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1 Lähtökohdat 

PUUKET-hanke on puurakentamisen kehittämis- ja tuotteistamishanke. Savonia-

ammattikorkeakoulu on sen yksi osatoteuttajista. Massiivipuun käyttö kerrostalorakentamisessa 

on Suomessa vielä vähäistä, ja Kuopiossa ei ole rakennettu ainakaan yli 3-kerroksisia 

puukerrostaloja. Pitkälle suunnitellulla CLT-tilaelementtikonseptilla saavutetaan merkittävää 

etua paikallarakentamiseen verrattuna. Puukerrostaloja koskevat samat rakennusmääräykset 

kuin muutakin rakentamista. 

1.1 Palomääräykset ja -turvallisuus 

Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa E1 sisältää määräykset ja ohjeet rakennusten 

paloturvallisuudelle. 3-8-kerroksiset puukerrostalot kuuluvat paloluokkaan P2. RT-kortissa 08-

11187 P2-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset on hyvin kerrottu. Asuinrakennusten 

asunnot kuuluvat palokuormaryhmään <600MJ/m2. Palokuormaryhmän perusteella saadaan 

määritettyä rakenteiden palonkestovaatimus, joka tässä tapauksessa on R 60. Palo-osastointi 

tehdään huoneistoittain ja osastointivaatimus on EI 60. Parvekkeet ja luhtikäytävä osastoidaan 

EI 30. (P2-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset. RT 08-11187) 

Suunnitelluissa tilaelementeissä varatienä toimivat asuntojen ranskalaiset parvekkeet ja 

palokunnan pääsy paikalle turvataan liikennejärjestelyillä. Jos tämä ei ole mahdollista 

asennetaan seiniin mahdolliset hätäpoistumistikkaat. 

1.1.1 Toiminnallinen palomitoitus 

Rakennus voidaan suunnitella Rakentamismääräyskokoelmaa täysin noudattaen, ns. 

taulukkomitoituksena. Toinen tapa on tehdä toiminnallinen rakenteiden palomitoitus. Se on 

oletettuun palonkehitykseen perustuva toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu, joka on 

kotimaisissa ja eurooppalaisissa viranomaismääräyksissä hyväksytty menettely rakenteellisen 

paloturvallisuuden varmistamiseksi. (Hietaniemi 2017, 10) Toiminnallinen palomitoitus 

huomioi aktiiviset ja passiiviset palontorjuntamenetelmät sekä rakennuksen tilojen korkeudet ja 

geometrian. Aktiivisiin palontorjuntamenetelmiin kuuluvat esimerkiksi palonilmaisimet ja 

automaattinen sammutusjärjestelmä ja vastaavasti passiivisiin menetelmiin kuuluu 

rakenteellinen suojaus. (Sirkka ja Pirttinen 2017, 25)  

Rakenteiden toiminnallisen palomitoituksen tekemistä kannattaa miettiä, koska siitä saadaan 

monia etuja taulukkomitoitukseen nähden. Toiminnallinen palomitoitus voi mahdollistaa 

enemmän puupintoja rakenteisiin, jolloin vältytään turhilta palosuojauksilta ja voidaan saada 

säästöä. Varsinkin suurissa kohteissa tämä kannattaa tehdä. Toiminnallisen palomitoituksen 

suunnitteluun palkataan suunnittelun alkuvaiheessa ammattitaitoinen palotekninen 

suunnittelija. Suunnittelukustannukset toki nousevat mutta palosuojaustarpeen vähenemisellä 

säästetään työ- ja materiaalikustannuksia. Käsitellyt puupinnat ovat tyylikkäitä ja luovat 

lämpimän tunnelman.  
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1.1.2 Automaattinen sammutusjärjestelmä 

Puukerrostalot, joissa on yli kaksi kerrosta, on varustettava automaattisella 

vesisammutusjärjestelmällä. 3-4-kerroksisissa rakennuksissa on oltava vähintään SFS-5980-

standardin 2-luokan mukainen automaattinen sammutusjärjestelmä. Jos kerroksia on 5-8, 

asuinrakennukset varustetaan vähintään SFS-EN12845-standardin OH-luokan 

sammutusjärjestelmällä ja varmennetulla vesilähteellä.  (Sirkka ja Pirttinen 2017, 24–25)  

Korkeapaine-vesisumusprinklerijärjestelmän sammutusteho perustuu vesisumuun, joka 

jäähdyttää huonetiloja ja savukaasuja sekä syrjäyttää happea. Tämän sammutusjärjestelmän 

lisäetuna on se, että vesisumu pääsee myös esimerkiksi pöytätasojen, kalusteiden ja sängyn alle 

ja sammuttaa tulipalon sieltä. Järjestelmä on paljon parempi kuin tavallinen 

sprinklerijärjestelmä, koska vettä suihkuaa vain 0,5mm / m2 / min. Tavallisen järjestelmän 

vesimäärä on 5 mm / m2 / min, eli korkeapaine-vesisumusprinklerijärjestelmä kastelee 

rakenteita huomattavasti paljon vähemmän. Yleensä kastuu vain palolle altis huoneisto.  

(PUUINFO, Kerrostalojen asuntosprinklaus, 3) 

Korkeapaine-vesisumusprinklerijärjestelmän aiheuttama kustannus on noin 100€ / huoneisto-

m2. (Karjalainen 2017, 19) Tätä järjestelmää kannattaa suosia, vaikka kustannus olisikin 

hieman suurempi kuin tavallisen. Järjestelmä on tehokas sammuttamaan tulipaloja, eikä pahoja 

vesivahinkoja sen takia synny. Pahimmillaan veden aiheuttamien vahinkojen vuoksi joudutaan 

vaihtamaan pintamateriaaleja ja joidenkin pintamateriaalien kuivatus riittää. 

Sprinklerisuuttimien laukeamislämpötila on yleensä vähintään 30 ◦C korkeampi kuin 

tavanomainen korkein tilassa esiintyvät lämpötila. Sprinklerisuuttimet laukeavat 

suutinkohtaisesti, eikä kaikki kerralla. (PUUINFO, Kerrostalojen asuntosprinklaus, 2) Tulipalo 

aiheuttaa tuhoa ja se pitää saada nopeasti hallintaan, joten automaattinen sammutusjärjestelmä 

on tehokas keino, jolla myös pelastetaan ihmishenkiä. On kuitenkin harmillista, jos tästä 

aiheutuu vesivahinkoja myös muihin huoneistoihin. Siksi kannattaa suosia korkeapaine-

vesisumusprinklerijärjestelmää.  

2 Tilaelementti 

Tilaelementit ovat pisimmälle jalostettuja elementtejä. Yksi tilaelementti voi olla kokonainen 

asuinhuoneisto. Betonirakentamisessa tällainen ei ole mahdollista elementin suuren painon 

takia. Tilaelementeistä rakentaminen on nopeampaa tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. 

Lisäksi tilaelementit soveltuvat hyvin täydennysrakentamiseen ja rakennusten korottamiseen 

lisäkerroksilla. (PUUINFO, Puukerrostalo, 9)  
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Kuva 1. Joensuun Pihapetäjän tilaelementti rakenteilla tilaelementtitehtaalla. 

