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Ei ole ikuista rakennus-

materiaalia!



Hiilikädenjäljen tarkastelujakso on 100 vuotta!
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Vapaa-ajan 

Rakennukset, 99 %



Pientalot, noin 88 %



Luontokeskus Haltia, Nuuksio, Espoo

Arkkitehti, professori Rainer Mahlamäki
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Pudasjärven hirsinen koulukampus, 10 000 k-m2

Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen; Puupalkinto 2016
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Puupalkinto 2018;

Kuhmon Tuupalan CLT-koulu, Arkkitehtitoimisto Karsikas (Alt)

5 500 k-m2; 12,0 milj. € > 2 180 € / k-m2
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Imatran Mansikkalan puukoulu (2020); 11 000 hyöty-m2
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Puupalkinto 2020 arvioinnissa kunniamaininta!



Kantava runkojärjestelmä määrittelee paljon 
puurakennuksen kestävyyttä ja huollettavuutta:

1. HIRSIRUNKO

2. RANKARUNKO

3. PILARI-PALKKI -RUNKO

4. CLT- tai LVL-MASSIIVIPUULEVYRUNKO
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Sisäverhous

Ilmansulku /

Höyrynsulku
(Muovikelmu, tervapaperi)

NORMISEINÄ JA

SEN RAKENNUSOSAT

Kantava runko /

Lämmöneriste

n. 200 – 250 mm
(Kivivilla, lasivilla, selluvilla)

(U-arvo: 0,17)

Ulkoverhouksen

tuuletusväli

n. 20 – 25 mm

Ulkoverhous

Tuulensuojapinta
(Kova villa, puukuitulevy, kipsilevy 9 mm)



Sinä päätät sisäpinnan

materiaalin, tekstuurin,

detajoinnin, värityksen,

tunnelman… 



16

Pitkäaikaiskestävyys





Homehtuu, sinistyy, nukkaantuu, harmaantuu…



• Paksu lauta (suositus 

min. 28 mm)

• Laadukas puutavara

• Kuiva puutavara

• Rakenteellinen suojaus, 

detaljit huolella

• Ei mielellään jatkoksia

• Hyvä pintakäsittely-

yhdistelmä

• Taustan tuuletus

• Ylläpito / huolto

PITKÄAIKAISKESTÄVYYS



Lämpökäsitellyn puun pitkäaikaiskestävyys



Puun säänkestävyyttä parantavia käsittelyjä 1/2
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Puun säänkestävyyttä parantavia käsittelyjä 2/2
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Pitkänurkka

Lyhtnurkka
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Hirsirakentamisen arkkitehtuuria voi uudistaa!!!

Hirsitalon ei välttämättä tarvitse olla pyöröhirsinen, pitkänurkkainen ja 

näyttää perinteiseltä kesämökiltä tai saunalta. 
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Ryömintätilan korkeus 

min. 800 mm
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Puu-Mera, Vantaan Kivistö, 2015; 1 talo,186 asuntoa

SÄÄSUOJASSA RAKENTAMINEN ON JÄRKEVÄÄ!

• Kuivaketju hallinnassa, nopeus jopa 1/3 perinteiseen rakentamiseen 

verrattuna Kuva: Tiia Sorsa, RKL Reponen



|  30Metropol Parasol, Sevilla Espanja     Kuva: https://pxhere.com/fi/photo/935157



29.10.2013

Puusiltaprojekti 1/2014 – 9/2015

Vihantasalmi

Nahkiala

RUOTSI; Skellefteå

NORJA



Pitkäaikaiskestävyys 
(1/4): säänkesto

• Säänkestolla tarkoitetaan puuaineen kestävyyttä säärasitusta
vastaan

• Säärasituksen tärkeimmät osatekijät ovat
• Auringon UV-säteilyn energia
• Lämpötilan vaihtelu ja sen vaikutus puun kuivumiseen
• Sade ja ilmankosteus

• Säärasituksen vaikutukset puuhun
• Ligniinin valohajoaminen ja siitä johtuva hidas kuitukato (millejä/100 v.)

