
KOKEMUKSET CLT:N KÄYTÖSTÄ
JULKISESSA RAKENTAMISESSA
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Oy Crosslam Kuhmo Ltd

• Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa CLT tehdas

• Toiminta ja tehtaan rakentaminen aloitettu 2014

• Myynti aloitettu 2015

• Perustaa toimintansa paikalliseen laadukkaaseen kuuseen 
ja mäntyyn

• Työllistää n. 20 henkeä

• Maksimaalinen kapasiteetti 10 000m3 CLT:tä vuodessa



Kantolan teollisuusalue
• Puualan yrityskeskittymä

• saha, höyläämö ja maalaamo, 
ikkunatehdas, elementtitehdas, 
suunnittelutoimisto, puuntyöstökeskus, 
hirsitalotehdas

• Käytännössä energiaomavarainen

• Alueen liikevaihto n. 100 miljoonaa euroa 

 Minimaaliset hankinnan 
logistiikkakustannukset!

 Minimaalinen reagointiaika alueen sisällä!



MITÄ ON CLT?

Cross Laminated Timber
• Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli

puulevykerroksista
• Ristiinlaminointi takaa CLT-levyjen lujuuden ja jäykkyyden.

• Crosslam Kuhmo valmistaa 3-7-kerroksisia ristiinliimattuja puulevyjä, jotka on 
työstetty asiakkaiden vaatimusten mukaisesti

• CLT levymme koko on maksimissaan 3.2 x 12 metriä
• Valmistamme CLT-levyt alusta loppuun asti Kuhmossa
• Käyttämämme pohjois-suomalainen kuusi ja mänty soveltuu erityisen hyvin näkyviksi

jäävien elementtien valmistukseen.







Laadun varmistus

• Laatu varmennetaan VTT:n sertifikaatin mukaan

• Tärkeimpinä testeinä delaminointitestit ja sormijatkosten 
taivutuskokeet

• Lähtevien levyjen mitat tarkistetaan osana prosessia

• Näkyvät pinnat valokuvataan 

• Raaka-aineen kosteutta seurataan jatkuvasti

– Hallin sisälämpötila ja ilmankosteus ovat jatkuvasti 
säädettyjä

100 ± 5 mm



Referenssejä



Rajamiehentie

P1- paloluokan 4 kerroksinen laitos
kehitysvammaisten asunnoiksi

15 asuntoa, asuntojen koko 25 – 30 
m2

Rakennuttajana Kainuun Sote

Pääurakoitsijana Rakennusliike
Halonen

Elementti Sampo toimitti kohteen
tasoelementit

Yli 2500 m2 elementtiä







Koukkurannankatu 10

• Samalta alueelta käytännössä kaikki 
puurakentamisen tuotteet 

 Toimitusvarmuus! 

• Kotimaista läpi koko arvoketjun raaka-
aineista, suunnittelusta ja 
toteutuksesta lähtien

• Kyky reagoida ja palvella asiakasta

• Crosslam CLT 3,2m korkeaa
 Mahdollisuus 2,7m 
huonekorkeuteen! 

• Suuret yli 5m leveät elementit 
mahdollisia



Koukkurannankatu 10
• Kaksi asuinkerrostaloa

• Rakennusoikeus 3200 m2
• 53 asuntoa
• Keskipinta-ala 49,4m2
• Vuokra-asuntoja

• Ensimmäinen suomalaisesta CLT:stä toteutettu 
tilaelementtikerrostalo





Käenpesä



Meluaita



Pier Zero



Pudasjärven koulu



Pientaloja



Tuupalan koulu



Valmistusprosessi
lamellikerros > liimaus > puristus > leikkaus

• Halutuista lamelleista ladotaan levyn kokoisia
ristikkäisiä kerroksia, jotka kukin liimoitetaan
ennen seuraavan kerroksen ladontaa

• Kun kaikki lamellikerrokset on liimoitettu, ne 
puristetaan kerralla valmiiksi CLT-levyksi

• Puristettu CLT-levy leikataan rakennuskohteen
mukaisiin mittoihinsa, ja CLT-elementti on 
valmis.



CLT valmiusaste

•Aihiot työstetään CNC:llä Crosslamin tehtaassa

•Toleranssi mitasta riippuen 1-3 mm

•Asiakas ei työstä levyjä vaan varustelee elementtiaihioita! 



