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41300 Puurakenteet
Ohje

Tässä osiossa käsitellään puurakenteita, jotka ovat standardin SFS-EN 335 mukaisissa käyttöluokissa
1-5.
Standardin SFS-EN 335 mukaisten käyttöluokkien kuvaukset esitetään taulukossa 41300:T1.
Taulukko 41300:T1. Puurakenteiden käyttöluokat standardin SFS-EN 335 mukaan.
Käyttöluokka
1
2
3
4
5

Kuvaus
Olosuhde, jossa puu tai puupohjainen tuote on suojattu katteella säätä ja kastumista
vastaan.
Olosuhde, jossa puu tai puupohjainen tuote on suojattu katteella säätä vastaan, mutta
ympäröivän ilman kosteus on korkea, joka voi johtaa ajoittaiseen, mutta ei jatkuvaan
kastumiseen.
Olosuhde, jossa puu tai puupohjainen tuote ei ole suojattu katteella ja puu ei ole kosketuksissa maahan. Se on joko jatkuvasti säälle alttiina tai on suojattu säätä vastaan,
mutta kastuu ajoittain.
Olosuhde, jossa puu tai puupohjainen tuote on kosketuksissa maahan tai makeaan veteen ja siten pysyvästi altistettu kastumiselle.
Olosuhde, jossa puu tai puupohjainen tuote on pysyvästi altistettu suolaiselle vedelle.

Viite
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions, application to
solid wood and wood-based products

41310 Puurunkorakenteet
41310.1 Puutavara ja runkotarvikkeet
41310.1.1 Sahattu tai höylätty puutavara ja pyöreä puu
Vaatimus

Puutavaran kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä.
Lujuuslajiteltu sahatavara on standardin SFS-EN 14081-1 mukaista. Sormijatkokset ovat standardin SFS-EN
15497 mukaisia.
Sahatavara on vähintään laatuluokkaa C, näkyviin jäävän rungon osalla vähintään laatuluokkaa B. Pyöreän
puutavaran laatuluokka valitaan siten, että se vastaa vähintään edellä esitettyjä sahatavaran vaatimuksia.
Pyöreän puun pinta on kokonaan puhdas puun kuoresta.
Paksuudeltaan alle 40 mm tai molemmista sivumitoiltaan enintään 50 mm sahatavaraa ei yleensä lujuuslajitella, mutta sitä voidaan käyttää ruoteina tai jäykisteinä edellyttäen, että se on täyskanttista eikä siinä ole
lahoa tai mekaanisia vaurioita. Tällaisten ruoteiden ja jäykisteiden lujuusluokaksi voidaan olettaa C18. (SFS
5978)
Sahatuottoisen havupuusahatavaran lujuusluokkaa ei tarvitse selvittää, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä
hankkii tukit ja sahaa tai sahauttaa ne omaan käyttöönsä tulevaa pientaloa tai maatalousrakennusta varten.
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Tällaisen sahatavaran lujuusluokaksi voidaan olettaa enintään C24 edellyttäen, että puu vastaa laadultaan
Suomessa kasvanutta puuta. Sahatuottoinen sahatavara tarkoittaa, että sahaus on tehty moitteettomista tukeista eikä puutavaraa ole lajiteltu sahauksen jälkeen muutoin kuin dimensioiden perusteella ja vikoja sisältäviä kappaleita, kuten vajaasärmää tai lahoa, poistamalla. Lujuuslajittelematonta sahatavaraa ei voida käyttää
sormijatketun sahatavaran, liimapuun tai naulalevyrakenteen raaka-aineena.
Havupuutukeista valmistetun lajittelemattoman pyöreän puutavaran sekä pyörö-, höylä- ja massiivipuuhirren
lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien voidaan katsoa vastaavan sahatavaran lujuusluokkaa C24 edellyttäen, että
puu vastaa laadultaan Suomessa kasvanutta puuta. Tällainen puutavara ei saa sisältää liimausta eikä sormijatkoksia.

Ohje

Sahatavaran yleisimmät dimensiot ja laatuluokat on esitetty ohjekortissa RT 21-11288 (Infra 064–
710046).
Sahatavaran yleisimmät lujuusluokat ja lujuusominaisuudet on esitetty julkaisussa RIL 205-2017.
Viitteet
• SFS-EN 14081-1 Puurakenteet. Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara. Osa 1: Yleiset vaatimukset
• SFS-EN 15497 Rakenteellinen sormijatkettu sahatavara. Toiminnalliset vaatimukset ja vähimmäisvaatimukset tuotannolle
• Infra 064–710046 Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet
• RIL 205-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi 5.
• SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