2.1 Rakennustavat pääpiirteissään  

Puukerrostalojen rakenteet voidaan tehdä rankarakenteisina, pilari-palkkirunkoisina, 

massiivipuisina tai näiden yhdistelmistä. Rakenteet voidaan tehdä työmaalla paikan päällä tai 

tehtaassa erilaisiksi elementeiksi, kuten esimerkiksi tilaelementeiksi, välipohjaelementeiksi ja 

ulkoseinäelementeiksi. Elementit voivat olla suuria, esimerkiksi tilaelementtien tyypilliset 

enimmäismitat ovat 12 x 4,2 x 3,2 metriä. Elementtien käyttö on yleistä ja kannattavaa, muun 

muassa siksi, että ne lyhentävät työmaalla tapahtuvien töiden kestoa.  

Tilaelementit kannattaa tehdä tehtaissa mahdollisimman pitkälle, koska tehtaissa 

häiriöherkkyys on pienempi. Samalla vähenee työmaalla tehtävän työn määrä ja työntekijöiden 

ja työnjohdon tarve. Myöskään rakennustarvikkeita ei tarvitse kuljettaa niin paljon työmaalle. 

Tilaelementtien asennus ja niiden väliset liitokset tehdään työmaalla. Että kaikki liitokset 

saadaan tehtyä, on julkisivuun jätettävä aukko liitoksen tekemiseen ja nämä kohdat joudutaan 

viimeistelemään työmaalla. Lisäksi kahdesta tilaelementistä muodostuvan huoneiston 

elementtien välinen sauma ja pintarakenteet sen kohdalta, viimeistellään työmaalla. 
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Vakioitu hyvin suunniteltu puutilaelementtikonsepti mahdollistaa elementtien tehokkaan 

tuotannon ja laadun kehittymisen, varsinkin jos tilauskanta on jatkuvaa. Tilaelementit 

rakennetaan kuivissa sisätiloissa, jolloin vältytään sään aiheuttamilta kosteusriskeiltä. 

Suomessa toimii muutamia tilaelementtitehtaita, jotka valmistavat kerrostalorakentamiseen 

puurunkoisia tilaelementtejä, esimerkiksi Elementti Sampo Oy Kuhmossa ja Pyhännän 

Rakennustuote Oy, jonka tehdas sijaitsee Hartolassa. Molemmilla on omat vakioidut konseptit. 

2.2 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

Suunnittelimme muutamia tilaelementtimoduuleita opiskelijoiden asumistarpeisiin 

massiivirakenteisina CLT-levystä. Lähtökohdaksi suunnittelulle otimme tilaelementin 

mahdollisimman kompaktin koon, siten että yhteen tilaelementtiin saadaan mahtumaan kaikki 

tarvittava. Maksimileveydeksi valitsimme kuitenkin <4m kuljetuksen takia.  

2.2.1 RunkoPES 2.0 

Tilaelementtien rakenteet valitsimme RunkoPES 2.0 rakenteista. RunkoPES on avoin 

puuelementtistandardi, jonka tarkoituksena on vakioida puuelementtirakentamista 

asuntotuotannossa. Sen avulla rakennus voidaan suunnitella yhtenäisiä ja yleisesti hyväksyttyjä 

periaatteita noudattaen, riippumatta siitä kuka rakennuksen rakentaa ja kenen ratkaisuja siinä 

käytetään. (Finnish Wood Research Oy 2013, 1)   

RunkoPES 2.0 rakenteet antavat osviittaa kuinka tarvittavat palomääräykset, akustiset 

vaatimukset ja lämmöneristysvaatimukset saadaan täytettyä. RunkoPES 2.0 sisällössä kuitenkin 

kerrotaan että ”Kantavien rakenteiden ja liitosten mitoitus sekä rakenteiden palo-, ääni- ja 

kosteustekniset tarkastelut tehdään aina tapauskohtaisesti.” (Finnish Wood Research Oy 2013, 

1) 

RunkoPES 2.0 rakenteista suunniteltaviin tilaelementti moduuleihin valitsimme sellaiset, jotka 

soveltuvat viisi kerroksisiin rakennuksiin, joissa on korkeintaan neljä puusta rakennettua 

kerrosta. Kantavan ulkoseinän rakenteeksi valikoitui US404KM (Finnish Wood Research Oy, 

2013, RunkoPES 2.0 OSA 11, 93). Kantavan huoneistojen välisen seinän rakenteeksi valitsimme 

rakenteen THVS402KM (133), joka on tyypillinen tilaelementissä käytettävä huoneistojen 

välinen seinärakenne. Tilaelementin katto/lattiarakenteeksi valitsimme rakenteen TVP801M 

(152), josta käy ilmi, että rakenne on suunniteltu tilaelementeissä käytettäväksi. Rakenne 

TMVP801M (164) antaa osviittaa märkätilavälipohjan toteutuksesta 

tilaelementtirakentamisessa. (Finnish Wood Research Oy 2013, RunkoPES 2.0 OSA 11)   

RunkoPES 2.0 liittymädetaljikirjastosta löytyy lukuisia eri leikkauksia rakennuksen eri 

rakenteiden liittymistä ja liitoksista. Näistä muutamia hyödynsimme tilaelementtimoduulin 

suunnittelussa. Liittymädetalji TDV401KM (44) havainnollistaa hyvin kahden päällekkäisen 

tilaelementin liittymisen toisiinsa rakennuksen ulkoseinälinjalla. TDV402KM (45) 

havainnollistaa kahden päällekkäisen tilaelementin liittymisen huoneistojen väliseinälinjalla. 
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Liittymädetaljit TDA401KM (19) ja TDA402KM (20) esittävät tilaelementin liittymistä 

betonisen pohjakerroksen päälle.  

Nurkkaliittymädetaljeista suunnittelussa hyödynsimme detaljia DN401KM (67) ja DN402KM 

(68). Lisäksi liittymädetaljia DN406KM (72) voi käyttää tilaelementtien ja porraskäytävän 

välistä rakennetta suunniteltaessa. Yläpohjaliittymädetaljia DY401KM (55) voi hyödyntää 

ylimmän kerroksen katto-, yläpohja- ja räystäsrakenteen suunnittelussa. (Finnish Wood 

Research Oy 2013, RunkoPES 2.0 OSA 12)  

2.2.2 Ääneneritys- ja energiatehokkuusvaatimukset  

Puukerrostaloa koskevat samat ääneneristysvaatimukset kuin muitakin asuinrakennuksia. 