CLT – helppouden ja kauneuden risteytys

Tekniikkaa & tunnelmaa

• CLT yhdistää elementtirakentamisen mutkattomuuden
puun hienostuneeseen luonteeseen arkkitehtonisena
tunnelmanluojana

• Puu saa jäädä sisätiloihin näkyviin

• Korkealaatuinen kuhmolainen puu soveltuu
nimenomaan näkyväksi sisäelementiksi



CLT:n edut julkisissa rakennuksissa
• Ympäristöystävällisyys: Puu on rakennusmateriaalina 

ekologinen. Se toimii hiilinieluna, on uusiutuva luonnonvara, 
eikä aiheuta ongelmajätekuormitusta purettaessakaan.

• Ominaisuuksiltaan kevyt, jäykkä ja kestävä.

• Kuivaketjun säilyttäminen CLT-rakentamisessa takaa hyvän ja 
terveen rakennuksen.

• Rakentaminen on nopeaa.

• Puu on rakennusmateriaalina esteettinen ja sillä on useita 
terveyttä edistäviä vaikutuksia.

• CLT soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erinomaisesti 
julkisten kohteiden rakennusmateriaaliksi



Kokemuksia ja havaintoja CLT-
rakentamisesta



Kustannuksista
• Rungon kustannus on järjestelmästä riippumatta kokoluokkaa 10% 

Pitää hallita myös se loput 90% jotta pystyy tekemään talon CLT:stä.

Tuupalan kokonaiskustannusarvio on 11,2 miljoonaa, CLT toimitus on 
muutamia satoja tuhansia euroja.

• LVIS järjestelmät ja toteutukset avainasemassa

• Urakkamallit ja projektin pilkkominen ratkaisevassa roolissa

• Tontinkäytön tehokkuus ja hyvä suunnittelu ratkaisevat myös puurakentamisessa

• Kaavatulkinnoilla on  väliä – esimerkiksi miten käytävät ja HVS-rakenteet tulkitaan
kerrosalalaskennassa?

• Työmaan logistiikka



Kokemuksen ja toimintamallien puute
• CLT rakentaminen poikkeuksetta uutta projektin osapuolille

• Useassa kohteessa tehty työvaiheita “uudestaan” opeteltaessa

• Kilpailutus ja tarjouskäytännöt eivät ole vakiintuneet

• Osaajia vähän saatavilla läpi arvoketkun

• Suunnittelijat, tilaajat, valmistajat, rakentajat

 Huomioitava jo hankesuunnittleuvaiheessa!

 Ei toisteta toistemme virheitä, avointa keskustelua heti
hankkeen alusta alkaen! 

 Toimijat mukaan heti ensi metreiltä!



CLT kaavoituksen ja tontinkäytön kannalta

• Tarkoituksen mukaiset tontit

• Rengasvesijohdot ja riittävät paineet

• Nostopaikkoja isommillekkin elementeille

• Kerrosalalaskentojen tulkinnat

• Osa rakenteista paksumpia kuin perinteisessä rakentamisessa

• Käytävien tulkinnat

• Yhtenäiset lupakäytännöt ja rakennusvalvonta Suomeen?



Toteutusmalli valittava kohteen mukaan
• Työmaalla valmistaminen, elementointi, tilaelementointi vai

hybridirakenne?

• Matalat vs. korkeat kohteet

• Työmaan rajoitteet

• Sääsuojausratkaisut

• Muut työmaatuotannon asettamat vaatimukset

• Kilpailutuksen toteutus vai kumppaanuushankeet
tavoitehinnoilla?



CLT ja kuljetusmittojen huomiointi

• ELY- mittojen huomiointi
varsinkin tilaelementeissä
kuljetuskustannusten
minimointi

• Tontinsuunnittelu
Nostopaikat ja mahdollinen
välivarastointimahdollisuus

• Yhteistyö tilaajan, 
pääurakoitsijan ja 
suunnittelijoiden kanssa
avainasemassa!



Aikataulu ja suunnittelu CLT talossa

• Tuotannon alettua ei muutoksia lähtökohtaisesti sallita

• Ennen CLT:n puristamisen aloittamista täytyy kuva-
aineiston olla ”täydellistä”

• Sisältäen reikäkierrokset ja kaiken 
tekniikkasuunnittelun

• Suunnittelun urakkajako ja aineiston vaatimukset 
oltava selvillä

• Suunnittelu etupainotteista  Huomioitava
kokonaisaikataulussa ja hankekehityksessä

• Tietomallinnus prosessin hallinnassa avain







Suunnittelu



Hukan muodostuminen CLT- tuotannossa

• CLT tehdas ei valmista piirrustuksen mukaisia seinäneliöitä

• Pontit ja liitokset

• Aukotukset

• Levyjen yhdistäminen puristuksessa

• Aihiomittojen aiheuttamat vajavaisuudet – esimerkiksi kaarevat muodot

• Hyvällä suunnittelulla poistetaan useita prosentteja puristettavast levn määrästä





Asennus
• Asennukset vaativat tarkkuutta: millintarkasti työstetyt 

levyt täytyy asentaa tarkasti.