41310.1.1.1 Valmistuksen mittatarkkuudet
Vaatimus

Sahatun puutavaran poikkileikkausmittojen sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukon 41310:T1 luokan 1 mukaiset.
Mitallistetun puutavaran poikkileikkausmittojen sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukon 41310:T1 luokan 2 mukaiset.
Höylätyn puutavaran poikkileikkausmittojen sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukon 41310:T2 mukaiset.
Pyöreän puutavaran halkaisijan sallittu mittapoikkeama valmistajan ilmoittamasta nimellismitasta on taulukon 41310:T3 mukainen.
Pituuden mukaan lajitellun sahatavaran pituus saa poiketa valmistajan ilmoittamasta nimellismitasta - 25…+
50 mm ja määrämittaan katkaistun sahatavaran pituus ± 2 mm.
Pituuden mukaan lajitellun pyöreän puutavaran pituus saa poiketa valmistajan ilmoittamasta nimellismitasta
0…+ 1 %, kuitenkin alle 2 m:n pituuksilla 0…+ 20 mm.
Taulukoiden 41310:T1, 41310:T2 ja 41310:T3 mittatarkkuusvaatimukset koskevat puutavaraa, jonka kosteus
on 20 % puun kuivapainosta. Mikäli kosteus poikkeaa 20 %:sta, muutetaan sahatavaran poikkileikkausmitat
20 %:n kosteutta vastaavaksi taulukon 41310:T4 mukaan ja pyöreän puutavaran tapauksessa taulukon
41310:T5 mukaan.
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Taulukko 41310:T1. Sahatun ja mitallistetun puutavaran valmistustarkkuudet.
Ulottuvuus
Paksuus
≤ 100 mm
> 100 mm
> 300 mm
Leveys
≤ 100 mm
> 100 mm
> 300 mm

Suurin sallittu poikkeama, kun puutavaran kosteus on 20 % puun
kuivapainosta
Luokka 1 (sahattu)
Luokka 2 (mitallistettu)
- 1…+ 3 mm
- 2…+ 4 mm
- 3…+ 5 mm

± 1 mm
± 1,5 mm
± 2 mm

- 1…+ 3 mm
- 2…+ 4 mm
- 3…+ 5 mm

± 1 mm
± 1,5 mm
± 2 mm

Taulukko 41310:T2. Höylätyn puutavaran valmistustarkkuudet.
Ulottuvuus
Paksuus
≤ 20 mm
> 20 mm
Leveys
≤ 100 mm
> 100 mm

Suurin sallittu poikkeama, kun puutavaran kosteus on 20 % puun
kuivapainosta
± 0,5 mm
± 1 mm
± 1 mm
± 1,5 mm

Taulukko 41310:T3. Pyöreän puutavaran valmistustarkkuudet.
Ulottuvuus

Suurin sallittu poikkeama, kun puutavaran kosteus on 20 % puun
kuivapainosta
1)
Halkaisija
+ 20 mm
1)
Pituuden keskikohdalta ja puhtaalta puupinnalta mitattuna.
Taulukko 41310:T4. Sahatavaran poikkileikkausmittojen korjaus 20 %:n kosteuteen.
Puutavaran kosteus
15 %
25 %
30 %

Korjaus
mittaamalla saatua arvoa suurennetaan 1 %:lla
mittaamalla saatua arvoa pienennetään 1 %:lla
mittaamalla saatua arvoa pienennetään 2 %:lla

Taulukko 41310:T5. Pyöreän puun poikkileikkausmitan korjaus 20 %:n kosteuteen.
Puutavaran kosteus
< 20 %
> 20 % ≤ 30 %

Korjaus
mittaamalla saatua halkaisijaa suurennetaan 0,25 % / 1 %:n kosteuden muutos
mittaamalla saatua halkaisijaa pienennetään 0,25 % / 1 %:n kosteuden muutos
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Ohje

Jos mitallistetun puutavaran kosteus on esimerkiksi 25 % ja mittaamalla saatu poikkileikkauksen leveysmitta 102 mm, pienennetään leveysmittaa 1 %:lla.

Puutavara täyttää mittatarkkuusvaatimukset, jos valmistajan ilmoittama nimellismitta on 100 mm
(sallittu poikkeama nimellismitasta ± 1 mm).