Puukerrostalojen ilmaääneneristys on hyvä monikerroksisten rakenteiden takia. Rakenteiden 

ominaisuutena on hyvä ääneneristys korkeita ääniä vastaan esimerkiksi pianon soitto tai lapsen 

itku. Poraamiselle tyypillistä runkoa pitkin johtuvaa ääntä ei esiinny. Matalia ääniä vastaan 

rakenteet eivät ole niin hyviä kuin betoniset rakenteet. Raskaista askelista aiheutuvia matalia 

askelääniä saattaa esiintyä, mutta tätä pyritään vähentämään askelääneneristysvillakerroksella 

ja ohuella valukerroksella. (PUUINFO, Puukerrostalo, 4)  

Puukerrostalojen energiatehokkuusvaatimukset ovat samat kuin muissakin vastaavissa 

rakennuksissa. Puusta tehdyissä massiivirakenteissa tarvitaan hieman vähemmän 

lämmöneristettä kuin betonista valmistetuissa, koska puun lämmönjohtavuusarvo on pienempi 

kuin betonin. Akustiikan ja paloturvallisuuden takia rakennuksen sisäisissä seinissä ja 

välipohjissa on lämmöneristettä, mikä tarvittaessa mahdollistaa jopa huoneistokohtaisen 

energiakulutuksen mittauksen ja huonekohtaisen lämpötilan säädön. Erillistä höyrynsulkua ei 

tarvita massiivisissa puurakenteissa CLT-levyn hyvän ilmatiiviyden takia. (PUUINFO, 

Puukerrostalo, 4-5)   

2.3 Suunniteltava opiskelijakoti 

Mitä tilaelementissä tulee minimissään olla, minkä kokoisessa tilassa ihminen saa kaikki 

tarpeelliset arkipäivän askareet tehtyä? Sain arkkitehtiopettajalta toiveen, että asunto olisi 20 

neliötä. Tavoite olisi rakentaa esimerkiksi opiskelija-asuntoja, opiskelijakoteja. Jos omassa 

asunnossa ei ole kovin paljon oleskelutilaa, sitä olisi hyvä olla tarjolla muualla talossa yhteisesti. 

Perustilaelementtiä, jonka mitat ovat vakioidut, on mahdollista varioida muun muassa 

pintamateriaaleilla, väreillä ja sommittelulla sekä sijoittelulla suhteessa toisiin 

tilaelementteihin. Kuvissa 2a ja 2b on perustilaelementtien luonnospiirustukset. 
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Kuvat 2a ja b. CLT-tilaelementti ja sen viereinen kuiva elementti (ei mittakaavassa). 
 
Kuvan 3 avulla voi hahmottaa erilaisten tilaelementtien sommittelua. Tärkeää 
tilaelementtirakentamisessa on pyrkiä toistoon ja viereisten asuntojen yhteisten toimintojen, 
kuten IV-hormin yhdistämiseen. Luonnostelun ja sommittelun sekä tuotantolaskelmien avulla 
pystyi karsimaan kalliimpia ratkaisuja, kuten vähentämään ulkoseinän mittoja. 
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Kuva 3. Perustilaelementtisommittelua lisäävän valmistuksen tekniikan avulla valmistetuista 
3D-tilaelementeistä. Kyseiset tilaelementit ovat 1:100 koossa. 
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3 Arkkitehtisuunnittelu 

Arkkitehtisuunnittelun aloitin lukemalla ja tutustumalla erilaisiin puurakentamisen 

taustatietoihin ja faktoihin. Tarkoitus oli saada käsitys puukerrostalorakentamisen 

nykytilanteesta Suomessa ja saada samalla lisätietoa siitä, missä mennään maailmalla. 

Arkkitehtisuunnittelu tehtiin tässä projektissa Revit 2017 –suunnitteluohjelmalla. 3D-tulosteita 

varten toimitettiin malli Revitin tiedostomuodossa (rvt), jonka Lisäävän valmistuksen –

projektin työntekijä muunsi Revitin lisäosalla STL Exporterilla stl-tiedostomuotoon. 3D-mallit 

on pursotettu PLA-muovilla. 

 

3.1 Puukerrostalorakentaminen Suomessa 

Mikä on puukerrostalo?  

Puukerrostaloiksi kutsutaan kerrostaloja, joiden kantavat rakenteet ovat pääosin puuta. 

Rakenteet voivat olla puulla verhottuja, mutta myös muita materiaaleja voidaan käyttää, 

esimerkiksi tiiltä. Puuta voidaan käyttää myös asuntojen sisällä tietyin edellytyksin. Asuntojen 

suunnittelua koskevat samat rakennusmääräykset kuin betonisia kerrostaloasuntoja 

suunniteltaessa. Huoneistojen pintamateriaalit eivät poikkea totutusta, eikä puukerrostaloissa 

asuminen poikkea muista kerrostaloista. Ne ovat myös erittäin paloturvallisia. (PUUINFO, 

Puukerrostalo, julkaisu, 15.8.17) 

Merkittäviä puukerrostalokohteita Suomessa: 

 Jyväskylän Puukuokka 

 Joensuun Pihapetäjä 

 Tampereen Vuoreksen puukerrostalot 

 Helsingin Jätkäsaaren Wood City 

 Vantaan PuuMera 

3.2 CLT 

Ristiinliimattu massiivipuu CLT-levy (cross-laminated timber) on kantava ja jäykkä 

rakennusmateriaali. Se mahdollistaa monikerroksisia rakennuksia nopeasti ja ekonomisesti 

tuotettuna. Laatu ja nopeus perustuvat hyvään suunnitteluun. Puu on ylivoimainen materiaali 

CLT:hen, sillä se on kevyttä, lujaa ja työstettävää. 

Saimme mahdollisuuden vierailla Kuhmossa 8.6.2017, jossa kävimme sekä rakenteilla olevassa 

Tuupalan puukoulussa että Crosslamin CLT-tehtaalla. Opistomatkalta on muutamia valokuvia 

seuraavilla sivuilla (Korhonen ja Nuutinen, 2017). 
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Tyypillisiä CLT-paksuuksia rakenteissa: 

 välipohja 140-200 mm 

 kantavat seinät 100-140 mm, kantamattomat seinät 60-100 mm  

 tilaelementtien kantamaton kattorakenne 80-100 mm 

Enimmäismitat ja valmistajat Suomessa 

 Stora Enso Varkaus leveys 2,95 m x pituus 13-16 m x paksuus 400 mm clt.info/en/ 

 Crosslam Kuhmo Oy 3,2 m x 12 m x 60-300 mm (kotimainen mänty- ja kuusilauta) crosslam.fi   

 Hoisko, Alajärvi hoisko.fi  

 CLT Plant Oy tehdas tulossa Kauhajoelle cltplant.com/ 

 opetus- ja tutkimuskäytössä Ammattiopisto Lappia lappia.fi/clt Kemi 

 CELT Oy Valkeakoski celt.fi 

CLT on saksaksi KLH, englanniksi saksalaiset sivut ovat klh.at/en/ 

Hannu Haaranen tiivisti YAMK-opinnäytetyössään rakennustekniikka + tuotantotekniikka + 
sopimusmenettely = rakennustalous. Työ keskittyi vertailemaan betoni- ja CLT-rakentamista. 

