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Stora Enso lyhyesti

• Uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja
paperiteollisuuden ratkaisuiden edelläkävijä

• Noin 26 000 työntekijää 35 maassa

• Liikevaihto 2015: 10,0 mrd. EUR

• Osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman
arvopaperipörsseissä

1.12.20162

26 000

35



Muuttuva maailma
Megatrendit luovat kysyntää uusiutuville materiaaleille

1.12.20163

Uudet elämäntyylitAnsiotason kasvu YmpäristötietoisuusIlmastonmuutos

Väestönkasvu DigitalisaatioKaupungistuminen



”Kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista
materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta”

1.12.20164

Perinteisestä

paperin- ja

kartongintuottajasta

uusiutuvien

materiaalien

maailmanlaajuiseksi

kasvuyritykseksi
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Wood Products -divisioona
#1 puuteollisuuden yritys Euroopassa

Kapasiteetit ‘000 m3 

• Sahatavara 5 200 m3 

• Jatkojalosteet 2 500 m3 

• Pelletit 355 t 

• CLT 130 m3 

• LVL 100 m3 

Sweden

Finland

Russia

Lithuania

Estonia

Latvia

Austria
60

Czech

Poland

Germany

Netherlands

4

2

2

2

1

1

1 1

2

3

1

X Number of mills

3 800

20

1,6 bn EUR 

5



Stora Enso Wood Products:
Erottuva tuotevalikoima ja palvelut

Teolliset komponentit ja
modifioidut puutuotteet

Rakennuspalkit Building Solutions

Palvelut

Klassinen
sahatavara

LVL (Laminated 

Veneer Lumber), 

viilupuu

CLT (Cross Laminated 

Timber), ristiinliimattu

puu

Pelletit

MySupply
Pelletti-
verkkokauppa

Puumerkki

1.12.20166



Tavoitteemme
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”Tavoitteenamme on johtava

rakentamisen ratkaisuiden tarjoaja

puurakentamisessa sekä

edelläkävijä rakentamiseen liittyvän

teknologian kehityksessä.”

1.12.2016



Ajattelemisen aihetta?



Runkomateriaalien osuudet 2015
aloitetut rakennukset, %-osuus tilavuudesta

Lähde: Puutuoteteollisuus / Forecon Oy / Tilastokeskus



RakMK E1 muutokset 2011
Puurakenteiset kerrostalot enintään 8 kerrosta

• P2-paloluokka

• Kantavat rakenteet REI 60

• Vaatimus sprinklauksesta

• K210 (1-4 krs) tai K230 (5-8 krs) 

palosuojatut rakenteet

• A-luokan lämmöneristeet

• Vaatimuksia räystäille, 

puujulkisivuille, parvekkeille etc.

Lähde: Puuinfo

1997 2011

Toiminnallisella palomitoituksella voidaan hieman poiketa

2017?



Stora Enson rooli puurakentamisessa
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• Luoda kysyntää puurakentamiselle valituilla 

kohdealueilla

• Puurakentamisen järjestelmien 

kehittäminen eri rakennustyyppeihin

• Edistää parhaita käytäntöjä kilpailukyvyn 

varmistamiseksi

• Osaamisen ja kokemuksen jakaminen

• Kokonaiset ja täsmälliset tuote- ja 

järjestelmätoimitukset

20/05/2016



Puurakentamisen ekosysteemin rakentaminen 
yhdessä kumppaneidemme kanssa

Stora Enso

Rakennuttajat ja 

pääurakoitsijat

Arkkitehdit 

ja insinöörit

Asennusliikkeet 

ja toimittajat
Partnerit

Puurakentamisen 

kehittyminen ja 

puutuotteiden 

kysynnän kasvu



Uutta rakentamiseen Stora Ensolta

Building Systems 

by Stora Enso

Building 
Components 

by Stora Enso

LVL 

by Stora Enso



Massiivipuurakentamisen taustalla tuotteet 
LVL & CLT

LVL (Laminated Veneer Lumber)

− Kansainvälisesti 1960-luvulta käytössä ollut 
tuote, jolla on rakentamisessa monta 
sovelluskohdetta

− Tuotantomme alkoi Varkaudessa kesällä 2016

− Käyttösovelluksina mm. pilarit, palkit sekä 
uutuutena suurelementit

− Erittäin hyvät lujuusarvot

− T-, S- ja X-laadut

CLT (Cross Laminated Timber)

