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 Osakkaina 17 Suomalaista puutuotealan eturivin yritystä:

Finndomo Oy, Huonekalutehdas Korhonen Oy, Raute Oy, Versowood

Oy, Ekovilla Oy, Jartek Oy, Penope Oy, Metsäliitto osuuskunta, Ruukki 

Group Oyj, Stora Enso Wood Products Oy, Tikkurila Oyj, UPM-

Kymmene Oyj, Rakennusliike Rasto Oy, arkkitehtitoimisto Puusta 

Innovations Oy, Profin Oy, Iivari Mononen Oy ja Iin Fasadi Oy. 

 Yhtiön tarkoituksena on puutuote- ja huonekaluteollisuuden ja niihin 

liittyvän teollisuuden (rakennus-, kone-, laite- ja 

kemianteollisuuden) yhteistutkimuksen edistäminen ja koordinointi, 

osakkaiden välisen tutkimusyhteistyön kehittäminen, eri maissa 

suoritetun alaan kuuluvan tutkimuksen seuraaminen, yhteydenpito 

alalla toimiviin tutkimuslaitoksiin sekä alaan liittyvän osaamisen 

vahvistaminen. 
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Asukastyytyväisyyskysely nykyisissä 

puukerrostaloissa

Asukastyytyväisyyskysely 2011:
• 4 kohdetta, 6 rakennusta
• Rakennettu 1996 – 2003
• Asuntoja 157 (41% rakennetuista puukerrostaloista)
• Rakennusala tutkituissa 14 648 m2 (47 % rakennetuista)

118 vastausta (75 %)
Omistusasujia 58%
Vuokra-asujia 42%
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Hyvin viihtyvien osuus 

puukerrostaloissa (84 %) on varsin 

korkea.

Tyytyväisten osuus 

puukerrostaloissa (88 %) on varsin 

korkea.

Julkinen keskustelu rakentamisen 

heikosta laadusta ei välttämättä 

kuvasta todellisuutta.

Vertailussa käytetyt aikaisemmat asukastyytyväisyyskyselyt:

1. Asuinympäristön laatu, terveys ja turvallisuus. Internet-

pohjainen tiedonkeruu ja palautejärjestelmä (ALTTI). 

Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 8/2008.

2. Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista 

kehitystarpeista. KIMU kerrostalon ilmastomuutos –

energiatalous ja sisäilmasto kuntoon –projekti. 

(www.teeparannus.fi). Suomen Kiinteistöliitto ry.

3. Asumisviihtyvyys Helsingin kaupungin vuokra- ja 

asumisoikeustaloissa 2005. Helsingin kaupungin 

tietokeskus, julkaisu 1, 2007.

http://www.teeparannus.fi/
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Yhteenveto: Puukerrostalo eri osapuolten näkökulmasta

Asukkaat ovat tyytyväisiä. Asukkaiden suhtautuminen riippuu siitä, miten 

rakennuksen kiinteistönpidossa onnistutaan.

Rakentajien näkökulmasta pohditaan

*  kustannuksia

*  riskejä

*  työmaalla tehtävän työn määrää

Viranomaiset tulevat edellyttämään kolmannen osapuolen tarkastusta entistä 

useammin. Rakentavasti hankkeisiin suhtautuvia tarkastajia tarvitaan 

tulevaisuudessa.

Puurakentaminen olisi saatava kaikkien rakentajien asiaksi.

Puukerrostalohankkeen kaikkien osapuolten on osattava puurakentamiseen 

liittyvät erityispiirteet.

Suomalaisella osaamisella voidaan rakentaa toimiva puukerrostalo.
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Mikä on RunkoPES

Kimmo Järvinen

– Liitokset ovat kehitystyössä ydinasia.

– Taustalla ovat kokemukset avoimesta BES järjestelmästä.

– Nopeuttaa ja tehostaa elementtien asennusta

– Mahdollistaa elementtien hankinnan usealta eri toimittajilta samaan kohteeseen

– Varmistetaan talojen energiatehokkuus, kantavuus, kosteus- , palo- ja äänitekninen 
toiminta.

– Helpottaa suunnittelua

– Tavoitteena mallintamisen hyödyntäminen, joka nyt on viimein arkipäivää.
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RunkoPES, liitosdet. DV303 RunkoPES, liitosdet. DV303

A. Kantavuus

A1. Leimapaine ei ole yleensä kriittinen tekijä liitoksessa, 

leimapainetta voidaan pienentää paksuntamalla CLT-levyä.