CLT tilaelementtirakentaminen: 

 Ruotsissa jo 70-80% puukerrostaloista 

 nopeus 

 sääsuojaus 

 hinta 

 kustannuksista 51% tilaelementille, muut kustannukset erinäisiä työmaakustannuksia, 
työnjohtokuluja, lupia jne. 

 puutilaelementtien hankintahinta voi olla 1015-1025 € / hm2 -> tällöin rakentaminen olisi yhtä 
kannattavaa kuin betonirakentaminen 

 haasteina: miten riskitön tällainen tilaelementti on? joka tapauksessa nykysäädöksillä ja –ohjeilla 
tekijällä on 10 vuoden virhevakuus 

 edistämistä mahdollistaisivat: kaavoitus, jolloin saataisiin volyymia, 
joka kannattaisi! 

(Haaranen, 2017) 

 

 

Kuvat 4a ja b. 

Esimerkkejä 

CLT-levyn 

työstöstä 

Crosslamin 

tehtaalla 

Kuhmossa. 
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Kuva 5a. Liimapuupilari-palkkirunkoinen liikuntasali Tuupalan puukoululla Kuhmossa. 
Vaipparakenteena CLT-levy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 5b. Oviaukon yläosa Tuupalan puukoululla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5c. Näkyville jäävä CLT-seinärakenne, nurkat suojattu 
rakennusvaiheen ajaksi pahvikulmilla. 
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3.3 Kestävä asuntorakentaminen 

Kotilainen ja Hedman ovat perehtyneet asukaslähtöisen puutalokorttelin suunnitteluun 

tilaelementeistä. Kun kortteli on asukaslähtöinen, suunnittelussa huomioidaan 

käyttäjälähtöisyys. Kokonaisvaltaisen näkemyksen toteuttaminen edesauttaa kestävää 

asuntorakentamista. Tällöin kyse on suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön kuuluvien 

tekijöiden yhteisvaikutuksesta niin ihmiseen, yhteisöön kuin luontoonkin.  

Kestävällä asuntorakentamisella on ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen näkökulma. Sen 

yleisenä tavoitteena on tuottaa niin asukkaan kuin yhteiskunnan tarpeita vastaava asumisen 

ympäristö ekologisesti, taloudelliset resurssit huomioiden ja tekniset mahdollisuudet 

hyödyntäen. Samalla pyritään täyttämään rakennukselle asetetut toiminnalliset vaatimukset 

ympäristöä vähemmän kuormittavalla resurssien käytöllä ja sovittamalla rakentaminen 

paikkaan ja historiaan. Kestävässä asuntorakentamisessa kiinnitetään huomiota koko 

rakennuksen elinkaaren aikaisiin prosesseihin, kulutukseen ja päästöihin.  

Tulevaisuuden asumisen ympäristö toteutetaan tänään. Taustalla on pidettävä määräykset, 

perinne, aikaperspektiivi ja visionäärisyys. Puutilaelementtikerrostalorakentamisella on 

mahdollisuuksia vastata kaikkiin näihin haasteisiin. (Kotilainen ja Hedman, 2015) 

 

3.3.1 Paikan henki 

Ihmisen kokemus siitä, minkä hän tuntee viihtyisäksi, kodikkaaksi ja miellyttäväksi asunnoksi, 

asuinalueeksi ja ympäristöksi, riippuu paljon muun muassa omista kokemuksista ja 

kulttuurista. Piha- ja ympäristösuunnittelussa on hyvä huomioida niin sanottu ihmisen 

kokoinen mittakaava, jossa ihminen kokee olevansa luonteva osa rakennettua ympäristöä. Se 

kuinka hyvin paikan hengen saa kussakin kohteessa esille ja se palvelee asukkaita ja käyttäjiä, 

voi luoda arvokasta ja tavoiteltavaa elinympäristöä. Lähtökohtaisesti ajateltuna yksinkertaisen 

tilaelementin tekemisellä ja sen sommittelulla saadaan aikaan tylsää, laatikkomaista ja 

epäviihtyisää elinympäristöä. On tärkeää pohtia paikan henkeen, genius lociin, vaikuttavia 

tekijöitä. Kun ihminen viihtyy ympäristössään, hän myös haluaa pitää siitä huolta ja kiintyy 

siihen. 
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Kuvio 1. Miellekartta paikan henkeen vaikuttavista seikoista. 

 

3.4 Opiskelijakotisommitelmia 

Valmista tilaelementtiä sommittelemalla saadaan aikaan niin rivitalotyyppistä 2-kerroksista 

luhtitaloa, korkeaa luhtikerrostaloa ja pistetaloa. Tavoite on ollut pitää tilaelementin ulkomitat 

vakioituna. Valmistamalla sekä niin sanottuja märkäelementtejä, että kuivaelementtejä 

saavutetaan kustannussäästöä kokonaisneliöhinnassa. Toisaalta samalla saadaan lisävariaatiota 

tilaelementtien keskinäisellä järjestelyllä. 

3.4.1 L-rakennus 

 
5-kerroksinen L-muotoinen luhtitalo (kuvat 6 a-b ja 7 a-b), jossa on pääasiassa yksiöitä ja 
nurkissa kaksiot. Alimmassa kerroksessa yhteiset tilat. Hissikuilu ja porras suojattu seinällä, 
muutoin luhtikäytävät avonaiset. Kaikissa asunnoissa on ranskalainen parveke 
varauloskäyntinä. IV-konehuone sijaitsee hissin / portaiden yläpuolella. Kaikkien asuntojen 
kohdalla IV-hormit ovat luhtikäytävällä. L-luhtitalosta avautuu upeat pihanäkymät, jossa voisi 
olla pihakuntoilulaitteita, keinuja, grillipaikka ja pelikenttä Boccialle.  



Raportti    15 (33) 

   8.9.2017   
   PUUKET-hanke 

 
 

Rauli Korhonen ERR14ST 
Heli Nuutinen EAA14SA 

 
Savonia-ammattikorkeakoulu | PL 6, 70201 Kuopio | www.savonia.fi 

 
Kuva 6a. Luhtikäytävätalo, joka on sommiteltu L-muotoon. Nurkassa olevassa kaksiossa on  
oma parveke. 

 
Kuva 6b. Luhtikäytävätalon seinän puoleisilla käytävillä on asuntojen IV-hormit ja  
L-rakennuksen sisänurkassa on portaat ja hissi. 
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Kuva 7a. ja b. L-talon 1. kerroksessa löytyy väestönsuoja / asuntovarastot, yhteiset tilat. 2. -5. 
kerrokset ovat samanlaiset täynnä yksiötä lukuun ottamatta nurkka-asuntoa. Mikäli tällainen 
rakennuskokonaisuus rakennettaisiin useamman rakennuksen sarjana, osasta yleisistä tiloista 
voitaisiin karsia. 
 

3.4.2 Z-rakennus 

 
Z-mallisen rakennuksen (kuvat 8a ja b. sekä 9a ja b.) idea on tarjota selkeä vaihtoehto suoran 
luhtitalon ja L-muotoisen rakennuksen rinnalle. Rakennusten nurkka-asuntoihin on 
mahdollista kiinnittää enemmän huomiota, kun nurkkia on useampia ja käytettävissä on myös 
maantasokerros asunnoille.  
 