− Tuote kehitetty 1990-luvulla

− Stora Enson tuotanto käynnistyi Itävallassa 2008

− Käyttösovelluksina mm. suurelementit pysty- ja 
vaakarakenteisiin 

− Saatavilla laadukas näkyvä pinta

− Elementin maksimimitat 2,95x16m

7/1/201614



Massiivipuuelementtien etuja (CLT / LVL)

• Hygroskooppinen käyttäytyminen

• Ekologisuus

• Tiivis rakenne ilman höyrynsulkua

• Vähäinen kylmäsiltojen määrä

• Hyvät muodonmuutosominaisuudet

• Hyvä rakenteellinen kantavuus ja jäykkyys

• Keveys ja lujuus mahdollistaen esim. tilaelementit

• CNC-työstöt => erittäin hyvä mittatarkkuus



Mikä on Building 
Systems by Stora Enso?



Paneelivideo 
tähän



“Building Systems by Stora Enso?”

• Puurakennejärjestelmät, jotka sisältävät ohjeet 
puurunkoinen rakennuksen suunniteluun ja 
rakentamiseen

• Järjestelmät on kohdennettu erilaisille 
rakennustyypeille

• Järjestelmät sisältävät kokoelman parhaita 
ratkaisuja, ohjeita sekä kustannustietoutta

• Kehitetty yhteistyössä tunnustettujen kolmansien 
osapuolten asiantuntijoiden kanssa

• Järjestelmät ovat avoimia kaikkien käyttöön 



Tavoitteenamme on 

jakaa tietoa sekä tukea 

ja kannustaa
osapuolia 

puurakentamiseen

“Building Systems by Stora Enso?”



Suomessa lanseeratut kerrostalojärjestelmät

Suurelementtijärjestelmä Tilaelementtijärjestelmä



Järjestelmien eroavaisuuksia

Suurelementtijärjestelmä Tilaelementtijärjestelmä

• Hyvin joustava

• Totuttuun rakennusprosessiin sopiva

• Puurunko nopeasti harjakorkeuteen 

=>”Lämpö sisällä, vesi ulkona” 

• Paljon hyviä kokemuksia ulkomailta

• Rajatut käyttökohteet tunnistettava

• Prosessi poikkeava ja osattava hyvin

• Suurin mahdollinen esivalmistusaste

• Lyhyt työmaavaihe

• Kokemukset kotimaasta



Roolimme järjestelmien kautta

• Kokemus, innovaatiot, tuotteet ja suhdeverkostotMarkkinoiden kehittäjä

• Selkeät luotettavat ohjeistukset
massiivipuurakentamiselle

Luotettavuuden
varmistaja

• Parhaat käytännöt puurakentamisen kilpailukyvyn
edistämiseksi

Avointen järjestelmien
jakaminen

• Tuki hankekehitykseenHankkeiden kehittäjä

• Kokemusten kerääminen, oppiminen ja järjstelmien
maakohtainen täsmentäminen

Järjestelmien
jatkokehittäjä



Building Systems by Stora Enso 
-suurelementtijärjestelmä kerrostalorakentamiseen
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• Eurooppalainen hyvin joustava järjestelmä, jonka 
tulkinta edellyttää kohteen pätevien 
suunnittelijoiden osallistumista

• Sisältää valikoiman markkinoilla käytetyistä 
parhaista ratkaisuista

• Soveltuu hyvin kotimaiseen rakennusprosessiin

• Rungon nopea asennus vesikattoon suurten, 
keveiden ja mittatarkkojen elementtien ansiosta 

• Helpottaa eri urakoitsijoiden töiden limittämistä 
kohteessa



Kokemuksiamme ulkomailta: 
Cobalt Place, Lontoo, UK

16/8/201624

Kuva: LendLease



Graz, Itävalta

16/8/201625

Kuva: Nussmüller Architekten



Ris Orangis, Ranska

16/8/201626

Kuva: Promicea



Moholt 50/50, Trondheim, Norja

• 5 taloa, yhteensä 632 asuntoa

• Sijainti: Trondheim, Norja

• Arkkitehti: Tormad Raen | AT Plan und Arkitektur
AS 

• Pääurakoitsija: Veidekke

• Rakennesuunnittelu ja -urakointi: Woodcon

• CLT-määrä: 6 500 m³

• Valmistuminen: marraskuu 2016





Building Systems by Stora Enso 
-suurelementtijärjestelmä kerrostalorakentamiseen