41310.1.1.2 Toimitus
Vaatimus

Kukin lujuuslajiteltu sahatavarakappale on merkitty siten, että merkinnöistä ilmenee vähintään taulukon
41310:T6 tiedot. Taulukon 41310:T6 tietoja ei tarvitse esittää, jos sahatavaralle on myönnetty CE-merkki. Tällöin kukin lujuuslajiteltu sahatavarakappale on varustettu standardin SFS-EN 14081-1 mukaisella CE-merkillä.
Mikäli sahatavaran loppukäyttö vaatii, että merkintä jätetään pois esteettisistä syistä, kunkin puutavaraerän
mukana tulee toimittaa kaupalliset dokumentit, joista ilmenee taulukon 41310:T6 tiedot tai CE-merkityn sahatavaran tapauksessa CE-merkistä ilmenevät tiedot.
Kukin lujuuslajiteltu pyöreä puutavarakappale on merkitty siten, että merkinnöistä ilmenee vähintään taulukon 41310:T7 tiedot. Taulukon 41310:T8 lisätiedot tulisi myös merkitä puutavaraan kappalekohtaisesti,
mutta vaihtoehtoisesti ne voidaan esittää kaupallisissa dokumenteissa.
Mikäli puutavaraa jatkokäsitellään, esimerkiksi: sormijatketaan, höylätään, kyllästetään, katkaistaan määrämittoihin, on jokaiseen puutavarakappaleeseen merkitty jatkokäsittelijän nimi tai tunnusmerkki sekä jatkokäsittelyn identifioivat merkinnät. Vaihtoehtoisesti edellä mainitut tiedot voidaan esittää kaupallisissa dokumenteissa.
Puutavaran kosteus saa olla toimitettaessa yksittäisenä arvona enintään 24 % puun kuivapainosta tai enintään 20 % toimituserän keskiarvona. Mikäli puutavara on tarkoitus pintakäsitellä, saa sen kosteus pintakäsittelyn ajankohtana olla enintään 18 % puun kuivapainosta.
Taulukko 41310:T6. Sahatavaran merkintöjen tiedot.
a) Valmistajan nimi tai tunnusmerkki
b) Joko alla olevat tiedot tai viitenumero, jonka perusteella alla olevat tiedot sisältävä dokumentti on
tunnistettavissa:
− yhden puulajin tapauksessa lajin koodi SFS- EN 13556 mukaisesti
− puulajien yhdistelmän tapauksessa lajin koodi SFS-EN 14081-1 taulukon 4 mukaisesti
− sahatavarastandardin numero eli SFS-EN 14081-1
− jos on lajiteltu koneella, koodi joka identifioi alkuperämaan tai -alueen SFS-EN ISO 3166-1:n mukaisesti
− jos on lajiteltu visuaalisesti ja merkitty lujuusluokkaan, lajitteluluokka ja lajittelustandardi
c) Jos on lajiteltu koneen avulla, kirjain M ja SFS-EN 338:n mukainen lujuusluokka, jos se tulee kyseeseen,
muussa tapauksessa kirjain M ja lajitteluluokka ja lajittelustandardi.
d) Jos on lajiteltu visuaalisesti, SFS-EN 1912:n mukainen lujuusluokka, tai lajitteluluokka ja lajittelustandardi, jos SFS-EN 1912:ssa ei ole vastaavaa lujuusluokkaa
e) Kaikki rajoitukset liittyen erityiseen käyttöön
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f ) Sanat ”KUIVANA LAJITELTU”, mikäli tulee kyseeseen
g) Jos on käsitelty suoja-aineilla, lisämerkintä EN 15228:n mukaisesti
Taulukko 41310:T7. Pyöreän puutavaran merkintöjen tiedot.
a) Valmistajan nimi tai tunnusmerkki
b) Lujuusluokka
Taulukko 41310:T8. Pyöreän puutavaran merkintöjen lisätiedot.
a) Taivutuslujuus
b) Puristuslujuus
c) Kimmomoduuli, keskimääräinen ja karakteristinen
d) Tiheys
e) Yhden puulajin tapauksessa lajin koodi SFS-EN 13556 mukaisesti
f) Puulajien yhdistelmän tapauksessa lajin koodi SFS-EN 14081-1 taulukon 4 mukaisesti

Ohje

Sahatavaraa voidaan toimittaa eripituisena, pituuden mukaan lajiteltuna tai määrämittoihin katkaistuna. Sahatavaran pituus voi vaihdella 0,3 m:n välein, kun pituus on 1,8…6,0 m, lukuun ottamatta
määrämittoihin katkaistua sahatavaraa.

Ohje

Ulkokuivauksessa (tapulikuivauksessa) puutavaran kosteuspitoisuus asettuu 14…24 %:iin puun kuivapainosta (yleensä 18 % ± 2 % ns. ilmakuiva). Sahalla puutavara kuivataan yleensä vähintään 20 %:n ±
2 % kosteuteen. Tarvittaessa puutavara voidaan kuivata myös asiakkaan haluamaan kosteuteen.
Viitteet
• SFS-EN 14081-1 Puurakenteet. Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara. Osa 1: Yleiset vaatimukset
• SFS-EN 13556 Pyöreä puu ja sahatavara. Euroopassa käytettävien puulajien nimikkeistö
• SFS-EN ISO 3166-1 Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset. Osa 1: Maiden nimien tunnukset
• SFS-EN 338 Rakenteellinen sahatavara. Lujuusluokat
• SFS-EN 1912 +A1 Structural timber. Strength classes. Assignment of visual grades and species
• EN 15228 Structural timber. Structural timber preservative treated against biological attack.