Kaksikerroksisena rakennukseen ei ole välttämätöntä rakentaa hissiä. Silloin säästetään sekä 
hankinta- että huoltokustannuksissa. Toisaalta hissillä saavutettaisiin esteettömyyttä, jota 
nykyään suositaan. 
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Kuva 8a. 2-kerroksinen luhtikäytävätalo pulpettikatolla. 

 
 

 
Kuva 8b. Talo ikään kuin vaihtaa suuntaa kesken kaiken. Rakennuksen molemmilta puolilta 
avautuu näkymä talon toiselle piha-alueelle. Samalla kattokallistukset on muutettava tai 
ratkaistava katon muoto muutoin. 
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Kuva 9 a ja b. Z-muotoisen rakennuksen 1. krs yhteisiä tiloja ja toisessa puolikkaassa asuntoja, 
joilla oma piha-alue. Hissin tilalla isompi terassi yhteisten tilojen äärellä. Asuntojakauma: 
yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. 
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3.4.3 O-rakennus 

Reikäleipä. Pohjapiirrokseltaan O-muotoinen pistetalo (kuvat 11a ja b) on tehokas ja sen voi 

rakentaa niin yksittäiselle pienelle tontille kuin useamman rakennuksen ryppäänä laajemmalle 

tontille. Kuva 10 havainnollistaa kuinka sisennetty sisäänkäynti kutsuu lähestymään. 

Kuva 10. Pistekerrostalo rantamaisemassa. Sisäänkäynti sisennetty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 11a. ja b. O-muotoisen pistekerrostalon 1. krs on yhteisiä tiloja. Keskellä on porraskäytävä 

ja vesikaton alla IV-tilat. 
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Kuvat 12 a, b ja c. Pistekerrostalon asuntosommittelun erilaisia vaihtoehtoja. 

O-rakennuksen asuntojen erilaisilla sijoitteluilla voidaan halutessa rakentaa vaikka erilaisia 

asuntokerroksia, sillä kaikissa asunnoissa IV-hormi on samalla kohtaa suhteessa 

porrashuoneeseen. Kaikkien edellä kuvattujen rakennusten L, Z ja O-luonnospiirustukset ovat 

erillisessä liitetiedostossa. 

4 Tuotannon suunnittelu 

Tilaelementtirakentamisen ymmärtäminen, työmaatekniikka ja kosteudenhallinta kuuluvat 

selkeinä tehtävinä tuotannon suunnitteluun. Rakentaminen ajallisesti on nopeampaa kuin 

betonikerrostalon tekeminen ja erilaisten rakentamiseen liittyvien kustannusten vertailu ennen 

lopullisen rakentamisratkaisun tekemistä kannattaa tehdä ajoissa. 
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4.1 Tilaelementtirakentamisen logistiikka 

Tilaelementtirakentamisessa logistiikka on isossa roolissa. Tilaelementtitehtaaseen tulee 

rakennusmateriaaleja ja usein myös kylpyhuone-elementtimoduuleita ja tehtaasta lähtee 

valmiita tilaelementtejä pois. Näistä aiheutuu kuljetus- ja pakkauskustannuksia. Rakentamisen 

siirtyessä suurelta osin tilaelementtitehtaisiin, vähenee työmaalla tehtävien töiden määrä ja 

rakennusmateriaalitoimitukset työmaalle. Myös jätteiden määrä vähenee ja 

jätelavatyhjennyksiä ei tarvita niin usein.  

Suurten tilaelementtien kuljettaminen työmaalle on lähes aina erikoiskuljetusta. Meidän 

suunnittelemien tilaelementtien kuljetus on myös erikoiskuljetusta, joka ei kuitenkaan tarvitse 

erillistä kuljetuslupaa. Kuljetuslupa on maksullinen. Tätä kuljetuslupaa ei tarvita, kun 

erikoiskuljetuksen vapaat mittarajat täyttyvät.  Kuvasta 13 käy ilmi erikoiskuljetuksen vapaat 

mittarajat, jotka ovat leveys <4 metriä ja korkeus <4,4 metriä. Pituuden puolesta vapaa 

mittaraja on 30 metriä (Kuva 14). 

 

 

 

 

 

 

Erikoiskuljetuksen varoitustoimet selviävät Taulukosta 1. Suunnittelemamme tilaelementin 

Leveys on 3900 mm silloin kun elementti sisältää ulkoseinän lämmöneristyksen ja 

ulkoverhouksen toisella puolella elementtiä. Jos elementti ei sisällä ulkoverhousta ja eristystä, 

on leveys 3650 mm. Tilaelementin pituus on 6900 mm ja korkeus 3050 mm.  

Kuva 13. ELY, Erikoiskuljetukset, 5 

Kuva 14. ELY, Erikoiskuljetukset, 5 
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Mitoilla saadaan laskettua tilaelementille suuntaa antava paino. Kylpyhuoneellisen 

tilaelementin neliöpainona voidaan käyttää 400 kg/m2 ja tavallisen kylpyhuoneettoman 

tilaelementin painona 350 kg/m2. (Kotilainen ja Hedman, 2015, 58,) Tilaelementtien painoksi 

saadaan 3,9 x 6,9 x 400 kg/m2 = 10764 kg ja 3,9 x 6,9 x 350 kg/m2 = 9419 kg. Keskimääräisen 

60 t täysperävaunullisen yhdistelmän kuljetuskapasiteetti on noin 36 400 kg ja keskimääräisen 

42 t puoliperävaunullisen yhdistelmän kuljetuskapasiteetti on noin 28 150 kg. (Ikonen, Palkov 

ja Viljanen, 2007, 51-52) 

Painon puolesta tilaelementtien kuljettaminen ei muodostu ongelmaksi, koska ajoneuvojen 

kuljetuskapasiteetit ovat riittäviä. Periaatteessa täysperävaunullisessa yhdistelmässä kulkisi 

painon puolesta kolmekin tilaelementtiä, mutta pituuden puolesta tämä ei saata olla 

mahdollista ihan tavallisen pituisessa kuorma-autossa ja perävaunussa. 3,9m x 3,05m x 6,9m 

tilaelementin kuljettaminen on erikoiskuljetusta, mutta ei tarvitse kuljetuslupaa. Kuljetus 

tarvitsee kuitenkin varoitustoimet, jotka selviävät Taulukko 1:stä. Varoitustoimenpiteeksi tämän 

kokoisen tilaelementin kuljettamiselle riittää yksi varoitusauto kuljetuksen edessä.  Tämän 

kokoisten tilaelementtien kuljettaminen on helppoa verrattuna 4-5m leveisiin 

erikoiskuljetuksiin, joissa tarvitaan varoitusautot kuljetuksen edessä ja takana sekä kaksi 

liikenteen ohjaajaa.  

Suunnitellun tilaelementin leveyden ollessa ulkomitoiltaan 3900 mm, jää elementin 

suojaamiselle vielä vähän pelivaraa. Jos suunniteltua tilaelementtiä haluttaisiin käyttää 

rakennuksissa, joissa puukerroksia on enemmän kuin 4, tulisi tilaelementin kantavana 

rakenteena olevia CLT-levyjä paksuntaa ainakin 20 mm / levy. Tästä seuraisi tilaelementin 

leventyminen 40 mm. Vieläkin kuljetuksen leveys olisi alle 4m, ainakin teoriassa.  