• Joustava

• Kestävän kehityksen mukainen

• Kilpailukykyinen

• Luotettava

• Mahdollistaa jopa 12 kerrosta

1.12.201629



Järjestelmämanuaalin kattava sisältö

• Esipuhe

• Järjestelmän anatomian esittely

• Arkkitehtisuunnittelun ohjeistus

• Järjestelmän esittely esimerkkikohteen avulla
• Järjestelmän mahdollisuudet

• Akustiikkasuunnittelun periaatteet

• Paloteknisen suunnittelun periaatteet

• Muodonmuutosten hallinta

• LVIAS-suunnittelun periaatteita

• Seismisen suunnittelun periaatteet

• Elementtien tuotetietoutta

• Perusliitokset

• Rakennetyyppejä

• Rakennedetaljiikkaa

• Asennusohjeistusta

• Kosteudenhallintaohjeistus

• Kestävän kehityksen näkökohtia



Järjestelmä muodostuu puurungosta …



… sekä täydentävistä rakenteista



Sisältää eri rakenneosien suositukset

Välipohjat Palonsuojaus Seinät Jäykistys Liitokset



Tyypillisiä rakennusosia

Building Components by Stora Enso

Muut kantavat rakenneosat Muu varustelu



Tarjoaa tuen arkkitehdeille mm.

Monimuotoisuuden mahdollisuuksien ja rajojen 

tunnistaminen

• Rakennusmassa

• Pohjaratkaisu

• Huoneistojako jäykistysperiaatteet huomioiden

• Parvekkeiden ja julkisivun mahdollisuudet

Erikoissuunnittelun näkökohtia luonnossuunnitteluun

• Jäykistysperiaatteiden ymmärtäminen ja huomiointi

• Talotekniikan sijaintimahdollisuudet ja reititysten huomiointi

• Rakenteiden ja liitosten periaatteet (akustiikka ja 

palotekniikka huomioiden)

• Tarvittavat rakenteiden tilavaraukset



Kattavasti tietoutta rakennesuunnittelijoille

Jäykistysperiaatteet

• Massiivipuurakentamisen perustiedot

• Liitosperiaatteet

• CLT/LVL -levyjen aukotusten vaikutus jäykkyyteen

• Muodonmuutokset ja niiden huomiointi

Erikoissuunnittelun tietoutta

• Rakenteiden ääneneristävyys

• Palonsuojauksen periaatteet

• Talotekniikan reititysvaihtoehdot

Rakennetyyppejä ja -detaljiikkaa

Kuljetukseen ja työmaahan liittyvää ohjeistusta

• Kuljetuksen rajoitteet

• Asennus

• Suojaus ja olosuhdehallinta



Väliseinäesimerkki



Välipohjaesimerkki



Manuaalin kattava rakennekirjasto

Esimerkkikohteelle on esitetty seuraavat rakennetyypit:

Ulkoseinät

• Kantava ulkoseinä

• Ei-kantava ulkoseinä

Väliseinät

• Kantava väliseinä

• Kantava väliseinä, kylpyhuone

• Kantava väliseinä, hissikuilu

• Ei-kantava väliseinä

• Ei-kantava väliseinä, kylpyhuone

Välipohjat

• Ripalaatta, asunto

• Ripalaatta, kylpyhuone

• Ripalaatta, porrashuone

• CLT, porrashuone

• CLT, parveke

• CLT, asunto

• CLT, kylpyhuone

Muut rakenneosat

• Vesikaton rakenteet

• Portaat



Building Solutions
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Kattavasti rakennedetaljiikkaa

Esimerkkinä asunnon ja 

porrashuoneen liittymän 

pystyleikkaus kantavalta 

seinälinjalta. 