41310.1.1.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Puutavara suojataan kastumista, likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Puutavara varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että puutavara on irti maasta ja
puutavaraan ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
Puutavaran kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana huolehditaan puutavaran tuulettumisesta.
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Ohje

Puutavaran kosteuden äkillisiä muutoksia vältetään varastoinnin aikana. Puutavaran suojukset säilytetään ehjinä eikä niitä poisteta ennen asennusta. Jos vesi tiivistyy suojusten sisäpuolelle varastoinnin aikana, suojukset avataan tuulettumisen parantamiseksi.
Ulkona puutavara varastoidaan noin 0,3 m korkeiden korokkeiden päälle, jotta alusta tuulettuu ja
roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41310.1.2 Liimapuu
Vaatimus

Liimapuun kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Liimapuu on standardin SFS-EN 14080 mukaista.
Liimapuun lamellien paksuus on enintään 45 mm ja lamellien sormijatkokset ovat standardin SFS-EN 15497
mukaisia.
Liimapuu täyttää taulukossa 41310:T9 esitetyt vaatimukset.
Liimapuun pintaluokka on vähintään H. Halkaisemalla valmistetun liimapuun pintaluokka on vähintään H/R.
Lamellien liimasauma saa olla värillinen.
Taulukko 41310:T9. Käyttöluokan asettamat vaatimukset liimapuulle.
Käyttöluokka SFS-EN 335 mukaan
2
3

Vaatimukset
Valmistuksessa käytettävä ulkokäyttöön soveltuvaa liimaa
Käyttöluokan 2 vaatimukset
Standardin SFS-EN 14080 mukaisia suuria sormijatkoksia ei saa
käyttää, jos syysuunta muuttuu liitoksen kohdalla. 1)
4
Käyttöluokan 3 vaatimukset
Suolakyllästetty tai kreosoottikyllästetty 2)
5
Käyttöluokan 3 vaatimukset
Kreosoottikyllästetty 2)
1) Esimerkiksi sormijatkostekniikalla tehdyssä kolminivelkehän nurkkaliitoksessa syysuunta muuttuu liitoksen kohdalla ja näin ollen tällaisessa liitoksessa ei saa käyttää standardin SFS-EN 14080 mukaisia suuria sormijatkoksia, kun rakenteen käyttöluokka on 3. Suuria sormijatkoksia voidaan käyttää vain käyttöluokissa 1 ja 2. Suuret sormijatkokset ulottuvat läpi liimapuu poikkileikkauksen ja syyn suunta tällöin saa
muuttua maks 45 astetta (esim. nivel kehän nurkka)
2) kreosootin käyttö on sallittu vain jatkuvasti maata koskettavissa avojohtorakennelmissa, kuten sähköynnä muut pylväät, ja ratapölkkyinä sekä silloissa tai muissa vastaavissa kantavissa ulkorakenteissa

Ohje

Liimapuun pintaluokat esitetään taulukossa 41310:T10.
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Taulukko 41310:T10. Liimapuun pintaluokat.
Pintaluokka
R = raakahöylätty

H = höylätty pinta
P = puhtaaksi höylätty

Kuvaus
Pinnat saavat olla osittain työstämättömiä ja liimatahroja saa esiintyä. Halkaisemalla valmistetuissa, kannatteissa pystysivut saavat olla sahapintaisia. Lamelleissa
voi esiintyä vajaasärmäisyyttä ja liimatahroja. Mitallistettu leveys on sama kuin nimellisleveys.
Pinnat höylätty. Joidenkin lamellien syrjä voi olla työstämätön. Pienehköjä liimatahroja voi esiintyä. Höylätty leveys on sama kuin nimellisleveys.
Pinnat puhtaaksihöylättyjä. Pienehköjä liimatahroja voi esiintyä. Vakiomittaisissa
palkeissa leveys on 4 mm nimellismittaa pienempi.

Ohje

Liimapuun yleisimmät lujuusluokat ja lujuusominaisuudet on esitetty julkaisussa RIL 205-2017.
Viitteet
• RIL 205-2007 Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi 5
• SFS-EN 14080 Puurakenteet. Liimapuu. Vaatimukset
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. Part 1: General

41310.1.2.1 Valmistuksen mittatarkkuudet
Vaatimus

Liimapuun sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukon 41310:T11 mukaiset.
Mittatarkkuusvaatimukset koskevat liimapuuta, jonka kosteus on 12 % puun kuivapainosta.
Taulukko 41310:T11. Liimapuun valmistustarkkuudet.
Ulottuvuus
Leveys
kaikki leveydet
Korkeus
≤ 400 mm
> 400 mm
Pituus
≤2m
> 2 m ≤ 20 m
> 20 m
Poikkileikkauksen kulmat

Suurin sallittu poikkeama, kun liimapuun kosteus on 12 % puun kuivapainosta
± 2 mm
- 2…+ 4 mm
- 0,5...+ 1 %
± 2 mm
± 0,1 %
± 20 mm
α = 1:50 (n. 1,1°)
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Ohje