 

Taulukko 1. ELY, 2017, Erikoiskuljetukset, 12. 
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4.2 Työmaatekniikka 

Ennen kuin työmaalla käsitellään elementtejä, tehdään elementtien asennussuunnitelma. Ratu-

kortti 0425 Puuelementtirakentaminen, tilaelementit, on hyvänä pohjana, kun suunnitellaan 

tilaelementtityön vaiheita. Tilaelementtirakentamisen työmaatoimet eivät poikkea totutusta 

rakentamisvaiheen alussa. Ensin raivataan tontti, suoritetaan mahdolliset louhinnat ja tehdään 

pohjatyöt. Seuraavana aloitetaan mahdollisten väestönsuojatilojen tekeminen ja anturoiden 

valaminen. Anturoiden päälle valetaan joko perusmuurit tai ensimmäisen kerroksen 

betoniseinät ja ensimmäisen kerroksen holvi.  

Kuva 15. Joensuun Pihapetäjän 1. betonikerroksen suojaaminen sääsuojaelementeillä. 

Betoniholvin seinälinjoille valetaan jälkivalukaistat, jotka toimivat tulevien tilaelementtien 

asennusalustana. Asennusalustan täytyy olla tasainen, että talo lähtee rakentumaan suoraan 

heti ensimmäisestä tilaelementistä alkaen. Tässä vaiheessa on hyvä tehdä ja/tai asentaa 

työmaalla tehdyt tilapäiset sääsuojaelementit betonikerroksen suojaksi.   

Tilaelementtitoimituksen saavuttua työmaalle aloitetaan niiden asennus. Asennus kannattaa 

aloittaa heti kun elementit on toimitettu työmaalle, jos vain kelit sallivat. Sateella ja kovalla 

tuulella asennuksia ei voida tehdä, joten tontille tai tontin lähistölle on varattava riittävästi 

varastointitilaa. Tulevan sään on oltava tiedossa ennen kuin sääsuojaelementit poistetaan. 

Sääsuojaelementtejä kannattaa poistaa sitä mukaa kun asennus etenee, mutta asennetut 

tilaelementit pitää myös suojata mahdollisimman pian. Tilaelementit nostetaan 

nelipistenostona ja elementti kannattaa säätää vaakatasoon noston alkuvaiheessa,  

jotta asennus olisi mahdollisimman helppoa. 
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Kuva 16. Tilaelementin nelipistenosto Joensuun Pihapetäjän työmaalla. 

Paikalleen noston jälkeen tilaelementit kiinnitetään perustuksiin/betonikerrokseen ja toisiinsa 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kerroksen tilaelementtien asennuksen jälkeen asennetaan 

porrashuoneeseen tulevat seinä ja tasoelementit sekä portaat, lamelli- ja pistetaloissa. 

Luhtitaloissa luhtikäytävien, mahdollisten hissikuilujen ja portaiden teko voidaan jättää 

tehtäväksi kaikkien tilaelementtien asennuksen jälkeen. Viimeisten tilaelementtien asennuksen 

jälkeen aloitetaan vesikaton tekeminen. Hyvä tapa on tehdä vesikatto elementit paikan päällä 

esimerkiksi teltassa, josta ne voidaan nostaa paikalleen sitä mukaa kun ne valmistuvat.  

Vesikaton valmistuttua aloitetaan sisä- ja ulkopuoliset viimeistelytyöt. Sisäpuolisia 

viimeistelytöitä ovat esimerkiksi ensimmäisen kerroksen pintarakennustyöt, tilaelementtien 

välisten saumojen viimeistelyt, LVIS-kytkennät, hissin asennus, ja porrashuoneen levytys, 

tasoitus ja maalaustyöt. Ulkopuolisia viimeistelytöitä ovat esimerkiksi julkisivuverhouksen 

viimeistelyt ja maalaukset, pellitykset, syöksytorvien asennukset ja perusmuurin ulkopinnan 

viimeistely. Myös pihojen pintarakenteita aletaan tässä vaiheessa tehdä. (Elonen, Matveinen, 

Piipponen, 2017, 43-57) 

Rakennushankkeen lopuksi on suuri määrä erilaisia luovutusvaiheen toimenpiteitä. Nämä 

toimenpiteet ovat suurelta osin samoja kaikissa rakennushankkeissa. Luovutusvaiheen 

toimenpiteisiin kuuluu paljon erilaisia tarkastuksia ja mittauksia. Esimerkiksi LVISA-

urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tarkastukset, valvojan tarkastukset, hissin tarkastus ja 

väestönsuojatarkastus. Lisäksi sprinkler-järjestelmät koeponnistetaan ja järjestelmälle tehdään 
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kolmannen osapuolen tarkastus. Myös mittarien luvut, huoltokirjan luovutus, rakennuksen 

käytönopastus kiinteistönhuolto yritykselle ja rakennusvalvonnan loppukatselmus ovat tärkeitä 

luovutusvaiheen toimenpiteitä.  

Tilaelementtitehtaan toimituskapasiteetti on suuressa roolissa työmaan etenemisnopeuden 

kannalta. Ratu kortissa 0425, on kerrottu tilaelementtien asennukselle karkeutetut työmenekit 

ja työsaavutukset. T4 ajassa karkeutettu työmenekki on 3tth/kpl ja työsaavutus 11 kpl/tv 

(työryhmä 4 työntekijää + nosturi). (Ratu 0425, Puuelementtirakentaminen, tilaelementit, 2017, 

1) Nämä ajat eivät kuitenkaan sisällä sääsuojaelementtien siirtoja.  

Kahdeksan tilaelementin toimittaminen yhdessä erikoiskuljetuksessa voisi olla ihan hyvä määrä, 

joka ehdittäisiin asentaa ja suojata päivän aikana hyvällä kelillä. Tällä tahdilla 

suunnittelemistamme tilaelementeistä ideoitu pistetalo valmistuisi 3-4 päivää / kerros.  

4.3 Kosteudenhallinta 

Kosteudenhallinta on tärkeä osa puukerrostalorakentamista. Elementit tuodaan työmaalle 

sääsuojattuna. Suurelementti ja pilari-palkkirunkoiset talot tehdään aina sääsuojakatoksen alla. 

Tilaelementtirakentamisessa katoksen alla tekeminen on mahdotonta, joten tilaelementtien 

asennus voidaan tehdä vain kuivalla kelillä. Paikalleen asennetut tilaelementit on suojattava 

mahdollisimman pian varsinaisella vesikatolla tai jonkinlaisella sääsuojaelementillä. 

Jälkimmäinen vaihtoehto on turvallisempi, jos sääsuojan siirtoja joudutaan tekemään monta 

kertaa. Varsinaisen vesikaton siirtelyssä on riskinä, että rakenne muuttaa muotoaan, eikä sen 

jälkeen täytä tarvittavia laatuvaatimuksia. Kosteudenhallinnan kanssa kannattaa olla tarkkana, 

koska epäonnistuneesta kosteudenhallinnasta voi seurata merkittäviä lisäkustannuksia.  

