta ei ole toistaiseksi
tulossa vähäisen kysynnän vuoksi. (Rakennuslehti 5.4.2012, 12–13.)

Stora Enson CLT-levy voi olla enintään 2,95 metriä leveä, 16 metriä pitkä ja 40 senttimetriä paksu. Vakioleveydet ovat 2,45, 2,75 ja 2,95 metriä. Kerroksia voi olla 3, 5, 7 tai
useampia, ja ne voivat olla eripaksuisia keskenään (liite 2, 2 ja 3). Vakiopaksuuksina
käytetään 20, 30 ja 40 millimetriä. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) 3-4 metrin
pituiset laudat liitetään toisiinsa aina 16 metriin asti. Puutavaran päiden jatkoksena käytetään sormijatkosta (kuva 3). (Rakennuslehti 5.4.2012, 12.)

KUVA 3. Sormijatkos CLT-levyssä (Stora Enso)

CLT-levyn valmistukseen sisältyy muun muassa lujuuslajittelua, katkaisemista, puristamista, liimaamista, kuivaamista ja höyläämistä (kuva 4). Puutavarana käytetään yleensä kuusta, mutta myös mäntyä ja lehtikuusta voidaan käyttää tarvittaessa. Levyjen liimauksessa käytetään ympäristöystävällisiä liimoja. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Prosessiin tilauksesta valmiiseen tuotteeseen menee noin kuukausi, kun levy tilataan Suomeen (Rakennuslehti 5.4.2012, 12).
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KUVA 4. CLT-levyn valmistusprosessin kulku (FPInnovations, CLT-Handbook, muokattu)

CLT-levy toimitetaan joko sellaisenaan tai siihen voidaan tehdä ikkuna- ja oviaukot
(kuva 5) sekä talotekniikkaa varten urat CNC-koneella jo tehtaalla. Levyn valmistuksen
mittatarkkuus on +/-1 millimetriä. Suomeen kuljetetut levyt viedään Stora Enso Building and Living:n tehtaalle (entinen Eridomic) Pälkäneelle tai Hartolan tehtaalle (entinen Finndomo), joissa levyihin asennetaan muun muassa eristeet, ulkoverhous, ovet ja
ikkunat (kuva 6) ennen niiden toimittamista työmaalle. CLT-levyt voidaan myös kuljettaa suoraan työmaalle, jossa niihin asennetaan tarvittavat rakenneosat. (Rakennuslehti
5.4.2012, 12.)
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KUVA 5. CLT-levy tehtaalla (Puuinfo)

KUVA 6. CLT-elementti työmaalla (Stora Enso)

CLT-levyillä on myös oma pintalaatuluokitus A, B ja C (liite 2, 4). Luokan A levyssä
sallitaan vähiten erinäisiä ulkonäöllisiä ja rakenteellisia virheitä. Huonompilaatuiset
puutavarat voidaan laittaa levyn välikerroksiin tai näkymättömiin jäävälle pinnalle, jos
ne eivät huononna oleellisesti levyn kokonaiskestävyyttä. CLT-levyjen sisäpinnoille
tehdään pintakäsittelyt, jos ne jäävät näkyviin. Käsittely estää sisäpinnan värin muuttumisen. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.)
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3.1.3

Ominaisuudet

CLT-levyllä on hyvät lujuusominaisuudet, sillä ristikkäin liimaus tekee CLT-levystä
lujan sekä pysty- että vaakasuunnassa. Näin ollen levy voi toimia sekä kantavana rakenteena että rakennuksen jäykisteenä. (Hassinen 2013.) CLT:n lujuusluokka on C24, mutta myös muita luokkia voidaan tehdä tilauksesta. Uloimmat lamellit ovat aina kuorman
suuntaisesti, esimerkiksi kantavissa seinäelementeissä pystysuunnassa. (Stora Enso,
Rakentamisen ratkaisut.)
CLT:n paino rakennelaskelmissa on 5 kN/m3 ja kuljetuksissa noin 4,7 kN/m3. Elementtien keveys vaikuttaa muun muassa kerrostalon perustuksiin, työmaakalustoon ja kuljetuksiin. CLT:n lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on 0,11 W/m2K. Lisäksi se soveltuu
käyttöluokkiin 1 ja 2. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Painuminen on ominaista
puisille rakenteille, mikä johtuu sekä kuormasta aiheutuvasta virumisesta että kosteudenmuutoksesta aiheutuvasta kutistumisesta. CLT-runkoinen puukerrostalo painuu noin
kolme millimetriä yhtä kerrosta kohti (Rakennustaito, Järeät puulevyt tulossa myös
suomalaiseen kerrostalorakentamiseen).

3.2

Puukerrostalon haasteet

Puiseen kerrostaloon liittyy erilaisia haasteita. Mahdolliset ongelmat pystytään kuitenkin oikealla suunnittelulla ja rakentamisella pienentämään tai jopa poistamaan. Rakennesuunnittelijan tulee kiinnittää huomiota erityisesti paloturvallisuuteen, kosteuteen,
ilmatiiviyteen, ääneen, värähtelyyn, jatkuvaan sortumiseen ja jäykistämiseen. Puukerrostalorakentamisen vastustajat tarttuvat juuri näihin seikkoihin.

3.2.1

Paloturvallisuus

Rakennuksille on määrätty paloturvallisuusvaatimuksia RakMk E1:ssä (Rakennusten
paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet) seuraavasti:

-

Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun
vähimmäisajan.
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-

Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua.

-

Palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa.

-

Rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin.

-

Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. (RakMk
E1, 1.2.1.)

Korkeampien puukerrostalojen rakentamisen esteenä Suomessa on ollut vaaditut määräykset rakennusten paloturvallisuudesta. Määräyskokoelma rajoitti muuan muassa
enimmäiskerrosmäärän neljään. Ennen sai rakentaa korkeampiakin, mutta silloin niiltä
vaadittiin tapauskohtaista suunnittelua. Vuonna 2011 määräyskokoelma uudistui siten,
että puusta voi rakentaa nykyään jopa 8-kerroksisia kerrostaloja. Toinen merkittävä
muutos oli puisten julkisivujen käyttömahdollisuuksien laajentaminen. (Rakennuslehti
22.11.2012, 11.)

Yli kaksikerroksisten puukerrostalojen on kestettävä paloa 60 minuuttia eli ne kuuluvat
paloluokkaan P2. Puukerrostaloissa on paloturvallisuuden kannalta tärkeintä runkorakenteiden suojaaminen. Suojaaminen tapahtuu aktiivisesti automaattisella palonsammutusjärjestelmällä eli sprinklerijärjestelmällä ja passiivisesti palonsuojakoteloinnilla. Puurunkoiset 3-8-kerroksiset kerrostalot on varustettava aina sprinklerijärjestelmällä. 3-4kerroksisissa asuinrakennuksissa, joissa on useampia asuinhuoneistoja, vaaditaan vain
2-luokan sprinkleri. 3-4-kerroksisissa työpaikkarakennuksissa ja 5-8-kerroksisissa
asuinrakennuksissa tulee olla vaativampi OH-luokan sprinkleri. (Puukerrostalo – palomääräykset 2011, Puuinfo.)

Sprinklerinä käytetään muun muassa HI-FOG-järjestelmää eli korkeapainevesisumujärjestelmää, joka kuluttaa vain 10 prosenttia vettä normaaliin sprinkleriin nähden. Kyseinen järjestelmä täyttää OH-luokan vaatimukset. (Marioff, HI-FOG korkeapainevesisumujärjestelmä.) Sprinkleriä ei kuitenkaan vaadita 3-4-kerroksisiin P2-luokan kohteisiin, joissa kaikki kerrokset kuuluvat samaan asuinhuoneistoon (Puukerrostalo – palomääräykset 2011, Puuinfo). Automaattisella sammutusjärjestelmällä varustetuissa
puukerrostaloissa ei tarvitse olla automaattista savunpoistojärjestelmää, sillä poistettavaa savua on vähemmän alkusammutuksen takia (Rakennuslehti 22.11.2012, 11).
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Puujulkisivujen käyttömahdollisuuksien laajentaminen RakMk E1:ssä mahdollistaa
puujulkisivujen käytön yli 4-kerroksisissa rakennuksissa eli myös puukerrostaloissa.
Puista, paloluokaltaan D-s2, d2, julkisivua (pois lukien alin kerros sekä uloskäytävien ja
varateinä toimivien aukkojen ylä- ja alapuoliset pinnat) saa käyttää enintään 8kerroksisissa automaattisella sammutusjärjestelmällä varustetuissa kerrostaloissa seuraavissa tapauksissa:

-

Palon leviäminen on rajoitettu tuuletusraossa vähintään kerroksittain (kuva 7,
kuva 8).

-

Palon leviäminen on estetty vaakasuunnassa porrashuoneen ulkoseinän tuuletusrakoon.

-

Palon leviäminen on estetty julkisivusta yläpohjaan ja ullakkoon EI30rakenteella eli paloräystäällä (kuva 9).

-

Kerrostalon laajojen julkisivurakenteen osien tippuminen on estetty riittävästi
rakennuksia tai rakennelmia ei ole alle kahdeksan metrin päässä julkisivusta.
(RakMk E1, 24.)