Liimapuun yleisimmät nimellisleveysmitat ovat 90 mm, 115 mm, 140 mm, 165 mm, 190 mm ja 215
mm. Lisäksi on saatavissa 240 mm:n, 265 mm:n ja 290 mm:n levyistä liimapuuta sekä halkaisemalla
valmistettua 42 mm:n, 56 mm:n, 66 mm:n ja 78 mm:n levyistä liimapuuta.
Halkaisemalla valmistettu liimapuu voi olla vannesahapintainen ja siinä voi esiintyä sydänjuovaa.
Näin ollen tällaisen liimapuun käyttöä on vältettävä sellaisissa paikoissa, joissa liimapuulle asetetaan
korkeat ulkonäkövaatimukset. Halkaistun liimapuun lujuus tulee erikseen todentaa käytetyille poikkileikkauksille.
Mikäli käytetään 240 mm:n, 265 mm:n tai 290 mm:n levyistä liimapuuta, on leveys syytä varmistaa
valmistajalta, koska liimapuun nimellisleveys voi vaihdella jonkin verran eri valmistajien kesken.
Liimapuun korkeus määräytyy lamellien paksuuden ja paksuuden monikertojen mukaan. Yleisimmät
lamellien paksuudet ovat 33,3 mm ja 45 mm. Lamellien leveys ja liimapuutuotteen muoto (kaarevuus) vaikuttavat oleellisesti käytettävien lamellien paksuuteen.

41310.1.2.2 Toimitus
Vaatimus

Liimapuutuotteet on merkitty kappalekohtaisesti siten, että merkinnöistä ilmenee vähintään taulukon
41310:T12 tiedot. Taulukon 41310:T12 tietoja ei tarvitse esittää, jos liimapuutuote on CE-merkitty. Tällöin
kukin liimapuutuote on varustettu standardin SFS-EN 14080 mukaisella CE-merkillä. Mikäli liimapuutuotteen
loppukäyttö vaatii, että merkintä jätetään pois esteettisistä syistä, on kunkin tuote-erän mukana toimitettava
kaupalliset dokumentit, jotka sisältävät taulukon 41310:T12 tiedot tai CE-merkityn liimapuutuotteen tapauksessa CE-merkistä ilmenevät tiedot sekä suoritustasoilmoitus. Lisäksi kaupallisissa dokumenteissa tulee esittää asiakkaan nimi, osoite, tilausnumero sekä toimitettujen liimapuutuotteiden mitat ja määrät. Liimapuutuotteen suojukseen on merkitty tuotteen mitat ja/tai tunnus.
Liimapuutuotteen kosteus saa olla toimitettaessa enintään 15 % puun kuivapainosta. Mikäli liimapuutuote on
tarkoitus pintakäsitellä, saa sen kosteus pintakäsittelyn ajankohtana olla enintään 15 % puun kuivapainosta.
Taulukko 41310:T12. Liimapuutuotteen merkintöjen tiedot.
a) Valmistajan nimi tai tunnusmerkki
b) Liimapuustandardin numero eli SFS-EN 14080
c) Viittaus dokumentoituun lujuusprofiliin tai standardissa SFS-EN 14080määritettyyn lujuusluokkaan
d) Liimatyyppi
e) Tuotantoviikko ja -vuosi

Ohje

Liimapuun kosteus valmistusprosessin jälkeen on 8…14 % puun kuivapainosta.
Viitteet
• SFS-EN 14080 Puurakenteet. Liimapuu. Vaatimukset.

-

TK 406 Sillat ja taitorakenteet

LAUSUNTOVERSIO

RTS 21:26

41310.1.2.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Liimapuutuotteet suojataan kastumista, likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Liimapuutuotteet varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että tuotteet ovat irti
maasta ja tuotteisiin ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
Liimapuutuotteiden kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana huolehditaan liimapuutuotteiden tuulettumisesta.

Ohje

Liimapuutuotteiden kosteuden äkillisiä muutoksia vältetään varastoinnin aikana. Liimapuutuotteiden
suojukset säilytetään ehjinä eikä niitä poisteta ennen asennusta. Jos vesi tiivistyy suojusten sisäpuolelle varastoinnin aikana, suojukset avataan tuulettumisen parantamiseksi.

Ohje

Ulkona liimapuutuotteet varastoidaan noin 0,3 m korkeiden korokkeiden päälle, jotta alusta tuulettuu ja roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41310.1.3 Viilupuu (LVL)
Vaatimus

Viilupuun kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä
Viilupuu on standardin SFS-EN 14374 mukaista.
Viilupuu täyttää taulukossa 41310:T13 esitetyt vaatimukset.
Taulukko 41310:T13. Käyttöluokan asettamat vaatimukset viilupuulle.
Käyttöluokka SFS-EN 335 mukaan
2
3

Vaatimukset
Valmistuksessa käytettävä ulkokäyttöön soveltuvaa
liimaa
Käyttöluokan 2 vaatimukset
Suolakyllästetty

Ohje

Viilupuun lujuusominaisuudet on esitetty julkaisussa RIL 205-2017 sekä uudet teollisuus -lujuusluokat
julkaisussa LVL handbook Europe.