Puurakentamisen toteuttamisesta on tehty standardi SFS 5978. Puurakentamisessa käytetään 

neljää eri suojaustasoa kosteudenhallinnassa:  

- Suojaustaso ST0, ei suojausta: kosteuspitoisuus riippuu ilmastosta ja sitä ei voida taata 

suositeltava vain talvikausina ja lyhyinä jaksoina, ei kuitenkaan maakosketusta 

- Suojaustaso ST1, muovi- tai pressusuojaus rakenteiden päällä: kosteuspitoisuus alle 20 

%, varmistettava riittävä tuuletus 

- Suojaustaso ST2, katesuoja: kosteuspitoisuus alle 20 % varmempi kuin ST1 

- Suojaustaso ST3, sisäolosuhteet tai lämmitetty telttasuojaus: kosteuspitoisuus alle 15%  

Kosteudenhallinnasta tehdään suunnitelma, joka kattaa koko rakennusprosessin. Valmistuksen, 

varastoinnin, rakentamisen, tarkastukset ja jälkiseurannan. (Toratti, 2017, 12) 

Rakentamisvaiheessa olisi hyvä noudattaa seuraavanlaista kosteudenhallintasuunnitelman 

sisältöä:  

1. Hankkeen yleistiedot 

2. Kosteudenhallinnan laatutavoitteet 

3. Kosteusriskien kartoitus 

4. Kuivumisaika-arviot 
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5. Työmaaolosuhteiden hallinta 

6. Erityisohjeet 

7. Valvonta- ja mittaus-suunnitelma  

(Sirkka ja Pirttinen 2017, 40) 

 

Vakioiduille tilaelementtimoduuleille kannattaisi kehittää monikäyttöinen kuljetuksen aikainen 

sääsuoja. Pitemmällä aikajänteellä tällä voisi säästää kustannuksia ja muovijätteen määrä 

vähenisi, mutta kuitenkin tilaelementtitehtaan tuotantokapasiteetti ja tilauskanta pitää olla 

riittävällä tasolla, että tämä tulisi kannattavaksi.  

4.4 Tilaelementtipuukerrostalon rakentaminen ajallisesti 

Puutilaelementtirakentamisen rakentamisvaiheen kesto on normaalisti 3-6 kuukautta ja 

vastaava aika rakennettaessa valmiista puutilaelementtikonseptista on 2-4 kuukautta. Kun taas 

betonirakentamisessa rakentamisvaiheen kesto on 11-14 kuukautta. Nämä ajat ovat tyypillisiä 

rakentamisvaiheen kestoja kuusikerroksisille kerrostaloille. Tilaelementtirakentaminen vaatii 

valmiit suunnitelmat ennen rakentamisvaihetta, kun betonirakentamisessa yleensä suunnittelu 

jatkuu rakentamisvaiheen aikana. Tilaelementtikonsepti rakentamisessa valmis konsepti vaatii 

vähemmän suunnittelua kuin muut vaihtoehdot, edellyttäen että konsepti on valmis. Tällöin 

myös suunnittelu tapahtuu ennen rakentamisvaihetta.  

Tästä voidaan päätellä, että tilaelementeistä rakentaminen on huomattavasti nopeampaa kuin 

betonirakentaminen. Tämä selittyy osittain, sillä että betonirakentamisessa suurella osalla 

rakennusvaiheita on loppu-alku riippuvuudet, esimerkiksi perustukset pitää tehdä ennen kuin 

ensimmäisen kerroksen seiniä voidaan tehdä, kun taas tilaelementtirakentamisessa perustuksia 

voidaan tehdä työmaalla samaan aikaan kun tehtaassa tehdään tilaelementtejä. Suuri osa 

työsuoritteista tulee työmaalle tilaelementtitoimituksessa. (Puuinfo.fi, Puukerrostalotyömaan 

käytännöt –koulutusaineisto, 2017, 2-6)  

Tilaelementtirakentamisessa heikkoutena on sen suuri säähäiriöherkkyys. Kun asennuksia ei 

voida vesisateella ja kovalla tuulella tehdä, aiheuttaa tämä riskiä aikataulussa pysymiseen. Jos 

rakennushankkeessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE98), on pykälässä 

20§ mainittu että: ”Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos 

urakan sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on jokin seuraava syy: c) 

poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet”. (Ratu 417-T, 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 7) Mielestäni, jos urakka on vaarassa viivästyä 

sääolosuhteiden takia, tulisi tätä sopimusehtojen pykälää hyödyntää. Työmaapäiväkirjaan 

kannattaa kirjata aina päivän sää.  

Työntekijöille pitäisi keksiä sateisille ja tuulisille päiville jotakin muuta tekemistä. Esimerkiksi 

vesikattoelementtien teko väliaikaisessa sääsuojassa, autokatosten, piharakennusten, 

ensimmäisen betonikerroksen sisäpuoliset työt ja porraskäytävien työt voisivat olla sellaisia, 

mitä voidaan tehdä.  
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4.5 Kustannusten muodostuminen ja mahdolliset säästökohteet 

Kustannukset muodostuvat suunnittelusta, materiaaleista, työkustannuksista ja logistiikasta. 

Tässä työssä on pyritty löytämään säästökohteita tilaelementtirakentamisessa. 

4.5.1 Suunnittelukustannukset 

Suunnittelukustannukset ovat puutilaelementtirakentamisessa suuremmat kuin tavanomaisessa 

betonirakentamisessa. Liitoksia on enemmän kuin betonirakentamisessa ja akustiikan 

suunnittelu on myös haastavampaa. Nämä nostavat rakennesuunnittelun kustannuksia. 

Puukerrostalojen palotekninen suunnittelu myös lisää suunnittelukustannuksia ja niiden 

suuruus riippuu siitä, tehdäänkö kohteelle toiminallinen rakenteiden palomitoitus vai 

käytetäänkö taulukkomitoitusta. Lisäksi yli 2-kerroksisiin puukerrostaloihin on suunniteltava 

automaattinen vesisammutusjärjestelmä. Tilaelementtikonseptilla toteutettavan rakennuksen 

suunnittelukustannusten voisi kuitenkin olettaa olevan pienemmät, kunhan vain konsepti on 

valmis.  

4.5.2 Materiaalikustannukset 

Massiivipuisten tilaelementtien materiaalikustannukset ovat suuremmat kuin 

betonikerrostaloissa tarvittavien materiaalien kustannukset. Suurelta osalta tämä johtuu siitä, 

että CLT on materiaalina kalliimpaa kuin teräsbetoni ja CLT joudutaan usein verhoilemaan 

piiloon kipsilevyllä. Lisäksi tilaelementtien kasaamiseen ja toisiinsa kiinnittämiseen tarvittavia 

liitososia tarvitaan tilaelementtirakentamisessa enemmän kuin betonirakentamisessa. Muuten 

kustannukset materiaalien osalta eivät kauheasti eroa.  