KUVA 7. Palokatko tuuletusraossa (Puujulkisivun palokatko, Puuinfo)
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KUVA 8. Palokatko tuuletusraossa (Puujulkisivun palokatko, Puuinfo)

KUVA 9. Paloräystään periaatekuva (RunkoPES, Puuinfo, muokattu)

Palo etenee puujulkisivuissa ulkoverhouksen pinnalla ja tuuletusraossa, jossa palo etenee paljon nopeammin kuin pinnalla hormivaikutuksen myötä. Tämän vuoksi puujulkisivujen tuuletusrakoihin on tehtävä palokatkot vähintään kerroksittain. Palokatkojen
(kuva 7, kuva 8) on toimittava sekä palo- että kosteusteknisesti. (Puujulkisivun palokatko, Puuinfo; Paloräystäs, Puuinfo.) Turvallinen paloräystäs voidaan tehdä esimerkiksi
palokatkoventtiilillä (kuva 9, kuva 10). Ne päästävät tuuletusilmaa läpi normaaliolosuhteissa mutta kuumetessaan paisuvat umpeen ja estävät palon etenemisen yläpohjaan.
Näin saadaan EI30-rakenne räystäälle. Kyseistä paloventtiiliä voidaan käyttää myös
tuuletusraossa. (Renotech, Securo.)
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KUVA 10. Palokatkoventtiili (Renotech, Securo)

Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja leviämiseen sekä savun tuottoon ja palavaan pisarointiin. Pääluokat A1, A2,
C, D, E ja F kertovat tarvikkeen vaikuttamisesta palamiseen. Esimerkiksi betoni kuuluu
luokkaan A1, kipsilevy luokkaan A2 ja rakennuspuutavara luokkaan D. Lisämääreet s1,
s2 ja s3 kertovat tarvikkeen savunmuodostusominaisuuksista ja lisämääreet d0, d1 ja d2
palavien pisaroiden muodostusominaisuuksista. (RakMk E1, 5.)

CLT-levy (pois lukien lattiat) kuuluu luokkaan D-s2, d0 ja lattiat luokkaan D fl -s1.
CLT:n hiiltymisnopeus on 0,65 millimetriä minuutissa eli suurin piirtein sama kuin liimapuulla. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Massiivisella CLT:llä on hyvä palonkesto, sillä hiiltynyt pinta (kuva 11) suojaa levyn sisäkerroksia vaurioitumasta. Levyjen
väleissä olevilla liimakalvoilla täytyy kuitenkin olla riittävä lujuus, jotta puun kuumetessa hiiltynyt levy pysyy kiinni ehjässä levyssä. CLT säilyttää tällöin huomattavan osan
rakenne- ja palonkestävyydestään palotilanteessa. Massiivipuurakenteet eivät murru
eivätkä vääntyile kuumetessaan. Kriittisin kohta palon osastoivuuden kannalta ovat
kaikki liitokset ja läpiviennit, joiden suunnitteluun ja tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (FPInnovations, CLT-Handbook.)
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KUVA 11. CLT-levyn tasomainen palaminen (FPInnovations, CLT-Handbook, muokattu)

Sisäpuolisille pinnoille on asetettu palonkestovaatimuksia RakMk E1:ssä. Suojaverhouksen takana oleva rakenne vaikuttaa vaadittavaan suojaverhoukseen. Katto- ja seinäpinnat tulee päällystää tietyllä materiaalilla rakennuksen eri paloluokissa. Esimerkiksi
P2-luokan 3-4-kerroksisissa rakennuksissa sisäpinnat tulee suojata vähintään A2-s1, d0
-luokan tarvikkeella vähintään K 2 10 -luokan verhouksella silloin, kun suojattava rakenne on A2-s1, d0 –luokkaa heikompi. P2-luokan 4-8-kerroksisissa rakennuksissa verhoilu on kuitenkin tehtävä vähintään K 2 30 -luokan verhouksella. (RakMk E1, 21–22.)
CLT-levyn paloluokitus on D-s2, d0, joka on siis huonompi kuin A2-s1, d0 -luokka
(Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut). Eli toisin sanoen CLT-runkoisissa puukerrostaloissa ei saa näkyä ollenkaan CLT-levyn puista pintaa, jollei tehdä kohdekohtaista palomitoitusta. P2-luokan 3-8-kerroksissa kohteissa oleva automaattinen sammutuslaitteisto ei lievennä kyseisiä vaatimuksia (Hassinen 2013).

3.2.2

Kosteus

Puisten rakennusten yksi tärkeimmistä asioista ihmisten ja rakennusten terveyden kannalta on rakenteiden kostumisen estäminen. RakMk C2:n (Kosteus, määräykset ja ohjeet) mukaan rakennus tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin
tai sisäpinnoille (RakMk C2, 1.2.1). Rakenteet ja LVI-järjestelmät on valmistettava niin,
ettei sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi tai lumi hai-
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tallisesti tunkeudu rakenteisiin ja rakennuksen sisätiloihin. Tarvittaessa rakenteen on
kuivuttava haittaa aiheuttamatta tai rakenteen kuivattamiseen on esitettävä suunnitelmissa menetelmä. (RakMk C2, 1.4.1.)

Puun ominaisuuksiin kuuluu, että se kuivuu tai imee vettä itseensä ympäröivistä olosuhteista riippuen. Tällöin myös puun tilavuus vaihtelee, jolloin tilavuuden muutos aiheuttaa siihen muodonmuutoksia. Puun lujuus kasvaa kuivuessa ja laskee kostuessa. Homehtuminen käynnistyy puun ollessa riittävän pitkään yli 80 prosentin suhteellisessa
kosteudessa ja lämpimissä olosuhteissa. Home ei etene puun pintaa syvemmälle, joten
se ei vaikuta puun lujuuteen. Sen muodostuminen on kuitenkin ongelma ihmisille aiheuttamien terveyshaittojen takia. Lahoaminen alkaa ilman suhteellisen kosteuden ylitettyä 90 prosenttia. Laho taas heikentää merkittävästi puun lujuutta. Puu tarvitsee homehtuakseen ja lahotakseen kosteuden ja lämmön lisäksi happea ja ravinteita. Puurakenteiden vauriot syntyvät usein kosteuden takia, ja kostumisen syynä ovat monesti suunnittelussa, rakentamisessa tai kiinteistönpidossa tehdyt virheet ja laiminlyönnit. (Karjalainen
2002, 307–308.)

CLT-levyn ulkopuolisella pinnalla tulee olla riittävästi eristettä, jotta se pysyy riittävän
lämpimänä. Tällöin ei tapahdu vesihöyryn tiivistymistä levyn pintaan. Ulkoseinässä on
suositeltavaa käyttää vain mineraalivillaa tai puukuitueristettä, koska ne läpäisevät vesihöyryä paremmin kuin EPS- ja XPS-levyt. Puisten seinien liitos betoniseen alapohjaan
ja perustuksiin on myös kriittinen paikka rakennuksessa. Liitoksessa tulee olla kosteuseristys, joka estää kosteuden nousemista betonista puuhun. (FPInnovations, CLTHandbook.)

CLT-runkoisen ulkoseinän kosteuskäyttäytymistä on tutkittu Suomessakin. Tekijänä
tutkimuksessa oli VTT, ja tilaaja oli Digipolis Oy. Tutkittavat ulkoseinät olivat puuverhoiltuja (kuva 15). Tutkittavien seinien CLT-levyjen paksuudet olivat 95, 145 ja 245
millimetriä. Tutkimuksen todettiin CLT-rakenteen kosteustason olevan laskeva. Mitä
ohuempi CLT-levy on, sitä nopeammin se kuivuu. CLT-levy on turvallinen rakenne,
sillä siihen ei ollut muodostunut hometta tutkimuksen homekasvun riskitarkastelussa.
(RoadShow2012, CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus.)

Rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on suojattava haitalliselta kastumiselta
jo kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. Kosteiden rakenteiden ja rakennus-
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kosteuden on annettava kuivua tai rakenteita on kuivatettava riittävästi. Vasta kuivattamisen jälkeen ne voidaan peittää kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella. (RakMk C2, 1.4.10.)

Kun CLT-levyt tuodaan työmaalle, ne pitäisi asentaa mahdollisimman nopeasti. Turhaa
varastointia tulisi välttää. Jos CLT-levyjä joudutaan varastoimaan työmaalla, tulee ne
säilyttää oikein tuettuna, oikeassa asennossa ja irti maasta, ettei niihin synny turhia rasituksia ja muodonmuutoksia. Lisäksi ne tulee suojata auringon paisteelta ja vesisateelta
asianmukaisella sääsuojalla, koska aurinko kuivattaa levyjä sekä sade aiheuttaa turvotusta ja taivutusta levyihin. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut; Puun kosteuskäyttäytyminen, Puuinfo.) CLT-runkoisen puukerrostalon rakentamisajan kosteusrasitusta voidaan vähentää muun muassa kuljetuksen ja asennuksen hyvällä ajoituksella tai rakentamalla erillinen sääsuoja (kuva 12) tulevan rakennuksen ympärille. Kosteusteknisesti
paras ratkaisu olisi rakennusaikainen sääsuoja. (FPInnovations, CLT-Handbook.) Myös
levyjen käsittely tulee olla varovaista, sillä ne kolhiintuvat helposti huolimattomalla
käsittelyllä. Erityisesti näkyviin jäävät pinnat tulee suojata hyvin. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.)