41310.1.3.1 Toimitus
Vaatimus

Viilupuutuotteet on merkitty kappalekohtaisesti siten, että merkinnöistä ilmenee vähintään taulukon
41310:T14 tiedot. Taulukon 41310:T14 tietoja ei tarvitse esittää, kun viilupuutuote on CE-merkitty. Tällöin
kukin viilupuutuote on varustettu standardin SFS-EN 14374 mukaisella CE-merkillä. Mikäli viilupuutuotteen
loppukäyttö vaatii, että merkintä jätetään pois esteettisistä syistä, tulee taulukon 41310:T14 tiedot tai CEmerkityn viilupuutuotteen tapauksessa CE-merkistä ilmenevät tiedot esittää pakkausmerkinnästä tai kunkin
tuote-erän mukana toimitettavissa kaupallisissa dokumenteissa.
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Taulukko 41310:T14. Viilupuutuotteen merkintöjen tiedot.
a) Valmistajan nimi tai tunnusmerkki
b) Viilupuustandardin numero eli SFS-EN 14374
c) Tuotteen tyyppi ja käyttöalue
d) Asiaan kuuluvat tekniset ominaisuudet

41310.1.3.2 Valmistuksen mittatarkkuudet
Vaatimus
Viilupuun sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukon 41310:T15 mukaiset.
Mittatarkkuusvaatimukset koskevat viilupuuta, jonka kosteus on 10 % puun kuivapainosta.
Taulukko 41310:T15. Viilupuun valmistustarkkuudet.
Ulottuvuus

Suurin sallittu poikkeama, kun viilupuun kosteus on 10 % puun kuivapainosta

Paksuus

+ (0,8 + 0,03 t) mm
- (0,4 + 0,03 t) mm

Leveys
< 400 mm

± 2 mm

≥ 400 mm

± 0,5 %

Pituus
kaikki pituudet

± 5 mm
α = 1:50 (n. 1,1°)

t = nimellispaksuus

Ohje

Viilupuun kosteus valmistusprosessin jälkeen on 8…10 % puun kuivapainosta.
Viitteet
• RIL 205-2007 Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi 5
• SFS-EN 14374 Puurakenteet. Rakenteellinen LVL. Vaatimukset
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood- based products. Definition of use classes
• LVL handbook Europe. Puutuoteteollisuus ry.

41310.1.3.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Viilupuutuotteet suojataan kastumista, likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Viilupuutuotteet varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että tuotteet ovat irti
maasta ja tuotteisiin ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
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Viilupuutuotteiden kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana huolehditaan viilupuutuotteiden tuulettumisesta.

Ohje

Viilupuutuotteiden kosteuden äkillisiä muutoksia vältetään varastoinnin aikana. Viilupuutuotteiden
suojukset säilytetään ehjinä eikä niitä poisteta ennen asennusta. Jos vesi tiivistyy suojusten sisäpuolelle varastoinnin aikana, suojukset avataan tuulettumisen parantamiseksi.
Ulkona viilupuutuotteet varastoidaan noin 0,3 m korkeiden korokkeiden päälle, jotta alusta tuulettuu
ja roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41310.1.4 Vanerilevyt
Vaatimus

Vanerilevyjen kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Vanerilevyt ovat standardin SFS-EN 13986 mukaisia.
Vanerilevyt täyttävät taulukossa 41310:T16 esitetyt vaatimukset.
Pinnoittamattomien havuvanerilevyjen pinta on vähintään laatuluokkaa III ja vastaavasti koivuviilupintaisten
vanerilevyjen pinta vähintään laatuluokkaa WG.
Taulukko 41310:T16. Käyttöluokan asettamat vaatimukset vanerilevyille.
Käyttöluokka SFS-EN 335 mukaan
2
3

Vaatimukset
Valmistuksessa käytettävä ulkokäyttöön soveltuvaa
liimaa
Käyttöluokan 2 vaatimukset ja
Levy pinnoitettu ja reunasuojattu tehtaalla

Ohje

Vanerilevyjen laadut, dimensiot yms. ominaisuudet on esitetty Vanerikäsikirjassa.
Yleisimpien vanerilevyjen lujuusominaisuudet on esitetty julkaisussa RIL 205-2017.
Viitteet
• SFS-EN 13986 Puulevyt rakennuskäytössä. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkinnät
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. Part 1: General
• RIL 205-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi 5
• Vanerikäsikirja, Metsäteollisuus ry.