A2. Levyjäykistysvoimien siirto on määriteltävä tapauskohtaisesti.

A1, A2

B. Ilmanpitävyys ja kosteustekniikka

B1.  Rakenteessa ei tarvita höyrynsulkua, koska CLT-levyllä on 

riittävä vesihöyrynvastus.

B2.  Ilmanpitävyyden kannalta elastisen PU-vaahdon

pitkäaikaiskestävyys ja vaahdotuksen työsuoritus oleellisia.

• Saumaukselle asetetaan laatukriteeri ja 

sen täyttyminen dokumentoidaan

B3.  Tuuletusraon jatkuvuus liitoksessa varmistettava esim. 

ristiinkoolauksella. Huom. Mahdollinen palokatko.

C. Lämmöneristävyys

C1.  Rakennusosien välisen liitoksen lineaarisen kylmäsillan 

aiheuttama lisäkonduktanssi otettava huomion laskettaessa 

lämpöhäviöitä (RakMk D5).

D. Akustiikka

D1.  Sivutiesiirtymä estetään ääneneristyskumilla.

E. Palotekniikka

E1.  Huoneistojen välinen paloluokkavaatimus tapauskohtaisesti.

E2.  Palokatko tuuletusraossa huoneistojen välillä.

F. Rakentaminen

F1.  Ruuvityypin valinta rakennesuunnitelmien mukaan. 

Mahdollinen esiporaus helpottaa asennustyötä.

• Ruuvauksille asetetaan laatukriteeri ja 

sen täyttyminen dokumentoidaan.

F2. Alempi elementti tulee olla asennettu suoraan 

toleranssin rajoissa.

B1

B2

B3, E2

C1

D1

E1

F1

F2

Yleistä: 
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LK1

LK1: PU-vaahdotuksen varmistaminen 

ulkoseinäelementtien vaakaliitoksissa

Ulkoseinäelementtien välisten pysty- ja vaakasaumojen 

tiivistämiseen käytetään elastista polyuretaanivaahtoa . 

Saumauksen tarkoituksena on estää ilmavirtaukset ja kylmäsillan 

muodostuminen. Saumauksessa voidaan käyttää 

polyuretaanivaahtoja tai  paisuvia   saumanauhoja.   

Sauma-aineelta    vaaditaan   riittävää   lämmöneristävyyttä,  

ilmanpitävyyttä ja vesihöyrynvastusta. 

Vaahtojen ja saumanauhojen ominaisuuksia ja valintaa 

käsitellään liitteessä A.

Materiaalit:

PU-vaahto: PU-vaahdotus tehdään   niin   ettei   siihen   jää   ilmataskuja

tai   epäjatkuvuuskohtia. Jos  saumaan  jää  epäjatkuvuuskohtia,  

kylmä  ilma  pääsee  kulkemaan PU-vaahdon läpi ja siten huonontamaan

seinän lämmöneristyskykyä. Seinäelementin välinen PU-vaahdotus

tehdään seinäelementtien asennuksen  jälkeen.  Elementtien  alin  

ulkoverhouslauta  asennetaan  vasta  saumauksen jälkeen. Sauma   

täytetään   valmistajan   ohjeen   mukaan. Sauma täytetään vaahdolla 

esimerkiksi puolen metrin kaistoissa aloittaen  sauman pohjalta  ja  

vetämällä pilliä tai pistoolia edestakaisin kohti sauman ulkoreunaa.

Saumavaahdon     kovetettua     asennetaan     puuttuva    

ulkoverhouslauta     paikalleen mahdollisimman     nopeasti,     koska     

polyuretaanivaahto     ei    kestä     UV-säteilyä.  Laadunvarmistus 

tehdään ennen verhouslaudan asennusta.

Paisuvat saumanauhat: Saumanauhat ovat  useimmiten rullalla  ja  

niiden toisessa  pinnassa on liimapinta.  Vedettäessä saumanauha 

rullalta alkaa nauhan paisunta. Muutamissa nauhoissa on suojakalvo, 

jonka poistamisen  jälkeen nauha  laajenee.  Nauhat  ovat  tavallisesti

hieman vesihöyryä  läpäiseviä. Saumanauhat  kiinnitetään elementteihin 

jo  tehtaalla,  joten  elementtien  liitokset ovat työmaalla valmiita heti 

elementtien asennuksen jälkeen. Saumanauhan paksuuden tulee olla 

jonkin verran suurempi kuin täytettävän välin, jotta saumanauha puristuu 

hieman ja tekee liitoksesta tiiviin.