KUVA 12. Säältä suojattu puukerrostalo (Puukerrostalo-esite, Puuinfo)

CLT-levyn laajentuma ja kutistuma normaalikosteusolosuhteissa ovat pituus- ja leveyssuunnassa 0,02 prosenttia ja paksuussuunnassa 0,24 prosenttia puun kosteuspitoisuuden
muuttuessa yhden prosentin. Suurin eroavaisuus normaaliin sahatavaraan nähden on
vesihöyrynläpäisevyydessä, koska levyjen väleissä ovat liimakalvot. CLT-runkoisissa
kohteissa yläpohjaan ja ulkoseiniin ei vaadita ollenkaan höyrynsulkua rakenteen ja ker-
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rosten järjestyksen salliessa. CLT-levy on itsessään riittävän tiivis rakenne, koska sillä
on riittävä vesihöyrynvastus. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Se ei muodosta kuitenkaan liian tiivistä kerrosta (Rakennustaito, Järeät puulevyt tulossa myös suomalaiseen kerrostalorakentamiseen).

3.2.3

Ilmatiiviys

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleissa RakMk D3:ssa (Rakennusten energiatehokkuus,
määräykset ja ohjeet) rakenteiden ilmanpitävyys tuli lämpöhäviöiden tasauslaskentaan
mukaan. Sen mukaan rakennusvaipan ja tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä
haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen energiatehokkuudelle. Rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakenteisiin on myös tehtävä erillinen ilmansulku tarvittaessa. (RakMk D3, 2.3.1.)
Hyvän ilmatiiviyden myötä varmistetaan rakennuksen vaipparakenteiden kosteustekninen toimivuus, hyvä asumisviihtyvyys ja energiakulutuksen pieneneminen. Rakennuksen ilmatiiviys saadaan tiiviysmittauksella (kuva 13), jossa selvitetään ilmanvuotoluku
q50 [m3/(h*m2)]. Ilmanvuotoluku tarkoittaa ilmavuodon määrää suhteessa vaipan pintaalaan. Mittauksessa käytetään 50 pascalin ali- tai ylipainetta. Jos ilmanpitävyyttä ei ole
osoitettu mittaamalla tai muulla tavalla, rakennusvaipan ilmanvuotolukuna käytetään
arvoa 4 m3/(h*m2). (Insinööritoimisto Entec; RakMk D3, 2.3.2.)
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KUVA 13. Tiiviysmittaus käynnissä (Insinööritoimisto Entec)

Kolmikerroksisen CLT-levyn ilmatiiviys puskusaumoineen on mitattu Stora Enson toimesta. Mittauksessa ilmavuoto oli niin pieni, ettei sitä pystytty mittaamaan. CLT-levy
on siis hyvin tiivis rakenne, joten huomiota tulee kiinnittää vain kaikkien liitoskohtien ja
läpivientien tiiviyteen. Saumojen tiiviys varmistetaan käyttämällä muun muassa elastisia tiivistysmassoja tai tiivisteitä. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.)

3.2.4

Ääni

Rakennuksilla on ääniteknisiä vaatimuksia, jotka saadaan täytettyä oikeilla rakenteilla.
Puun keveys vaikeuttaa sallittujen arvojen täyttämistä. RakMk C1:ssä (Ääneneristys ja
meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet) määritellään rakennusten äänitekniset vaatimukset. Siellä määritellään muun muassa sallitut ilmaääneneristys- ja askeläänitasoluvut sekä LVIS-laitteiden sallitut äänitasot rakennuksissa. (RakMk C1.)

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että melu, jolle rakennuksessa tai sen lähellä olevat altistuvat, pysyy niin alhaisena, ettei se vaaranna näiden henkilöiden terveyttä ja että se antaa mahdollisuuden nukkua, levätä ja työskennellä riittävän hyvissä olosuhteissa. (RakMk C1,
1.2.1.)
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Rakentamisessa ääni jaetaan ilma- ja runkoääniin. Mahdollisia äänilähteitä rakennuksissa ovat muun muassa LVIS-laitteet, ihmiset ja ulkopuolinen liikenne. Etenkin talotekniset laitteet kuljettavat herkästi ääntä paikasta toiseen, koska laitteet kulkevat usein rakenteiden läpi. (Ääneneristys puutalossa, Puuinfo.) Rakenteen ääneneristävyys on rakennesuunnittelijalle tärkein äänitekninen asia.

Ilmaääneneristysluku R w [dB] kertoo, kuinka hyvin rakenne pystyy eristämään ääntä eri
tilojen välillä. Mitä suurempi luku, sitä parempi ilmaääneneristävyys on rakenteella.
Välipohjissa tulee tutkia askelääneneristävyyttä. Sitä kuvataan askeläänitasoluvulla Ln,w
[dB]. Mitä pienempi luku, sitä parempi ääneneristävyys on välipohjarakenteella. R’ w ja
L’ n,w ovat valmiissa rakennuksessa mitattuja arvoja. (Ääneneristys puutalossa, Puuinfo.)
Kyseisten arvojen tulee olla RakMk C1:n sallittujen arvojen rajoissa (RakMk C1).

Ilmaääneneristävyyteen vaikuttavat rakenteen massa ja jäykkyys, rakenteessa olevien
levyjen etäisyys ja niiden liittyminen toisiinsa sekä rakenteen tiiviys. Askelääneneristävyyteen vaikuttavat rakenteen massa, lattianpäällyste, rakennetyyppi ja mahdollinen
alakattorakenne. Puurunkoisen kerrostalon ääneneristävyys hankaloituu puun keveyden
takia. (Ääneneristys puutalossa, Puuinfo.) Vaikka CLT-levy on massiivinen, se ei pysty
yksinään eristämään riittävästi matalia äänentaajuuksia. Tämän vuoksi rakenteissa on
käytettävä puun lisäksi erilaisia ääneneristeitä kuten villaa, levyjä ja valulaattoja. CLTlevy on kuitenkin tiivis ja jäykkä. Runkoääniä vähennetään muun muassa kelluvalla
laatalla ja tärinäeristimillä välipohjan ja väliseinän liitoksissa. Stora Enson esimerkkirakennetyypeissä (luku 3.3) nähdään, kuinka ääneneristys voidaan ratkaista CLTrakenteissa. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut; RunkoRYL 2010, 285.)

3.2.5

Värähtely

RakMk B1:n (Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset) mukaan rakenteella
tulee olla riittävästi varmuutta värähtelyä vastaan. RakMk B10:ssä ei ole värähtelyyn
liittyviä laskentamenetelmiä puiselle kantavalle lattiarakenteelle. Menetelmä kehitettiin
vasta Eurokoodi 5:een. Välipohjia suunniteltaessa värähtely tai taipuma tulee monesti
mitoittavaksi tekijäksi eli sen perusteella määräytyvät sekä välipohjan jänneväli että
rakennepaksuus. (RakMk B1; RakMk B10.)
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Lattiat jaetaan matala- ja korkeataajuisiin lattioihin. Matalataajuisella lattialla lattian
massa on suuri ja ominaistaajuus pieni, jolloin värähtelyä tapahtuu ominaisvärähtelyn
kautta. Korkeataajuisella lattialla lattian massa on pieni ja ominaistaajuus suuri, jolloin
esimerkiksi kävelystä syntyvä kuormitus voi aiheuttaa värähtelyä. (VTT, Lattioiden
värähtelyt.) Välipohjan ominaistaajuuden tulee olla vähintään yhdeksän hertsiä, jottei
askeltaajuus synnyttäisi resonanssia. Jos taajuus on yli yhdeksän hertsiä, tarkistetaan
lisäksi taipuma. Taipumatarkastelussa hetkellinen taipuma saa olla enintään 0,5 millimetriä, kun 1 kN:n voima vaikuttaa lattiapalkkiin. Pienillä huonetiloilla taipumarajaa
voidaan kasvattaa erillisellä kertoimella. Jos taajuus on pienempi kuin yhdeksän hertsiä,
tulee sille tehdä erityistarkastelu. Jos se ei siltikään ole sallituissa rajoissa, tulee jänneväliä pienentää, rakennepaksuutta suurentaa tai rakennetyyppiä muuttaa. Värähtelyä
pystytään vähentämään myös palkkien välissä olevilla poikittaistuilla. (RIL 205-1-2007,
7.3; Avoin puurakennusjärjestelmä, Puuinfo.)

CLT-välipohjissa ei tarvita erillisiä poikittaistukia, koska CLT-levy jäykistää riittävästi
välipohjaa. CLT-levyn värähtelyominaisuudet ovat parempia kuin normaalilla puupalkistolla, mutta huonompia kuin teräsbetonilaatalla. Pelkkä paksu levy kantavana runkona välipohjassa (kuva 13) olisi paras ratkaisu värähtelyn kannalta, mutta taloudellisesti
kallein vaihtoehto. (FPInnovations, CLT-Handbook.)

3.2.6

Jatkuva sortuminen

Jatkuva sortuminen syntyy, kun onnettomuuskuormasta tai muusta syystä rakenneosaan
aiheutunut paikallinen vaurio leviää ympärillä oleviin rakenteisiin. Jatkuva sortuminen
tulee ottaa huomioon rakennuksen vakavuuden suunnittelussa siten, että paikallisen sortumisen syntyessä osa jäykistävistä rakenneosista ei ole käytössä. Jäljelle jääneiden jäykistävien rakenneosien tulisi tällöin säilyttää rakennuksen vakavuus ja estää syntyvä
sortumisen ketjureaktio. Jatkuvan sortumisen estäminen on otettava huomioon erityisesti liitosten ja työnaikaisten tukien suunnittelussa. Liitoksissa tämä tarkoittaa sitä, että
rakenne tulee ankkuroida viereisiin rakenteisiin. (Rakennusteollisuus, Rakennusrungon
vakavuustarkastelut.) Paikallisen sortuman laajentumista jatkuvaksi estetään seuraavilla
tavoilla:

30
-

Rakenne mitoitetaan kestämään onnettomuuskuormat.