41310.1.4.1 Valmistuksen mittatarkkuudet
Vaatimus

Vanerilevyjen sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukon 41310:T17
mukaiset
Mittatarkkuusvaatimukset koskevat vanerilevyjä, joiden kosteus on 10 % ± 2 % puun kuivapainosta.
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Taulukko 41310:T17. Vanerilevyjen valmistustarkkuudet.
Ulottuvuus

3 mm
12 mm
> 12 mm
25 mm
> 25 mm
30 mm
> 30 mm

Suurin sallittu poikkeama, kun vanerilevyn kosteus on 10 % ± 2 % puun kuivapainosta
Hiomaton vanerilevy
Hiottu vanerilevy
Yhden levyn mitNimellispaksuuYhden levyn mitNimellispaksuutapoikkeama
den mittapoiktapoikkeama
den mittapoikkeama
keama
± 1,0 mm
+ (0,8 + 0,03 t) mm ± 0,6 mm
+ (0,2 + 0,03 t) mm
(0,4
+
0,03
t)
mm
- (0,4 + 0,03 t) mm
± 1,0 mm
± 0,6 mm
± 1,5 mm
± 0,6 mm
± 1,5 mm
± 0,6 mm
± 1,5 mm
± 0,8 mm
+ (0,0 + 0,05 t) mm
- (0,4 + 0,05 t) mm
± 1,5 mm
± 0,8 mm
± 1,5 mm
± 0,8 mm
+ (0,0 + 0,03 t) mm
- (0,4 + 0,03 t) mm
± 3,5 mm
± 1,0 mm

Pituus ja leveys
Suorakulmaisuus
1000 mm:ä kohti
Reunan suoruus
± 1,0 mm
1000 mm:ä kohti
t = nimellispaksuus.

41310.1.4.2 Toimitus
Vaatimus

Vanerilevyt on merkitty kappale- tai pakkauskohtaisesti siten, että merkinnöistä ilmenee vähintään taulukon
41310:T18 tiedot. Taulukon 41310:T18 tietoja ei tarvitse esittää, kun vanerilevytuote on CE-merkitty. Tällöin
vanerilevyt tai niiden pakkaus on varustettu standardin SFS-EN 13986
mukaisella CE-merkillä. Mikäli kappale- ja pakkausmerkintä jätetään pois, on kunkin tuote-erän mukana toimitettava kaupalliset dokumentit, jotka sisältävät taulukon 41310:T18 mukaiset tiedot tai CE-merkityn vanerilevytuotteen tapauksessa CE-merkistä ilmenevät tiedot.
Taulukko 41310:T18. Vanerilevyjen merkintöjen tiedot.
a) Valmistajan nimi tai tunnusmerkki
b) Käyttöolosuhdeluokka (tekninen luokka) standardin SFS-EN 636 mukaan
c) Kirjaimet S = rakenteellinen käyttö tai G = yleinen käyttö
b) Formaldehydiluokka

Ohje

Vanerilevyjen kosteus valmistusprosessin jälkeen on 7…9 % puun kuivapainosta.
Viitteet
• SFS-EN 13986 Puulevyt rakennuskäytössä. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkinnät
• SFS-EN 636 Vaneri. Spesifikaatiot.
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41310.1.4.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Vanerilevyt suojataan kastumista, likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Vanerilevyt varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että levyt ovat irti maasta ja levyihin ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
Vanerilevyjen kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana
huolehditaan vanerilevyjen tuulettumisesta.

Ohje

Vanerilevyjen kosteuden äkillisiä muutoksia vältetään varastoinnin aikana. Vanerilevyjen suojukset
säilytetään ehjinä eikä niitä poisteta ennen asennusta. Jos vesi tiivistyy suojusten sisäpuolelle varastoinnin aikana, suojukset avataan tuulettumisen parantamiseksi.
Ulkona vanerilevyt varastoidaan korokkeiden päälle, jotta alusta tuulettuu ja roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41310.1.5 Painekyllästetty puutavara
Vaatimus

Painekyllästettävän puutavaran (raaka-aineen) kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Ohje

Lujuuslajiteltu painekyllästetty puu ja kyllästetyt verhoilutuotteet ovat CE-merkittyjä. Muu kyllästetty
puutavara ei ole CE-merkittyä

Vaatimus

Puutavara painekyllästetään paikallisten sää- ja käyttöolosuhteiden asettamien vaatimusten mukaisesti NTR
A- tai NTR AB-luokkaan, jotka täyttävät standardin SFS-EN 351 vaatimukset.

Vaatimus

Painekyllästettävä puutavara täyttää kohdissa 41310.1.1, 41310.1.2 ja 41310.1.3 esitetyt vaatimukset.