Nopea asennus suurelementein



Erikoissuunnittelun huomioitavia näkökohtia

Akustiikkasuunnittelu

• Ilmaääneneristävyys

• Askelääneneristävyys

• Sivutiesiirtymät

• Talotekniikan äänten hallinta

Palotekninen suunnittelun suojausperiaatteet

• Esillä oleva massiivipuupinta (puu hiiltyy kestää vaaditun ajan)

• Osittainen palonsuojaus (puu saa hiiltyä)

• Täysin palosuojattu rakenne (puu ei saa hiiltyä)

• Muita erityishuomioita



Suunnitelmien yhteensovittaminen tärkeää mittatarkassa massiivipuurakentamisessa

Talotekniikan merkitys



Suurelementtien asennuksesta

• Erittäin nopea asennus suurten ja mittatarkkojen 
elementtien ansiosta

• Paljon elementtejä kuormassa ja kevyt 
nostokalusto

• Massiivipuurunko voidaan asentaa ilman 
sääsuojausta

Kuvat: Woodcon



Kuva: Woodcon



Kuva: Woodcon



Tilaelementti-
järjestelmä



Tilaelementtirakentamisen taustaa Suomessa

• Stora Ensolla on vahva kokemus asuinkerrostalojen
tilaelementtien valmistuksesta. Tämä kokemus on 
siirretty tilaelementtijärjestelmäämme

• Pyhännän Rakennustuote Oy osti Hartolan 
elementtitehtaan 1.6.2016 jatkaen tilaelementtien 
valmistusta Stora Enson kumppanina

• Stora Enso panostaa jatkossakin 
tilaelementtijärjestelmän kehittämiseen ja markkinointiin



Osaamista kerätty - Case Lintuviita, Seinäjoki, 2013
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Case Puukuokka, Jyväskylä, 2015
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Case Eskolantie, Helsinki, 2015
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Case Mäihä, Seinäjoki, 2016
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Tilaelementtirakentamisen etuja

• Nopeus: Töiden limittymisen sekä asennuksen 
ansiosta

• Laatu: Tietomallintamisen maksimaalinen 
hyödyntäminen (BIM => CNC)

• Valmistus hallituissa kuivissa tiloissa

• Ennustettavuus: Sääolojen vaikutukset hallitaan 
paremmin

• Ympäristön vähäisemmät häiriöt

• Standardointi mahdollistaa 
materiaalitehokkuuden

• Tarkkuus: Valmistus lämpimässä ja valaistussa 
tilassa hyvin mittatarkoista osista



Building Systems by Stora Enso -
tilaelementtijärjestelmämme periaatteita

• Eurooppalainen järjestelmä, jonka tulkinta 
edellyttää kohteen pätevien suunnittelijoiden 
osallistumisen 

• Auttaa huomioimaan tilaelementtirakentamisen  
reunaehdot ja mahdollisuudet heti suunnittelun 
alkuvaiheessa

• Kiinnittää huomio heti alkuvaiheessa totutusta 
poikkeavaan suunnitteluprosessiin => kaikkien 
alojen suunnitelmat valmiiksi ennen tuotantoa



Kokonaisuuteen sisältyy:

• Katto

• Huonemoduulit

• Tekniset moduulit

• Hissikuilu

• Käytävät

• Julkisivut

• LVIS-asennukset

• Parvekkeet

• Pintarakenteet

• Betonirakenteinen asennusalusta

Järjestelmän anatomia



Tilaelementti sisältää…

Tilaelementin osat:

• CLT-katto

• Seinän pintaverhous

• Ei-kantavat väliseinät

• Kantavat CLT/LVL-seinäpaneelit

• Lattiapinnoite

• LVIS-asennukset ja koteloinnit

• Kiintokalusteet

• Ovet ja ikkunat

• Lämmöneristeet

• Julkisivuverhoukset (tehdas/työmaa)



• Mahdollisuuksien ja reunaehtojen ymmärtäminen 
ohjaten suunnittelua kohti vakioitua, 
kustannustehokasta ja toteutettavaa lopputulosta

• Poikkeavan suunnitteluprosessin huomiointi sekä 
näkökohtia erikoissuunnittelun ohjaamiseen

• Kattavasti rakennetietoutta luonnossuunnitteluun 
(esim. jäykistys ja rakenteiden tilavaraukset)

• Talotekniikan sijaintimahdollisuudet ja reititysten 
merkityksen korostaminen

Järjestelmä tarjoaa arkkitehdeille mm.