-

Rakenne suunnitellaan siten, että paikallinen sortuma rakenteessa ei vaaranna
koko rakenteen tai sen osan vakavuutta.

-

Sovelletaan suunnitteluohjeita, jotka antavat rakenteelle riittävän vaurionsietokyvyn. (Eurokoodi 1991-1-7: Onnettomuuskuormat.)

Saarijärven kohteen CLT-runkoisessa kerrostalossa huoneistojen välisten seinien ääneneristävyysvaatimusten takia päädyttiin niin sanottuun tuplarakenteeseen (kuva 18).
Tämä vuoksi huoneistojen väliin tulee liikuntasauma, ja täten jokainen huoneisto muodostaa oman moduulinsa. Nämä moduulit eivät saa olla yhteydessä toisiinsa ääniteknisistä syistä muuten kuin tietyistä pistemäisistä kohdista. Jokaisessa moduulissa on kantavat seinät reunoilla, joihin välipohja tukeutuu. Koska huoneistojen välissä olevat kantavat seinät eivät ole kytköksissä toisiinsa, jatkuvaa sortumaa ei pääse tapahtumaan.
(Hassinen 2013.)

3.2.7

Jäykistys

Jäykistys koostuu koko rakennuksen ja yksittäisten rakenneosien muodostaman kokonaisuuden sisäisestä jäykistyksestä. Rakennuksen tulee kestää siihen vaikuttavista ulkoisista vaaka- ja pystyvoimista aiheutuvat rasitukset, jotka pyrkivät horjuttamaan rakennuksen stabiliteettia. Kyseiset kuormat siirretään jäykistävien rakenneosien kautta perustuksille. Ulkoisten kuormien lisäksi stabiliteettia horjuttaa rakenteen sisäisistä voimista syntyvät rasitukset. Sisäiset rasitukset otetaan kiinni rakennejärjestelmän sisällä
eli niitä ei tarvitse viedä perustuksille. Rakennuksen stabiliteetti tulee toteutua sekä rakentamisvaiheessa että valmiissa rakennuksessa. (VTT, Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje.)

Rakennusten jäykistystapoja ovat kehä-, masto-, ristikko- ja levyjäykistys, joita voidaan
käyttää kohteissa myös yhdistelminä. Jäykistävät rakenneosat voivat olla pysty-, vinotai vaakarakenteita. Kerrostaloissa useimmiten jäykistäviä rakenneosia ovat kantavat
seinät ja välipohjat eli kyseessä on levyjäykistys. (Elementtisuunnittelu, Jäykistysjärjestelmät.)
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Saarijärven kohteessa rakennuksen jäykistäminen poikkeaa perinteisestä betonikerrostalosta ääneneristysvaatimusten takia. Kantavat CLT-seinät pystyvät toimimaan jäykistysseininä ristiin liimauksen vuoksi, ja välipohjat toimivat vaakajäykisteinä, mutta huoneistojen väliset seinät eivät saa olla kiinni toisissaan ääniteknisistä syistä. Siksi jokainen
huoneisto muodostaa oman erillisen moduulinsa ja niillä on jokaisella omat jäykistyksensä. Päällekkäiset moduulit kiinnitetään jäykästi toisiinsa, ja ensimmäisen kerroksen
seinät ankkuroidaan perustuksiin. Moduulit toimivat näin ollen mastomaisina. Ne kiinnittyvät kuitenkin yläpäästä yhtenäiseen vesikattorakenteeseen. (Hassinen 2013.) Puukerrostalon kokonaisjäykistämisen haastavuutta lisäävät puun keveydestä ja seinien
muodostamasta suuresta tuulipinta-alasta mahdollisesti aiheutuvat (perustuksiin kohdistuvat) vetovoimat. Tämän vuoksi alimman kerroksen seinät tulee olla riittävän hyvin
ankkuroitu perustuksiin.

3.3

CLT-rakennetyyppien tarkastelu

Esimerkkirakennetyypit ovat Stora Enson ”Rakentamisen ratkaisut” -esitteen Urban
MultiStorey –konseptista ja ne on tarkoitettu asuinkerros- ja toimistotalojen kantaviksi
rakenteiksi. Kyseiset rakennetyypit ovat vain suuntaa-antavia esimerkkejä, joiden sopivuus kuhunkin puukerrostalokohteeseen tulee vielä erikseen varmistaa. Myös viranomaismääräysten täyttyminen on tarkistettava.

3.3.1

Välipohja

CLT-runkoisissa kerrostaloissa voidaan käyttää useita erilaisia välipohjaratkaisuja, joista kolmen rakennetyypit (kuva 14, kuva 15, kuva 16) on esitetty seuraavaksi. Esimerkkirakennetyypit ovat kaikki palonkestävyydeltään REI60. Kuvissa näkyvät lattiaelementin osuudet tehdään tehtaalla ja rakenteen muut osat työmaalla. Kaikissa välipohjissa ei
käytetä kantavana puurakenteena aina CLT-levyä, vaan joissakin kannattaa käyttää
myös liimapuupalkkeja. CLT-levy ei sovellu palkiksi niin hyvin kuin liimapuu.

Ensimmäisen välipohjaesimerkin (kuva 14) rakenne on nurinpäin käännetty ripalaatta,
jossa runkona ovat liimapuupalkit ja CLT-levy. Palotekninen toimivuus varmistetaan
alapinnan kipsilevytyksellä ja CLT-levyllä. Äänitekniset asiat hoidetaan kipsivalulla,
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tärinäeristimillä ja mineraalivillalla. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Saarijärven
kohteessa käytetään tämänkaltaista välipohjaratkaisua (liite 3, 1).

Välipohjan rakenteet ylhäältä alaspäin ovat:
1. Lattiapinnoite (15 mm)
2. Äänieriste, kipsivalu (50 mm)
3. Äänieriste, rakennuslevy (30 mm)
4. Äänieriste, tärinäeristin (12 mm)
5. Kantava rakenne, liimapuu + CLT-levy (420 mm)
6. Äänieriste, mineraalivilla (100 mm)
7. Palonsuoja ja jäykistävä rakenne, CLT-levy (60 mm)
8. Palonsuoja, kipsilevy (13 mm)

KUVA 14. Välipohja (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut, muokattu)

Toisen esimerkin (kuva 15) kantavana rakenteena toimii oikeinpäin oleva ripalaatta.
Paloteknisesti rakennetyyppi poikkeaa edellisestä siten, että nyt palosuojauksen hoitaa
alapinnassa oleva tuplakipsilevytys ja rakennuslevy. Äänitekniset vaatimukset täytetään
CLT-levyn päällä ja palkkien välissä olevalla mineraalivillalla sekä rakennuslevyn ja
tuplakipsilevytyksen välissä olevalla akustisella jousirangalla. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.)

Välipohjan rakenteet ylhäältä alaspäin ovat:
1. Lattiapäällyste (15 mm)
2. Äänieriste, kipsivalu (50 mm)
3. Äänieriste, mineraalivilla (30 mm)
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4. Jäykistävä rakenne, CLT (60 mm)
5. Kantava rakenne, liimapuu + CLT (420 mm)
6. Äänieriste, mineraalivilla (100 mm)
7. Puukoolaus (30 mm)
8. Äänieriste, akustinen jousiranka (25 mm)
9. Palonsuoja, tuplakipsilevy (15+15 mm)

KUVA 15. Välipohja (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut, muokattu)

Kolmannen välipohjan (kuva 16) rakenne on massiivisin välipohjaratkaisu, jossa CLTlevy muodostaa kantavan rungon. Levyn paksuus tekee tästä hintavan, jonka vuoksi
tämä on harvemmin käytetty välipohjaratkaisu huoneistojen välillä. Palosuojaus tapahtuu kipsilevyllä. Askelääni hoidetaan betonivalulla, mineraalivillalla ja hiekalla. Myös
CLT-levyn massiivisuus lisää rakenteen ääneneristävyyttä. Ratkaisu soveltuu hyvin
porrashuoneiden välipohjaksi. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Saarijärven kohteessa (liite 3, 2) porrashuoneen välipohjaratkaisuna käytetään tämänkaltaista ratkaisua.
Kyseisessä kohteessa ei kuitenkaan käytetä hiekkaa, ja CLT:n paksuutena käytetään
joko 160 millimetriä tai 220 millimetriä.

Välipohjan rakenteet ylhäältä alaspäin ovat:
1. Lattiapäällyste (15 mm)
2. Äänieriste, betonivalu (60 mm)
3. Äänieriste, mineraalivilla (30 mm)
4. Äänieriste, hiekka (100 mm)
5. Kantava rakenne, CLT (≥140 mm)
6. Palonsuoja, kipsilevy (13 mm)
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KUVA 16. Välipohja (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut, muokattu)

3.3.2

Yläpohja

CLT-runkoisissa kohteissa yläpohjaratkaisuna voidaan käyttää esimerkinmukaista rakennetta (kuva 17). Kattoelementin osuus tehdään tehtaalla ja loput työmaalla. Yläpohja
on palonkestävyydeltään REI60 ja sen U-arvo on 0,09 W/m2K. Esimerkin rakenne on
nurinpäin oleva ripalaatta, jossa kantavana osana toimivat liimapuupalkit ja niiden alla
oleva CLT-levy. Liimapuut ovat CLT-levyn ja rakennuslevyn välissä. Riittävä palosuojaus saadaan kipsi- ja CLT-levyillä. Tuuletus hoidetaan mineraalivillan ja rakennuslevyn väliin jäävällä tilalla. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Saarijärven kohteessa (liite 3, 3) käytetään massiivisempaa vaakasuorassa olevaa CLT-rakennetta, jonka päällä on villat ja erillinen yläpohjaelementti.