• Harmaantuminen ja nukkaantuminen
• Halkeilu, sälöily ja muodonmuutokset

Lisämateriaali: Weathering Testing Guidebook. 2001. Atlas Electric Devices Company. Ladattavissa esim. 
https://fdocuments.in/document/weathering-testing-guidebook.html?page=1

George, B. et al.. 2005. Photodegradation and photostabilisation of wood - the state of the art. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2004.10.018
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Pitkäaikaiskestävyys (2/4): biologinen
• Biologisella kestävyydellä tarkoitetaan puutavaran kykyä vastustaa elävien 

organismien aiheuttamaa tuhoa
• Puutavaraa hajottavat tai sen ulkonäköä pilaavat organismit:

• Lahottajasienet
• Heikentävät puuaineen lujuutta hajottamalla selluloosan ja ligniinin
• Havupuutavarassa elävät erityisesti ruskolahottajat (mm. lattiasieni)
• Tarvitsevat toimiakseen vettä ja happea sekä sopivan lämpötilan (optimi 15–40°C)
• Home- ja sinistäjäsienet
• Eivät heikennä puuta, mutta aiheuttavat esteettistä ja joskus terveydellistä haittaa

• Hyönteiset
• Suomessa ei toistaiseksi suurta vaaraa, etelämpänä mm. termiitti

• Bakteerit ja sädebakteerit (yleisessä kielenkäytössä "sädesienet")

• Märässä puussa

Lisämateriaali: Zabel R.A. & Morrell J.J.. 1992. Wood Microbiology: Decay and its Prevention.

Timonen, S. & Valkonen, J.. 2013. Sienten biologia.
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Pitkäaikaiskestävyys (3/4)

• Keinot estää tai hidastaa puun lahoamista:

• Pidetään puu kuivana rakenteellisella suojauksella
• Estetään veden imeytyminen puuhun pintakäsittelyllä
• Modifioidaan puu vettä hylkiväksi (esim. asetylointi) tai alennetaan

sen tasapainokosteutta (esim. lämpökäsittely)
• Käytetään uuteainepitoista sydänpuuta (esim. mänty, lehtikuusi, 

tammi)
• Kyllästetään puu lahottajasienten elintoimintoja estävällä suoja-

aineella (esim. kuparikylläste)

• Puutuotteen tai -rakenteen käyttöikä määräytyy
käyttöolosuhteiden ja materiaalin
kestävyysominaisuuksien yhteisvaikutuksena
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Pitkäaikaiskestävyys (4/4)
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Kestävyys-luokka Kestävyysluokan kuvaus Kuvauksen epävirallinen 

suomennos

DC 1 Very durable                     Erittäin kestävä

DC 2 Durable                              Kestävä

DC 3 Moderately durable         Kohtalaisen kestävä

DC 4 Slightly durable Jossain määrin kestävä

DC 5 Not durable                       Ei lahonkestävä

Puu- ja puupohjaisten materiaalien kestävyysluokat (Durability Classes)

lahottajasieniä vastaan normin EN 350:2016 mukaan.