• Huomioitava erityisesti rajapinnoissa, kuten betonin 
päältä lähdettäessä

• Asennuksen kuivaketjusta täytyy 
huolehtia:sääsuojauksen suunnittelu, myös 
välivarastoinnissa!

– Ulkomailla annetaan pinnan kastua ja 
kosteusmittauksen jälkeen töitä voidaan jatkaa?

• Asennuksissa laatuun on panostettava. Levyjen 
huolellisella asennuksella taataan hankkeen ripeä 
eteneminen

• Todellinen ilmatiiveys riippuu käytännössä 
asennuksesta

• ”varapaloja ei ole”



Ääni- ja palotekniset erityispiirteet

• Sammutusjärjestelmä

• Suositellaan toiminnallista palomitoitusta

•Mahdollisuus näkyviin
puupintoihin

•Kevyemmät ratkaisut

•Tietoa neuvotteluihin ja 
viranomaisyhteistyöhön

•Todellista tietoa rakenteen
käyttäytymisestä! 

• Akustiikka rakenteen “heikko kohta”



CLT:n ja näkyvän pinnan määrittely tuotteena

• Mitä on näkyvä CLT pinta?

• Usein määritelty vain näkyvä CLT pinta ja puulaji, esim. kuusi

• Hionnan taso ja määrä?

• Puulaji

• Pintakäsittely

• Lamellipaksuudet ja leveydet (esim. paksut lamellit soveltuu huonosti pintaan)

• Pinnan puulaatu ja oksaisuus (A, AB vai pelkkä suoruusluokka?)

• Detaljien teko ja viimeistely

• Mallielementtikatselmus on tärkeä osa prosessia!



Detaljit CLT kohteessa
• Lähtökohtaisesti detaljit kannattaa toteuttaa tehtaalla CLT:n

• Pontit, rasiareiät, uritukset, aukotukset jne.

• Työstöjen tilatarve huomioitava levyissä

• Vakiotyöstöistä poikkeavat työstöt nostavat toimituksen hintaa

• Kaksipuoliset työstöt

• Isot kaadot ja plaanaukset

• Tapilla tehtävät “hienotyöstöt”

• Kulmien terotukset

• Lopullisen ja tarkan hinnan antamiseksi detaljiikka tulee olla määriteltynä tarjousvaiheessa.

• Miten paljon työstetään ja millä terillä? (=konetunnit)

• Viimeistelyn taso ja vaatimukset





CLT kohteen toteutus
• CLT-kohteissa kannattaa käyttää asiantuntijoita apuna jo hankesuunnitteluvaiheessa. 

– Crosslam pystyy tarvittaessa antamaan asiantuntevaa ohjausta kustannustehokkaiden ratkaisujen 
löytämiseen yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

– Tehtaan asiantuntemusta kannattaa hyödyntää jo hanketta suunniteltaessa, jolloin voidaan yhdessä etsiä 
oikeita ratkaisuja toteutuksen eri vaiheisiin.

– Tuotannon ominaispiirteet kannattaa huomioida jo suunnittelussa: epäedullisten työstöjen osuutta voidaan 
minimoida järkevällä suunnittelulla ja turhia levykääntöjä välttää tuotannossa.

• Tiivis suunnitteluyhteistyö on tärkeää, koska CLT on monille hankkeiden osapuolille osittain tuntematon materiaali. 

• Hyvä suunnittelu on tae onnistuneelle hankkeelle - kokeneet toimijat suunnittelussa ovat varmin tie 
onnistuneeseen kohteeseen.



Lopuksi

• CLT rakentamisessa on valtavat mahdollisuudet ja osaltaan niitä on jo 
saatu käyttöön!

• Suurin osa haasteista liittyy prosessiin ja tiedonvälittämiseen

• Avainasemaan nousee hankesuunnittelu ja avoin vuoropuhelu kaikkien 
osapuolten välillä

• Crosslam tarjoaa omaa kokemustaan käyttöönne!



Kiitos!
www.crosslam.fi

Sauli Ylinen
sauli.ylinen@crosslam.fi

0400 270 752 

mailto:sauli.ylinen@crosslam.fi