Yläpohjan rakenteet alhaalta ylöspäin ovat:
1. Palonsuoja, kipsilevy (13 mm)
2. Palonsuoja ja jäykistävä rakenne, CLT (60 mm)
3. Kantava rakenne ja lämmöneriste, liimapuu (660 mm) + CLT ja mineraalivilla
(450 mm)
4. Tuulensuoja, mineraalivilla (50 mm)
5. Tuuletusrako (100 mm)
6. Runkorakenne, rakennuslevy (18 mm)
7. Aluskate, bitumikermi (3 mm)
8. Vesikate
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KUVA 17. Yläpohja (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut)

3.3.3

Kantava ulkoseinä

Esimerkin kantavassa ulkoseinässä (kuva 18) on puinen ulkoverhous. Ulkoseinä on paloluokaltaan REI60, ja U-arvo on 0,16 W/m2K. Muilla tavoilla verhoillut ulkoseinät
eivät poikkea suuresti puuverhoillusta ulkoseinästä. Periaate on kaikissa samankaltainen. Kyseisen ulkoseinän palotekninen suojaus hoidetaan sisäpuolisella kipsilevytyksellä ja tuuletusraossa olevilla palokatkoilla. Rakenne toimii kosteusteknisesti, sillä CLTlevy toimii höyrynsulkuna ja tuuletusrako kuivattaa rakennetta. Lämmöneristeen kohdalla oleva pystykoolaus ei toimi kantavana rakenteena, sillä CLT-levy toimii yksinään
kantavana rakenteena. CLT-runkoisilla ulkoseinärakenteilla on erityisen hyvä ilmatiiviys tiiviin CLT-levyn takia. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Saarijärven kohteessa
(liite 3, 4) käytetään kantavana ulkoseinänä tämän rakennetyypin mukaista rakennetta.

Ulkoseinän rakenteet ulkoa sisälle ovat:
1. Julkisivuverhous, ulkoverhouslauta (28 mm)
2. Tuuletusrako, ristikkäinen puukoolaus (25+25 mm)
3. Tuulensuoja, kipsilevy (9 mm)
4. Lämmöneriste, mineraalivilla (200 mm) + puukoolaus k600
5. Kantava rakenne, CLT-levy (120 mm)
6. Palonsuojaus, kipsilevy (13 mm)
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KUVA 18. Puuverhoiltu ulkoseinä (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut, muokattu)

3.3.4

Kantava väliseinä

Kantavina väliseininä CLT-runkoisissa puukerrostaloissa voidaan käyttää esimerkkien
mukaisia rakennetyyppejä (kuva 19, kuva 20). Molemmat väliseinät ovat palonkestävyydeltään REI60. Kantavien väliseinien runko voidaan tehdä muillakin rakennusmateriaaleilla tarvittaessa, kuten harkoista tai teräsrangoista. Esimerkkiväliseininä ovat huoneistojen välinen kantava väliseinä ja huoneiston sisäinen kantava väliseinä.

Huoneistojen välisessä kantavassa väliseinässä (kuva 19) palosuojaus hoidetaan molemminpuolisella kipsilevytyksellä. Levytys vaimentaa myös ääniä. Rakenne toimii
hyvin ääniteknisesti seinät erottavan mineraalivillan ansiosta. Tällaisella rakenteella
voidaan päästä ääneneristävyyteen R’ w ≥ 55 dB eli RakMk C1:n sallimaan arvoon. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Saarijärven kohteessa (liite 3, 5) käytetään samankaltaista rakenneratkaisua.
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Väliseinän rakenteet:
1. Palonsuojaus, kipsilevy (13 mm)
2. Kantava rakenne, CLT-levy (120 mm)
3. Ääneneriste, mineraalivilla (50 mm)

KUVA 19. Kantava huoneistojen välinen seinä (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut,
muokattu)

Esimerkin rakennetyyppiä (kuva 20) käytetään huoneiston sisäisenä väliseinänä. Näin
ollen äänieristyksen ei tarvitse olla niin hyvä kuin edellisellä väliseinärakenteella (kuva
19). Palosuojana ja ääntä vaimentavana rakenteena toimii tuplakipsilevytys seinän molemmin puolin. (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut.) Saarijärven kohteessa kevyenä
väliseinänä käytetään teräsrankarunkoista rakenneratkaisua.

Väliseinän rakenteet:
1. Palonsuojaus, tuplakipsilevy (15+15 mm)
2. Kantava rakenne, CLT-levy (120 mm)
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KUVA 20. Kantava huoneiston sisäinen väliseinä (Stora Enso, Rakentamisen ratkaisut,
muokattu)
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4

PYSTYHORMIEN TARKASTELU

4.1

Pystyhormeissa huomioitavat asiat

Pystyhormeissa kulkee suurin osa kerrostalojen talotekniikasta rakennuksen pystysuunnassa eri kerroksien välillä. Hormit ovat joko elementtejä tai paikalla tehtyjä. Pystyhormit tulee sijoittaa paikkoihin, joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa rakennukselle ja rakennuksen käyttäjille. (Saint-Gobain Pipe Systems Oy, Äänitekninen
suunnittelu ja asennus.) Pystyhormien vaatima tila, sijainti ja kuormitus on selvitettävä
jo suunnitteluvaiheen alussa, jotta ne voidaan ottaa paremmin huomioon rakenteita
suunniteltaessa. Toisin sanoen rakennesuunnittelijan ja LVIS-suunnittelijan olisi hyvä
tehdä yhteistyötä mahdollisimman alusta asti. (Avoin puurakennusjärjestelmä – elementtirakenteet, Puuinfo; Elementtisuunnittelu, hormielementit, Puuinfo.) Huomioitavia
asioita hormeissa ovat palo-, ääni-, kosteus-, vuotokohtien havaittavuus-, huollettavuusja sijoitteluasiat.

4.1.1

Paloturvallisuus ja ääni

Osastoivan rakennusosan läpi saa kuljettaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja
hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti
heikennetä rakennusosan osastoivuutta. (RakMk E1, 7.4.1.) Paloteknisessä mielessä
pystyhormi on erittäin herkkä levittämään paloa muihin kerroksiin ilmanvaihtoputkia,
kevytrakenteisessa hormissa koteloita, pitkin hormivaikutuksen takia. RakMk E7:n (Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet) mukaan pystyhormin on oltava riittävän
hyvin paloeristetty putken ulkopuolelta esimerkiksi mineraalivillalla tai betonilla, ja
sekä kerrosten välillä että pystyhormin seinämän lävistyskohdassa putkissa tulee olla
palonrajoittimet (RakMk E7, 4.2).

Palonrajoitin on osastoivan rakenneosan kohdalle asennettava laite, joka sulkeutuu automaattisesti lämpötilan tai savun vaikutuksesta. Palonrajoittimen tulee kestää putken
lävistämän rakennusosan palonkestovaatimuksen ajan palotilanteessa. (Ympäristöministeriö, Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuusopas.) Kanavan seinämät tehdään vähintään
A2-s1, d0 -luokan rakennustarvikkeista, esimerkiksi betonista ja kipsilevystä. Pysty-
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hormin seinämän palonkestävyyden tulee olla sama kuin sen lävistämän rakenteen palonkestävyys eli puukerrostaloissa EI60. Jos hormirakenteessa on rakennustarvikkeita,
jotka eivät täytä A2-s1, d0 -luokan vaatimuksia, tulee pystyhormi katkaista A2-s1, d0 luokan tarvikkeella osastoivan vaakarakenteen, kerrostaloissa välipohjan, kohdalta.
(RakMk E7, 4.5.) Tällainen tulee kyseeseen esimerkiksi paikalla rakennetussa kevytrakenteisessa palo-osastoidussa pystyhormissa.

Pystyhormit saattavat aiheuttaa ääniongelmia, koska ne lävistävät rakenteita. Ääni kulkee materiaalissa eli putkissa helpommin kuin ilmassa. Pystyhormien tulee eristää ääntä, jotta rakennuksen käyttäjien viihtyvyys säilyisi. Varsinkin viemäriputket aiheuttavat
melua herkästi niissä kulkevan aineen takia. Ääneneristys voidaan hoitaa samoilla rakenteilla kuin paloeristyskin. Viemäröintiputket voidaan tehdä sekä normaalilla muoviputkella että ääntä paremmin eristävällä niin sanotulla ”desibeliviemäriputkella”. Pystyhormissa kulkevien putkien kiinnittämistä huoneistojen välisiin seiniin tulisi välttää.
Pystyhormeissa, joissa tehdään paikalla seinämät, tulisi kiinnittää huomiota sekä seinämien liitoskohtien tiiviyteen että seinämien ja putkien eristeiden oikeaan asennukseen.
(Ääneneristys puutalossa, Puuinfo.)