Käyttö-

luokka

Kuvaus käyttöolosuhteista, johon 

puurakenne joutuu

Home- tai lahottajasienten 

aiheuttama tuhoriski

UC 1 Sisätila, ei altistumista säälle tai 

kastumiselle

vaaraa ei ole paitsi 

satunnaisessa 

vahinkotilanteessa

UC 2 Sisätila, ei altistumista säälle (ei 

edes viistosateelle), mutta voi 

kastua satunnaisesti tai vettä voi 

kondensoitua

Home- tai lahottajasienten 

hyökkäys on mahdollinen

UC 3 Rakenne on ulkona, mutta irti 

maasta, alttiina säälle, erityisesti 

sateelle

UC 3.1 Rakenne kastuu, mutta ei pysy 

märkänä pitkiä aikoja
… hyökkäys on mahdollinen

UC 3.2 Rakenne kastuu ja pysyy märkänä 

pitkiä aikoja, vettä voi kerääntyä 

rakenteeseen

… hyökkäys on 

todennäköinen

UC 4 Rakenne on suorassa 

kosketuksessa maahan tai 

makeaan veteen

… hyökkäys on väistämätön

UC 5 Rakenne on suorassa 

kosketuksessa meri- tai 

murtoveteen

… hyökkäys on 

todennäköinen

Puu- ja puupohjaisten materiaalien käyttöolosuhteiden vaativuutta kuvaavat 

käyttöluokat (Use Classes) normin EN 355:2013 mukaan. Käyttöluokan kuvaus 

on epävirallinen suomennos. Tuhoriskin kuvaus on epävirallinen näkemys.

Lisämateriaalit: 
European Standard EN 335:2013 "Durability of wood and wood-based 
products. Use classes: definitions, application to solid wood and wood-
based products“
European Standard EN 350:2016 ”Durability of wood and wood-based 
products. Testing and classification of the durability to biological agents 
of wood and wood-based materials”.

Käyttöluokka UC1 UC2 UC3.1 UC3.2 UC4 UC5

Puutavaran

kyllästysluokka
Ei tar-

vetta

Ei tar-

vetta

B tai AB AB A M

Kyllästetyn puutavaran käyttösuositus eri käyttöluokissa 
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CLT-levyn testausmenetelmiä
CLT-levyn liimasaumat voidaan testata käyttämällä kahta 

eri menetelmää: delaminointi- tai leikkaustestiä. 

Delaminointitesti on tarkoitettu kantaville puurakenteille, 

jotka on liimattu tyypin I liimoilla (esimerkiksi EPI, PUR tai 

MUF). 

Kyseinen testi tehdään standardien EN 14080 (lamellihirsi 

ja liimapuu) tai EN 16351 (CLT) mukaisesti, jossa liimattu 

puukappale rasitetaan ali- ja ylipaineelle vedellä 

täytetyssä painekattilassa ja kuivataan kuumassa 

olosuhdekaapissa vakioidussa ilmavirrassa. 

Delaminointitestin tarkoituksena on varmistaa CLT-

levyjen liimasaumojen kestävyys pitkäaikaisesti lämpö- ja 

kosteusrasituksissa. Testi tehdään näköhavaintojen 

perusteella eikä sillä saada lukuarvoihin perustuvaa 

tietoa.
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Leikkaustesti

Liimasauman leikkauslujuuden testilaite

Leikkaustesti on uudempi ja helpompi tapa 

testata liimasaumat. 

Leikkaustestit tehdään leikkaamalla 

testattavasta levystä 40x40 mm:n kokoinen 

koko levyn paksuinen testikappale. 

Testikappale laitetaan leikkaustestilaitteeseen 

siten, että sen jokainen sauma yksitellen 

leikataan irti. 
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Leikkaustesti

Testaustulokset tulkitaan seuraavasti: 

Testattavan sauman on kestettävä vähintään 20 

sekuntia tasaista puristusta ja saavutettava 

vähintään 1,7 kN:n mittaustulos, jolloin 

saavutetaan 1,0 N/mm2:n suuruinen leikkauslujuus.

Testauksista täytyy olla laskettuna aina sadan 

viimeisen testipalasen logaritminen keskiarvo. 

Kun laskennassa käytettään logaritmista keskiarvoa, 

korkeiden testiarvojen vaikutus tulokseen ei ole 

niin suuri. 

Yhden huonon arvo vaikutus logaritmisessa 

keskiarvossa on huomattavan suuri.





TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU:

- kuuntelee käyttäjää

- muistaa määräykset

- mukautuu muutoksiin

- kyseenalaistaa  tottumuksia

- katsoo asioita useista näkökulmista

- varautuu tulevaan