Laadunvalmistus:

Saumojen  täyttyminen  varmistetaan  avaamalla  sauma  noin  kahden 

metrin  välein  tai tikulla kokeilemalla. Sauma  voidaan avata  

leikkaamalla vaahdosta  lyhyt  (<5 cm) pätkä.  Kolosta  nähdään  onko  

sauma  täyttynyt  ja  vaahto  kovettunut.    Tarkastuksen  jälkeen 

sauman kolo täytetään samalla vaahdolla, jolla saumakin on täytetty 

Saumauksen  tarkistuslistaan  lisätään  erillinen  kohta laadunvarmistus-

toimenpiteelle ja varmistuksen jälkeen se kuitataan tehdyksi.
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LK5

LK5: Ylemmän US-elementin kiinnitys sisäpuolisilla 

ruuveilla alempaan elementtiin 

Ruuvien tehtävä on jäykistysvoimien siirto ylemmältä 

elementiltä 

alemmalle, sitoa elementit yhteen ja estää rakennuksen 

kaatuminen tuulen vaikutuksesta. Ruuveilla sidotaan 

ylempi ulkoseinäelementti suoraan alempaan elementtiin.

Ruuvit eivät siirrä seinäelementtien pystykuormia. 

Pystykuormat 

kulkevat seinäelementin sisemmän runkotolpan kautta 

välipohjan 

kehäpalkille ja siitä alaspäin alemman seinäelementin 

sisemmälle runkotolpalle.

Ruuvit: Ruuveina voidaan käyttää osakierre tai täyskierre 

ruuveja. 

Ruuvien lujuus, koko ja väli määräytyy  rakennesuunnitelman  

mukaan.  

Ruuvien  kokoa  ja  lujuutta  suunniteltaessa huomioidaan  

niiden  

saatavuus.  Mahdollisuuksien  mukaan  käytetään  

varastokokoja  ja 

tavanomaisia lujuuksia. Muun muassa ruuvien toiminnasta, 

niiden materiaaleista ja pinnoitteista on lisää liitteessä B.

Ruuvaus:

Ylempi  elementti  asennetaan  välipohjan  päälle  ja  tuetaan  

pystyyn.  

Ruuvaus  tehdään mahdollisimman  nopeasti elementin  

asennuksen 

jälkeen.  Elementit  kiinnitetään  seinäelementin alareunasta. 

Ruuvien  

välimatkat  mitataan,  jotta  ne  noudattavat  

rakennesuunnitelmissa  

ilmoitettua  jakoa.

Laadunvalmistus:

Laadunvarmistus  toteutetaan valokuvaamalla  liitos  sekä  

ruuvaukset.  

Kuvia  otetaan  jokaiselta  seinälinjalta  yksi.  Kuva  otetaan  niin,  

että  siinä  näkyy  sekä  ruuvit  että  niiden jako.
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Kimmo Järvinen

RAKENTAVAA  KEVÄTTÄ

Kimmo.jarvinen@fwr.fi

www.fwr.fi

Puh 040 720 6311

Vuosina 1968-1970 kehitettiin Suomessa asuinrakentamista varten avoin BES-

järjestelmä. Se perustui kantaviin pääty- ja väliseiniin, ei-kantaviin sandwich-

ulkoseiniin ja välipohjina käytettäviin pitkälaattoihin. Parvekkeet olivat yleensä 

vapaasti perustuksilla seisovia torneja. Laattaelementteinä alettiin käyttää 

esijännitettyjä ontelo- ja kotelolaattoja. BES- järjestelmässä standardoitiin 

betonielementit ja niiden liitosdetaljit siten, että urakoitsijat voivat hankkia 

valmisosia samaan rakennukseen useilta toimittajilta. Valittu runkojärjestelmä 

antoi lähes vapaat vaihtelumahdollisuudet asuntojen pohjaratkaisujen 

suunnittelulle..

Ennätysmäinen asuntotuotanto 1970- luvun alkupuolella ei olisi ollut 

mahdollista ilman BES- järjestelmää…

BES- ja Runko- BES- järjestelmät ovat edelleen runkojärjestelminä käytössä..

mailto:Kimmo.jarvinen@fwr.fi