4.1.2

Kosteus ja vuotokohtien havaitseminen

Vettä voi muodostua sekä putkirikon seurauksena että vesihöyryn tiivistymisellä pintoihin. Mahdolliseen vesivahinkoon ja sen nopeaan havaitsemiseen tulee varautua niin,
että rakenteilla ohjataan vuoto näkyville ja estetään sen huomaamaton ja haitallinen
tunkeutuminen rakenteisiin. (RakMk C2, 1.4.9.) Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi jäädy putkistossa ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä. Tiivistynyt vesi on pystyttävä kuljettamaan pois haittaa aiheuttamatta. (RakMk C2, 8.1.1.)

Vuodonilmaisimia tulee olla yksi kerrosta kohti. Pystyhormivalmistajat ovat kehitelleet
erilaisia vuodonilmaisimia tuotteisiinsa vesivahinkojen ehkäisemiseksi. Kaikilla ilmaisimilla on sama toimintaperiaate: vuotovesi kuljetetaan helposti havaittavaan paikkaan. Vuodonilmaisimen (kuva 21) voi tehdä esimerkiksi putken ympärille tehdyn suppilon eli vuodon kerääjän avulla, johon kerääntyvä vuotovesi kuljetetaan letkun kautta
esimerkiksi alakaton yläpuolelle. (Elpotek, Vuodonilmaisin.)
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KUVA 21. Vuodonilmaisin (Elpotek Oy, muokattu)

4.1.3

Huollettavuus ja sijoittelu

Pystyhormit on kyettävä huoltamaan ja tarkastamaan helposti niille tehtyjen luukkujen
(kuva 23) kautta häiritsemättä turhaan rakennuksen käyttäjiä. Luukkujen tulee olla riittävän isoja ja riittävän tihein välein hormirakenteissa. Jos hormissa on palonrajoittimia,
tulee luukun olla sellaisen kohdalla. Luukkujen tulee täyttää palo-, kosteus- ja äänimääräykset. (RakMk D2, 3.8.1.5.)

Pystyhormin tulisi sijaita mahdollisimman hyvässä paikassa huollettavuuden ja äänen
kannalta. Sopivimpia paikkoja kerrostaloissa ovat peseytymistilat, vessat, vaatehuoneet
ja rappukäytävät. Yleisin paikka on rappukäytävän ja huoneiston välisessä seinässä (kuva 22). Pystyhormit kannattaa asentaa seinän sisään, koska silloin ne vievät vähemmän
rakennuksen käyttöpinta-alaa. (Saint-Gobain Pipe Systems Oy, Äänitekninen suunnittelu ja asennus.)
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KUVA 22. Pystyhormi CLT-runkoisessa puukerrostalossa (Stora Enso, Rakentamisen
ratkaisut, muokattu)

4.2

Pystyhormiratkaisut

Nykyään kerrostalojen pystyhormit tehdään pääosin elementteinä. Tässä luvussa esitellään vain osa pystyhormivalmistajista ja -ratkaisuista. Pystyhormeina voidaan kerrostaloissa käyttää tehtaalla tehtyä betoni- tai teräsrunkoista hormielementtiä. Elementtien
lisäksi pystyhormirakenteet voidaan tehdä työmaalla.

4.2.1

Betonirunkoinen hormielementti

Suomessa betonirunkoisia hormielementtejä tekevät muun muassa Elpotek Oy ja Lujabetoni Oy. Näistä kahdesta Elpotek Oy:n tuotetta käytetään Suomen betonirunkoisissa
kerrostaloissa eniten. Elpotek Oy on betoni- ja kiviainesteollisuuteen erikoistuneen Ruduksen tytäryhtiö, joka valmistaa betonirunkoisia talotekniikkaelementtejä, Elpohormeja (kuva 23). Elpossa palo- ja äänitekniset vaatimukset saadaan täytettyä pääosin
betonisen rungon avulla. Hormien liitoskohtakaan ei ole vaikea hoitaa, sillä jälkivalulla
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saadaan riittävä palo- ja äänieristys kerrosten välille aikaiseksi. Myös Elpossa tulee olla
palon eteneminen estettynä putkistoissa palonrajoittimilla. (Rudus, Elpotek.)

KUVA 23. Elpo-hormielementti (Elpotek Oy)

Elpon käytön huonoja puolia puukerrostaloissa on sen kuormittavuus ja painumattomuus. CLT-runkoisissa puukerrostaloissa Elpoa voisi käyttää, kunhan saadaan ratkaistua kyseiset asiat. Betonisissa kerrostaloissa Elpo ripustetaan yläpuolisesta välipohjasta,
jolloin yhden elementin paino kuormittaa yhtä välipohjaa. Puukerrostaloissa Elposta
aiheutuva kuorma saattaa olla liian suuri puisen välipohjan kannateltavaksi. Yksi ratkaisu voisi olla, että Elpoja ei kannateltaisi ollenkaan välipohjien avulla, vaan Elpo toimisi
mastomaisena rakenteena. Välipohjat tukisivat näin ollen vain sivusuunnassa elementtejä ja ne kantaisivat omasta painostaan aiheutuvat kuormat. Täten Elpoilla olisi omat
perustuksensa. Jos Elpo-hormien kuormien kantokapasiteetti ei riittäisi, voitaisiin elementit tehdä verkkoraudoitteisina, sekä mahdollisesti lisäraudoitteisina. (Hammaren
2013.)

Toisena ratkaisuna voitaisiin parantaa välipohjan kantavuutta teräksisellä tai teräsbetonisella rakenteella, jonka avulla Elpo tukeutuisi paremmin ja laajemmalle alueelle
välipohjaan. Näissä molemmissa ratkaisuissa pitäisi ottaa jollain tavalla huomioon puukerrostalon painumat. Jos painumaa ei oteta huomioon, tulee helposti ongelmia talotekniikan liitännöissä, vaikka painumaa tapahtuukin vain kolme millimetriä kerrosta kohti
CLT-runkoisissa puukerrostaloissa. Pystyhormeissa pitäisi olla jonkinlainen säätömahdollisuus tai liikevaraus painumia varten.
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4.2.2

Teräsrunkoinen hormielementti

EMC Talotekniikka Oy:n osana toimii Silotek Oy, joka valmistaa valmishormeja eli
talotekniikkaelementtejä (kuva 24). Elpoon verrattuna suurin ero on runkomateriaalissa,
sillä Silotekin runko tehdään kuumasinkitystä teräsprofiilista. Talotekniikan ympärille
asennetaan mineraalivillat, ja lopuksi teräsrunko levytetään, jolloin täytetään palo- ja
äänitekniset vaatimukset pystyhormin seinämän osalta. Elementissä on päätylevy, jonka
toiselle puolelle tehdään valukerros rakennuksen kerrosten äänieristävyyden ja palonosastoivuuden vuoksi. Putkiin voidaan asentaa tarvittaessa palonrajoittimet ja vesijohtoihin vuodonilmaisimet. (Silotek Oy.)

KUVA 24. Talotekniikkaelementti ilman eristeitä ja levyjä (Silotek Oy)

Silotek:n talotekniikkaelementti on kevyt ja Elpon tapaan vähän tilaa vievä ratkaisu.
Keveys helpottaa elementin asennusta CLT-runkoisessa puukerrostalokohteessa, koska
tällöin puiseen välipohjaan ei tarvitse tehdä mitään erikoisia rakenteita kantavuuden
lisäämiseksi. Teräsrungon riittävä kestävyys palotilanteessa on kyseenalainen. Silotek:n
tuotteessa yhdistyvät laatu, keveys ja asennuksen nopeus. Tämänkaltainen ratkaisu saattaisi olla paras ratkaisu puukerrostalojen pystyhormiksi. Tuotantopäällikkö Timo Hellmanin (2013) mukaan huomioitavia asioita olisivat ainakin elementin kiinnittäminen
ympäröiviin rakenteisiin ja elementtien väliin tulevan valukerroksen tekeminen.
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4.2.3

Muut pystyhormiratkaisut

Ennen kaikki pystyhormit tehtiin työmaalla, mutta nykyään elementit ovat syrjäyttäneet
paikalla rakennetut ratkaisut melkein kokonaan. Insinööritoimisto Asko Kerosen tekemä
hormin rakennepiirustus (liite 4) on esimerkki paikalla rakennetusta hormista, jota on
käytetty erääseen Suomeen valmistuneeseen puukerrostalokohteeseen. Hormin palonkestävyysluokka on EI60. Kyseisessä ratkaisussa runko koostuu puutolpista, joiden väliin on asennettu mineraalivillakerros. Pintarakenteena on tuplakipsilevytys, ja seinämien tiiviys on hoidettu kipsilevysaumojen kittauksella. Palonosastoivuus on hoidettu välipohjan kohdalla olevalla kuitubetonikerroksella, vanerilevyllä, jäykällä mineraalivillalla sekä putken ympäri tehdyllä kittauksella ja pellityksellä. Palon leviäminen välipohjarakenteeseen on estetty palokipsilevyllä, tavallisella kipsilevyllä sekä vanerilla tai liimapuulla. Seinämässä olevalla kipsilevytyksellä ja putkien ympärillä olevalla mineraalivillalla saadaan rakenteelle riittävä äänen- ja paloneristävyys. (Insinööritoimisto Asko
Keronen.) Saarijärven kohteessa keittiöiden pystyhormit tehdään paikalla (Pietiläinen
2013).