4.5.3 Työkustannukset 

Kun lähdetään miettimään työmaa-aikaisia kustannuksia niin puutilaelementtirakentaminen 

parantaa kannattavuuttaan merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että suuri osa työsuoritteista on 

viety tilaelementtitehtaaseen, jolloin työmaalla tarvitaan vähemmän työvoimaa ja myös 

työnjohtoa. Jos tyypillisen betonikerrostalon rakennusaika on noin 11kk ja 

tilaelementtirakentamisessa 6kk, on tilaelementtirakentamisen rakennusaika 5kk lyhyempi. 

Melkein puolet lyhyemmällä rakennusajalla saadaan huomattavasti säästöjä muun muassa 

työntekijän palkkakuluista ja työmaankäyttö- ja yhteiskustannuksista. Vuokra-

asuntotuotannossa nopeammin valmistunut kohde myös saadaan tuottamaan nopeammin.   

4.5.4 Logistiikkasäästöt 

Logistiikkakustannuksiin vaikuttaa moni asia. Betonirakentamisessa suurin osa 

logistiikkakustannuksista tulee rakennusmateriaali- ja konetoimituksista työmaalle sekä 

jätteiden tyhjennyksistä. Tilaelementtirakentamisessa näitä ei tule työmaalle niin paljon, eikä 

myöskään jätteitä synny niin paljon. Tilaelementtien valmiusaste ja kuljetuksen helppous 
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vaikuttaa logistiikkakustannuksiin. yli 4m leveiden tilaelementtien kuljettaminen on kalliimpaa 

kuin alle 4m leveiden. Tilaelementtien suunnittelussa otimmekin mittarajat huomioon, jotta 

kuljetuksen kustannuksista pystytään säästämään.  

4.5.5 Kustannustehokkaammat tilaelementit 

Lähdin tekemään RunkoPES 2.0 rakenteilla suunnitelluista CLT-tilaelementeistä määrä- ja 

kustannuslaskentaa, jolla pyrin saamaan tietoa tilaelementtien mahdollisista kustannuksista. 

Jotta kustannuksissa olisi huomioitu rakenteita mahdollisimman laajasti, laskin kustannukset 

kahden tilaelementin muodostamalle kaksiovariaatiolle. WC/kylpyhuoneen kustannukset laskin 

paikallarakennettavan tavanomaisen kylpyhuoneen hinnalla, sillä se voisi tulla edullisemmaksi, 

kuin erillinen kylpyhuonemoduuli. Laskelman perusteella tilaelementtien materiaaleista kallein 

on CLT ja sitten kipsilevyt sekä lämmöneristys, joka toimii myös palo- ja tuulensuojana. 

Kipsilevytystyöt olivat työsuoritteina arvokkaimmat, johtuen suurista neliömääristä. Tästä voi 

päätellä, että jos kantavia CLT rakenteita on mahdollisimman vähän, myös palosuojauksen 

tarve vähenee ja saadaan säästöä. Myös ulkoseinärakenteet tulevat suhteellisen kalliiksi näillä 

toteutusmenetelmillä. 

Seuraavana aloitin tutkimaan laskelmia ja pohdiskelin mahdollisuuksia nipistää hinnasta. 

Huomasin että CLT ulkoseinärakenteet ovat neliöhinnalta kalliita. Näissä seinissä on myös 

paljon aukkoja ja seinät eivät ole kantavia, joten nämä seinät saattaisi voida korvata 

rankarakenteisilla seinillä. Toinen säästökohde voisi olla huoneistonsisäinen tilaelementtien 

välinen kantava seinärakenne. Tämän seinän suunnittelin pilari-palkkirunkoisena, jolloin 

huoneistoon saadaan enemmän avaruutta ja palosuojausta ei tarvita niin suurelle pinta-alalle. 

Myös tässä variaatiossa käytin paikallarakennettavan tavanomaisen kylpyhuoneen hintaa, jotta 

laskenta olisi tältä osin yhdenmukainen.  
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Kuva 17. Periaatekuva kustannustehokkaammista tilaelementeistä. 

Ensimmäisessä täysin CLT-rakenteisessa tilaelementissä kaikki 6 sivua on CLT-levyä. Toisessa 

osittain CLT- ja osittain rankarakenteisessa tilaelementissä (kuva 17) kuudesta sivusta 3 on 

CLT-levyä, 2 rankarakenteista ja 1 pilari-palkkirunkoinen. Näillä muutoksilla sain tiputettua 

tilaelementtien hintaa noin 15 %.  

Laskin havainnollistamisen vuoksi kummankin eri tilaelementtiyhdistelmän sisältämien 

yleisimpien materiaalien määrät kuutioissa. Kuviossa 2 on täysin CLT-rakenteisen tilaelementti 

yhdistelmän materiaalimäärät. Kuviossa 3 puolestaan osittain CLT- ja osittain rankarakenteisen 

tilaelementtiyhdistelmän materiaalimäärät. 

 

 

 

 

 

 

Puutuotteet 24,2 m3

Villat 13,7 m3

Kipsilevyt 3,4 m3

Betoni- ja planotuotteet 2,0 m3

Kuvio 2. CLT-rakenteisen  

tilaelementtiyhdistelmän  

materiaalimäärät 
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5 Lopputulema 

CLT-elementtirakentaminen tulee olemaan hyvä vaihtoehto aikaisemmalle 

massiivipuurakentamiselle, ja rankarakentamisen yhdistäminen siihen laskee 

kokonaiskustannuksia. Rakenne on tiivis ja kuitenkin niin sanotusti terveellinen, hengittävä, 

puutuote. Puu on kevyttä ja uusiutuvaa materiaalia, ja puurakentaminen on nopeampaa kuin 

esimerkiksi betonirakentaminen. Kaikessa rakentamisessa on hyvä punnita eri materiaalien 

hyödyt ja haitat. Puukerrostalossakin tarvitaan betonia muun muassa perustuksissa ja lasia on 

ikkunoissa. Puutilaelementtirakentaminen mahdollistaa nopeamman rakentamisen 

kokonaisaikataulun ja elementit voidaan rakentaa säältä suojassa mahdollisimman valmiiksi jo 

tehtaissa. 

Puuta kasvaa Suomen metsissä joka minuutti kahden keskikokoisen rankarakenteisen 

puukerrostalon verran (kasvukaudella) tai yhden massiivipuisen kerrostalon verran reilussa 

minuutissa. Puurakentaminen lisää kotimaista hyvinvointia. Asukkaat viihtyvät ja valitsevat 

mielellään puukerrostalon. Puun käyttö antaa työpaikan lukuisalle määrälle suomalaisia koko 

sen tuotantoketjussa. 

Jos kysytään miksi puusta kannattaa rakentaa? Voi hyvin kysyä: Miksi ei. 

  

Puutuotteet 18,4 m3

Villat 15,8 m3

Kipsilevyt 3,6 m3

Betoni- ja planotuotteet 2,0 m3

Kuvio 3. osittain CLT- ja osittain rankarakenteisen tilaelementtiyhdistelmän 

materiaalimäärät 
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