Jäykistävä seinä

Kantava seinä

Huonemoduuli

Tekninen moduuli



Koko- ja painorajoitukset ovat tuotantopaikkakohtaisia. 
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CLT/LVL-levyjen maksimimitat

Tuotannon reunaehtojen huomiointi tärkeää



• Luotettava rakennejärjestelmä suunnittelun 
lähtökohdaksi

• Tuotannon, kuljetuksen ja asennuksen 
reunaehtojen huomiointi suunnittelussa

• Rakenteellisen jäykistyksen periaatteet

• Kattavasti rakennetyyppejä  ja detaljeja 
suunnittelun nopeuttamiseksi

• Paljon erikoissuunnittelun tietoutta (palo ja ääni)

• Muodonmuutosten huomiointi kantavien 
rakenteiden suunnittelussa

Rakennesuunnitteluun manuaali tarjoaa



Esimerkki muodonmuutoksesta:

Manuaalissa laskentaesimerkki: 

• Seinäelementin puristuminen kuormasta

• Seinäelementin kuivumiskutistuminen

• Kattoelementin puristuminen kuormasta

• Kattoelementin kuivumiskutistuminen

• Vaimennuskumien painuma

Esimerkin painuma 4,8 mm / krs



Talotekniikan suunnittelun merkitys

Lopullinen yhteensovitus ja suunnitelmat jo ennen materiaalitilauksia

Vesi- ja viemäripisteiden

sijoittaminen lähelle

porrashuoneiden kuiluja.

Esimerkkejä vaakavedoista



Logistiikka, asennus ja sääsuojaus

Huomioitavia seikkoja esim:

• Kuljetusreitin varmistaminen

• Nostojen huolellinen suunnittelu

• Mahdollinen välivarastointi irti 

maasta, tukevalle vaakasuoralle 

alustalle

• Asennusalustan laadunvarmistus

• Kosteudenhallintasuunnitelman 

laadinta ja huolellinen noudattaminen 

(mm. asennusaikaisen katon käyttö)

• Sisäolosuhteiden hallinta asennuksen 

jälkeen ja käyttöönotossa



Vastuullisesti metsästä

 Kestävä metsänhoito

 Puun alkuperä – chain of custody

 Metsävarojen vuotuinen kasvu Euroopassa ylittää puunkorjuun

 16 miljoonaa metsänomistajaa Euroopassa
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Bridport House - hiilijalanjälkitutkimus

• Valmistunut 2011 Lontooseen

• 8-kerroksinen asuinkerrostalo

• 41 asuntoa

• CLT-toimitus 1576 m3
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Carbon storage of the wood

Hot Rolled Steel

Timber for Cross Laminated Frame

Galvanised Steel for Metsec

Steel Reinforcement for Frame

Concrete for frame

Steel Reinforcement for Foundations

Concrete for foundations

Case: Bridport House CLT-suurelementtikohde

Hiilivarastoinnin osuus 

1220 tonnia CO2

Kokonaispäästöt

1150 tonnia CO2

Kokonaispäästöt

260 tonnia CO2

Source: Case Study Bridport House, 2011



Lopuksi: järjestelmien yhteenveto

Suurelementtijärjestelmä Tilaelementtijärjestelmä

• Hyvin joustava

• Totuttuun rakennusprosessiin sopiva

• Puurunko nopeasti harjakorkeuteen

• ”Lämpö sisällä, vesi ulkona” 

• Ulkomailla paljon jo käytetty

• Rajatut käyttökohteet tunnistettava

• Prosessi poikkeaa ja osattava hyvin

• Suurin mahdollinen esivalmistusaste

• Lyhyt työmaavaihe

• Kokemukset kotimaasta

Olemme
käytettävissänne!



Kiitokset
Alla hyödyllisiä linkkejä: 
 Suurelementtijärjestelmämanuaali: tästä linkistä
 Tilaelementtijärjestelmämanuaali: tästä linkistä
 Itse sivusto, josta järjestelmät löytyvät: täältä

Muita hyödyllisiä linkkejä sivuillemme
 CLT-tietoutta osoitteesta http://www.clt.info/fi/
 LVL-tietoa tämän linkin kautta

http://assets.storaenso.com/se/buildingandliving/ProductServicesDocuments/Residential Multistorey Buildings - Design Manual [final 2016-06-20; version 1.4] EN.pdf
http://assets.storaenso.com/se/buildingandliving/ProductServicesDocuments/Building-Systems-by-Stora-Enso_Modular_Element_Buildings_15062016_web.pdf
http://buildingandliving.storaenso.com/products-and-services/building-systems
http://www.clt.info/fi/
http://buildingandliving.storaenso.com/products-and-services/lvl