Paikalla rakennetun hormin lisäksi voisi periaatteessa olla mahdollista hyödyntää CLTlevyn avulla tehtyä hormirakennetta. Kyseisessä ratkaisussa hormi tehtäisiin kokonaan
paikalla, pois lukien CLT-levy. Hormirakenne tehtäisiin samalla periaatteella kuin Insinööritoimisto Asko Kerosen hormi (liite 4). Puutolppien sijasta käytettäisiin CLT-levyä,
jolloin päästäisiin pienempiin eristyspaksuuksiin hormin rakenteissa.

Yksi mahdollinen ratkaisu on kylpyhuone-elementteihin integroidut pystyhormit, joita
käytetään Saarijärvenkin kohteessa. Pystyhormit jatkuvat välipohjan läpi, josta ne kiinnitetään yläpuolisen kylpyhuone-elementin pystyhormiin. Näin saadaan hoidettua välipohjan palonkesto. (Pietiläinen 2013.)

Tehtaalla tehty hormielementti on usein laadukkaampi kuin paikalla tehty hormi. Paikalla rakennetun pystyhormin tekeminen vaatii huolellisuutta työmaalla, jotta se toimisi
ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti. Paikalla tehty hormirakenne lisää myös
työmäärää ja ruuhkaa työmaalla, jolloin työmaa-aika pitenee. (Silotek Oy.) Puukerrostalojen yksi etu on nopea rakennusaika, joten paikalla rakennettu hormiratkaisu ei ole
paras vaihtoehto siinäkään mielessä.
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5

POHDINTA

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolisesti rakenteellista
tietoa CLT-runkoisesta puukerrostalorakentamisesta. Laajaa aluetta pyrittiin käsittelemään siten, että suunnittelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet voisivat saada puukerrostalorakentamisesta hyödyllistä tietoa. On tärkeää, että erityisesti suunnittelutoimistot hallitsevat puun rakennesuunnittelun myös kerrostalorakentamisessa. Työstä jätettiin tarkoituksella pois materiaali- ja runkovaihtoehtojen vertailut, sillä tarkoitus oli nimenomaan tutkia vain Stora Enson CLT-tekniikalla toteutettua vaihtoehtoa.

Työn johtopäätöksinä voidaan todeta, että CLT-levy soveltuu runkovaihtoehdoksi suomalaiseen kerrostalorakentamiseen rakennesuunnittelun näkökulmasta. Rakennesuunnittelijoilla on merkittävä vaikutusmahdollisuus saada suomalainen puukerrostalorakentaminen nousuun oikeita rakenneratkaisuja käyttäen. Lisäksi työmaalla tulisi tehdä huolellista työtä noudattamalla suunnitelmia. Oikealla suunnittelulla ja rakentamisella CLTrunkoisista rakennuksista saadaan terveitä, turvallisia ja toimivia, jolloin puukerrostalorakentamiselle saadaan sen ansaitsema hyvä maine. Tämä edellyttää tietenkin puun,
tässä tapauksessa CLT-levyn, eri teknisten ominaisuuksien tuntemista.

Puukerrostalorakentamisesta riittää paljon tutkittavaa tulevaisuudessa, varsinkin jos
niiden rakentaminen yleistyy merkittävissä määrin Suomessa. Tutkittavia aiheita voisivat olla esimerkiksi työssä esitettyjen haasteiden tarkempi käsittely, CLT-rakenteiden
liitosten tarkastelu, LVIS-tekniikan vaakareititysten tarkastelu sekä CLT-rakenteiden
suunnitteluohjeiden tekeminen.

Puukerrostalorakentamista vastustavat sekä tavalliset ihmiset että rakennusalan ammattilaiset, mikä johtunee ennakkoluuloista puun ominaisuuksia kohtaan tai omasta betoniin liittyvästä liiketoiminnasta. Onhan helpompaa tehdä runko betonista, niin kuin aina
ennenkin on tehty, mutta rakennusalaa tulisi kehittää jatkuvasti. Betoni on erinomainen
rakennusmateriaali, mutta kangistuminen vanhoihin tapoihin ei ole hyväksi jatkuvasti
muuttuvassa maailmassa.
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Ajatuksen taustalla on toki ilmaston lämpiäminen, mutta siihen vaikuttaa enemmänkin
Suomen metsien puutavaran käyttömahdollisuuksien laajentaminen. Kerrostalon runkoon menee rakennusmateriaalia eniten, joten olisi hyvä tehdä runko välillä myös puusta. Tämä auttaisi suomalaista metsäteollisuutta, kun rakentajat käyttäisivät enemmän
puuta betonin sijasta. Kuten työssäkin jo mainittiin, Stora Enson CLT-levyt tehdään
kuitenkin vielä Itävallassa, joten niiden kuljetus Suomeen ei ole ekologisesti ajateltuna
mikään järkevin asia, eikä puutavarakaan ole suomalaista. Tässä on kuitenkin kyse
CLT-levyn markkinaosuuden kasvattamisesta Pohjoismaissa, jolloin riittävän kysynnän
saavuttamisen jälkeen tänne pohjoiseen tehtäisiin oma CLT:n valmistukseen erikoistunut tehdas. Näin ollen kuljetus ei aiheuttaisi niin paljon päästöjä ja kuluja, ja CLT-levyt
voitaisiin tehdä suomalaisesta puutavarasta. Tehtaan myötä CLT-levyn hinta vähenisi
siis merkittävästi nykyisestä. Puukerrostalojen yleistymistä auttaa omalta osaltaan työssäkin mainittu juuri julkaistu RunkoPES. Nyt on vain saatava suomalaiset ihmiset luottamaan puuhun kerrostalojen runkomateriaalina.

Työn tekeminen oli melko työlästä, sillä puukerrostalorakentamisesta ei löytynyt loppujen lopuksi kovin paljon tietoa yleiselläkään tasolla verrattuna betonikerrostalosta tehtyyn opinnäytetyöhön. Tästä syystä tiedon hankkimiseen jouduttiin käyttämään oletettua
enemmän aikaa. Hankaluutta lisäsi omalta osaltaan innovatiivisen CLT-tuotteen harvinaisuus Suomessa, joten suomenkielisiä lähteitä ei ollut kovin paljon tarjolla. Pystyhormien tutkiminen oli myös haastavaa, koska talotekniikka tuntui vieraammalta osaalueelta.

Käytetyt lähteet lienevät luotettavia, sillä tietoa haettiin internetin lisäksi ammattikirjallisuudesta ja lehdistä. Työssä käytettiin paljon verkkolähteitä, mutta niissä pyrittiin
käyttämään luotettavia sivustoja kuten Puuinfon ja Stora Enson sivustoja. Varsinkin
Stora Enson Rakentamisen ratkaisut –julkaisu oli suureksi avuksi työn tekemisessä.
Vaikka tietoa oli hankala löytää, aiheen rajaaminen oli haastavaa. Varsinkin haasteosiossa joistain aiheista löytyi paljon enemmän tietoa kuin toisesta, koska jotkut niistä ei
suoraan liittynyt pelkästään puukerrostalorakentamiseen. Jotta työ ei mennyt pelkästään
lähteiden tutkimiseen ja niihin viittaamiseen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n CLTesimerkkikohde Saarijärven senioripuukerrostalo Omatoimi toi opinnäytetyöhön monipuolisuutta ja työelämäyhteyttä sopivasti.
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Opinnäytetyön aihevalintaan annettiin melko vapaat kädet. Puurakentamisen ja puurakenteiden suunnittelun kiinnostavuus määrittelivät työn aiheen, ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:llä sattui olemaan juuri siihen aikaan kiinnostusta teettää puukerrostalorakentamiseen liittyvä tutkimus. Aihetta ei tarvinnut miettiä tämän vuoksi kovin pitkään. Työn
teettäjä halusi työhön erikseen pystyhormiosion. Työn tekemiseen annettiin riittävästi
ohjausta ja aikaa. Välillä työ oli levitä käsiin aiheen rajausongelmien vuoksi, mutta aina
ohjauksen jälkeen työ tuntui taas pysyvän hallinnassa. Erityisen hyvä työn etenemisen
kannalta oli, kun opinnäytetyön tekemiseen annettiin keskittymisrauha alusta loppuun
asti A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n Tampereen toimitilassa.
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Liite 5. Tomi Torattin sähköpostihaastattelu
Rakennusteollisuuden erityisasiantuntija Tomi Torattin sähköpostihaastattelu 12.3.2013.

1. 1.7.2013 CE-merkintä tulee pakolliseksi rakennustuotteille. CLT:llä on jo
ETA:n kautta CE-merkintä, mutta kyseiselle tuotteelle on tulossa Puuinfon mukaan myös harmonisoitu tuotestandardi. Onko ETA:n antama CE-merkintä siis
vain väliaikainen, koska CLT:lle on tulossa myös hEN?

Tämä asia on minulle uusi, mutta todennäköisesti ETA riittää, ainakin sen voimassaolon
ajan loppuun. Mahdollisesti hEN:ssä, joka tulee myöhemmin voimaan, on joitain uusia
asioita, mutta varmaan mistään kovin suuresta ponnistuksesta ei ole kyse siirtymisessä
standardin pohjalle.
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Liite 6. Janne Hassisen sähköpostihaastattelu
1 (3)
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n rakennesuunnittelija Janne Hassisen sähköpostihaastattelu 18.3.2013.

1. Millainen materiaali CLT-levy on mielestänne rakennesuunnittelijan näkökulmasta? Mitkä ovat hyvät ja huonot puolet?

Mielestäni CLT on rakennesuunnittelijalle oikein hyvä materiaali. CLT:ssä ei tule
yleensä leimapaineet vastaan, jäykistäminen onnistuu aika vaivattomasti, ristiin laminoinnin ansiosta saadaan tarvittaessa jäykkyyttä molempiin suuntiin. CLT:n mitoitus
poikkeaa aika paljon tavanomaisesta puurakenteen suunnittelusta johtuen juuri tuosta
ristiin laminoinnista ja vaikka CLT-levyn poikkileikkaus ulkoisilta mitoiltaan onkin
suorakaide, se ei ole sitä rakenteiden mitoituksessa. Yleensä halutaan että CLT-levyä
jäisi mahdollisimman paljon näkyviin huoneistojen sisälle. Rakenteet pitää samalla
suunnitella R60-luokkaan. Tällaisissa tapauksissa palomitoitus mitoittaa rakenteen ja
johtaa paksumpaan rakenteeseen kuin suojattuna. Kuitenkin puukerrostalot pitää sprinklata mutta tästä ei saa mitään hyötyä palomitoitukseen. On todettu että puukerrostalot
ovat paljon turvallisempia kuin betonikerrostalot juuri tuon sprinklauksen ansiosta, joten olisi mielestäni oikein, että annettaisiin vähän helpotusta palomitoitukseen.

2. Onko kohteen suunnittelussa tullut joitain erityisiä haasteita vastaan?

Suurimpana haasteena on ollut LVI-tekniikan reititykset. Tämä johtui aika pitkälti siitä
että rakennesuunnittelija otettiin mukaan liian myöhäisessä vaiheessa. Käytännössä oli
niin että LVI-suunnitelmat oli melkein valmiit kun rakennesuunnittelu aloitettiin. Kauniina ajatuksena oli että mahdollisimman paljon tekniikkaa kuljetetaan välipohjan koteloissa liimapuupalkkien suuntaisesti. LVI-suunnitelmissa oli kuitenkin paljon poikittaisia putkivetoja mikä olisi tarkoittanut sitä että liimapuupalkit olisi menneet lähes poikki
mikäli putket olisivat olleet välipohjan sisällä. Tämä johti siihen että putket tiputettiin
välipohjan alapuolelle alaslaskuun. Huonekorkeus näissä tiloissa taisi jäädä noin 2250
mm vaikka kerroskorkeus on 3200 mm.

(jatkuu)
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Myös pystykuilut oli mietitty valmiiksi ilman rakennesuunnittelijaa. Tämä toi haastetta
rakennesuunnitteluun ja jonkin verran pystykuilujen kokoja ja paikkoja jouduttiin säätämään. Tämä olisi ollut estettävissä rakennesuunnittelijan aikaisemmalla mukaan tulolla.

3. Miten olette estäneet jatkuvan sortumisen?

Puurakentamisessa yksi suuri haaste on ääneneristävyys. Esimerkiksi huoneistojen väliset seinät pitää täyttää ilmanääneneristävyysarvo 55 dB. Tämä ajaa muun muassa CLTrakentamisessa tuplarakenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä että huoneistojen väliin muodostuu liikuntasauma ja näin ollen jokainen huoneisto muodostaa oman moduulin. Moduulit eivät saa olla kytkettynä toisiinsa (ainoastaan pistemäisesti harkittuihin paikkoihin)
että ei huononneta ääneneristävyyttä. Jokaisessa moduulissa on reunoilla kantavat seinät
joihin välipohja tukeutuu. Koska huoneistojen välillä on kaksi kantavaa seinää jotka
eivät ole kytköksissä toisiinsa, jatkuvaa sortumaa ei pääse syntymään.

4. Miten olette hoitaneet kokonaisjäykistämisen?

Myös jäykistys hoidetaan niin että jokainen moduuli jäykistetään erikseen juuri tämän
ääneneristävyyden takia. Päällekkäiset moduulit kiinnitetään toisiinsa jäykästi ja 1. kerroksen seinät ankkuroidaan perustuksille jäykistyslaskelmien osoittamille kuormille.
Käytännössä muodostuu paljon vierekkäisiä mastoja jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa
Vesikattorakenne toki on yhtenäinen ja jokainen moduuli kiinnittyy vesikaton rakenteisiin.

5. Onko mielestänne CLT-rungosta betonirungon haastajaksi kerrostalorakentamisessa?

Tähän mennessä ylipäätään puurakentaminen ei ole tarpeeksi pystynyt haastamaan betonirakentamista kerrostaloissa. Tämä on johtunut siitä että puurakentaminen on ollut
kalliimpaa kuin betonirakentaminen eikä siitä olla oltu valmiita maksamaan enemmän.
Puurakentaminen mukaan luettuna CLT-rakentaminen pystyy haastamaan betonirakentamisen myös kerrostaloissa kun osataan hyödyntää oikeita asioita:
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-

Ensiksikin pitää tiedostaa, mistä johtuu se että puurakentaminen on ollut kalliimpaa kuin betonirakentaminen. Uskoisin että se johtuu enemmän kokemattomuudesta puukerrostalorakentamisessa kuin siitä että puu materiaalina olisi kalliimpaa.

-

Pitää hyödyntää enemmän sitä, että puuelementtirakentaminen on huomattavasti
nopeampaa kuin betonirakentaminen. Tästä tulee huomattavia säästöjä kun työmaa-aika on lyhyempi.

-

Puu on myös huomattavasti kevyempi materiaali kuin betoni, joten rahtikulut
ovat pienemmät.

-

Puun keveydestä on hyötyä myös perustamisessa. Monissa kohteissa voidaan
perustaa maanvaraisesti kuin vastaava betonitalo jouduttaisiin paaluttamaan.
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Liite 7. Seppo Pietiläisen puhelinhaastattelu
AIRIX Talotekniikka Oy:n projektipäällikkö Seppo Pietiläisen puhelinhaastattelu
17.4.2013.

1. Mitä mieltä olette CLT-runkoisesta puukerrostalosta LVI-suunnittelijan näkökulmasta?

Hankalin kohta on välipohja, jossa pitäisi mahtua viemään talotekniikan vaaka- ja pystyreititykset. Jo suunnittelun alkuvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota putkistojen vaatimiin tiloihin, jotta reititykset voitaisiin viedä välipohjien sisällä. Jos putket eivät mahdu
välipohjaan, niin ne pitää viedä välipohjan alapuolella alakatossa. Tällöin kerroskorkeus
pienenee. Myös palokatkojen toteutus on haastavaa välipohjarakenteissa.

2. Millaista pystyhormiratkaisua kohteessa käytettiin?

Kylpyhuoneissa on kylpyhuone-elementit, joihin on integroitu pystyhormit. Pystyhormit
jatkuvat välipohjan läpi, josta ne kiinnitetään seuraavaan kylpyhuone-elementin pystyhormiin. Näin saadaan hoidettua välipohjan palonkesto. Keittiöissä on lisäksi oma paikalla rakennettu pystyhormi. Keittiön hormissa palokotelointi välipohjassa on hankalaa.
Molemmissa pystyhormeissa vaikeutta lisäsi välipohjan palkkijako, joiden välistä pystyhormit eivät mahtuneet.
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Liite 8. Kimmo Hammarenin sähköpostihaastattelu
Elpotek Oy:n suunnittelupäällikkö Kimmo Hammarenin sähköpostihaastattelu 8.4.2013.

1. Oletteko valmistaneet Elpo-hormeja puukerrostalokohteisiin?

Toistaiseksi emme ole toteuttaneet yhtään puukerrostalokohdetta Elpo-hormeilla. Yhdestä kohteesta alustavasti puhuttu mutta mitään suunnitelmia emme ole ao. kohteeseen
tehneet.

2. Olisiko teidän mielestä edes mahdollista käyttää Elpo-hormeja puukerrostalojen
pystyhormeina? Mitä haasteita tähän mielestänne liittyy?

Mielestäni mahdollista määrätyin edellytyksin. Ensimmäisenä tulee mieleen miten hormien pystysuuntaiset kuormitukset hoidetaan? Betonirunkoisissa rakennuksissahan
hormit tukeutuvat kerroksittain yläpäästään laatastoon eli Elpo-hormielementit tulee
huomioida kerroksittaisina ripustuskuormina laatastolle. Aiheuttaako/vaatiiko esim.
omien perustusten tekoa hormilinjojen alle jos em. kannatustapaa ei voida käyttää?
Hormielementit valmistettava verkkoraudoitteisina, tarvittavin lisäraudoittein varustettuna -> valmistuskustannukset suuremmat -> muodostuuko hankintahinta tilaajalle liian
suureksi?
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Liite 9. Timo Hellmanin puhelinhaastattelu
Silotek Oy:n tuotantopäällikkö Timo Hellmanin puhelinhaastattelu 16.4.2013.

1. Oletteko valmistaneet tai suunnitelleet hormielementtejä puukerrostalokohteisiin?

Emme ole valmistaneet emmekä suunnitelleet elementtejä kyseisiin kohteisiin. Ei ole
tullut vielä vastaan puukerrostalokohteita.

2. Kuinka hyvin hormielementtinne soveltuvat mielestänne puukerrostalokohteisiin? Mitä haasteita tähän mielestänne liittyy?

Mielestäni elementtimme saattaisi soveltua hyvinkin kyseisiin kohteisiin. Muutamaan
asiaan tulisi ainakin kiinnittää huomiota: elementin kiinnittäminen ympäröiviin rakenteisiin ja elementtien välisen valukerroksen tekeminen.