Ohje

Painekyllästys ei muuta puutavaran lujuus-, laatu- yms. ominaisuuksia merkittävästi, mikäli puutavaran kosteus on sama.
Painekyllästetyn puutavaran tuottajat ja jälleenmyyjät ovat sopineet yleisen käytännön, että kyllästysluokitus määräytyy puutavaran paksuuden mukaan:
- NTR A-luokka, kun puutavaran paksuus on 48mm tai suurempi
- NTR AB-luokka, kun puutavaran paksuus on alle 48mm.
Tilaamalla on mahdollista saada tästä käytännöstä poikkeavaa tavaraa.
NTR A-luokan painekyllästettyä puutavaraa käytetään maa-, betoni- ja vesikosketuksessa olevissa
rakenteissa sekä kantavissa ja erityistä turvallisuutta vaativissa rakenteissa, kuten portaissa, laitureissa, meluseinissä, silloissa jne.

TK 406 Sillat ja taitorakenteet

LAUSUNTOVERSIO

RTS 21:26

NTR AB-luokan painekyllästettyä puutavaraa käytetään maanpinnan yläpuolisissa säälle alttiissa rakenteissa, kuten kansilaudoituksissa, verhouksissa jne.
Painekyllästettyä puutavaraa on saatavana vihreänä ja ruskeana.
Kreosootilla kyllästettyä puutavaraa saa käyttää vain sähköpylväissä, ratapölkyissä, sekä silloissa tai
näitä vastaavissa ulkorakenteissa.
Viitteet
• SFS-EN 351 Puun ja puupohjaisten tuotteiden kestävyys. Kyllästetty puu. Osa 1: Kyllästeen tunkeuman
ja määrän luokitus
• TR dokumentti nro 1, Osa 1: Pohjoismaiset puunsuojausluokat ja tuotevaatimukset kyllästetylle puulle.

41310.1.5.1 Valmistuksen mittatarkkuudet
Vaatimus

Painekyllästetyn puutavaran poikkileikkausmittojen sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat taulukoiden 41310:T1, 41310:T2, 41310:T3, 41310:T11 ja 41310:T14 mukaiset.

41310.1.5.2 Toimitus
Vaatimus

Painekyllästetty puutavara on merkitty kappale- tai pakkauskohtaisesti siten, että merkinnöistä ilmenee vähintään taulukon 41310:T19 tiedot. Mikäli kappale- ja pakkausmerkintä jätetään pois, on kunkin puutavaraerän mukana toimitettava kaupalliset dokumentit, jotka sisältävät taulukon 41310:T19mukaiset tiedot. Lisäksi painekyllästetyn puutavaran merkinnöistä tai kaupallisista dokumenteista tulee selvitä puutavaran ominaisuudet, jotka vaaditaan esitettäväksi merkinnöillä kohdissa 41310.1.1, 41310.1.2 ja 41310.1.3.
Mikäli painekyllästetty puutavara on tarkoitus pintakäsitellä, saa sen kosteus pintakäsittelyn ajankohtana olla
enintään 18 % puun kuivapainosta.
Taulukko 41310:T19. Painekyllästetyn saha- ja liimapuutavaran pakettisetelin tiedot.
a) Kyllästyslaitoksen nimi
b) Painekyllästettyä puutavaraa koskevan standardin numero eli SFS-EN 351-1
c) Kyllästysainetyyppi tai kyllästeen nimi
d) Kyllästeen tunkeumaluokka
e) Tunkeuman toleranssit, jos ne poikkeavat standardin SFS-EN 351-1 vaatimuksista
f) Kyllästysluokka tai kyllästeen määrä
g) Käsittelyerä / päivämäärä Kuorman numero/vuosi

Ohje

Painekyllästettyä puutavaraa ei yleensä kuivata kyllästämisen jälkeen vaan se kuivuu varastoinnin
aikana ns. ulkoilmakuivaksi. Näin ollen painekyllästetyn puutavaran toimituskosteus saattaa olla hyvin korkea riippuen kyllästyksen ajankohdasta.
Rakenteita ja erityisesti liitoksia suunniteltaessa tulee huomioida, että painekyllästetyn puutavaran
kosteus saattaa olla hyvin korkea rakentamisen aikana. Puutavaran kuivuminen valmiissa rakenteessa saattaa aiheuttaa vaurioita esimerkiksi liitoksiin, mikäli puutavaran kosteusmuodonmuutoksia
ei ole huomioitu liitosten suunnittelussa.
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Liimapuun painekyllästys voidaan tehdä kahdella erilaisella tavalla, joilla on vaikutusta liimapuun kosteuteen painekyllästyksen jälkeen. Painekyllästys voidaan tehdä valmiille liimapuutuotteelle, jolloin
liimapuutuotteen toimituskosteus saattaa olla hyvin korkea riippuen kyllästyksen ajankohdasta. Liimapuun painekyllästys voidaan tehdä myös siten, että liimapuun lamellit painekyllästetään ennen
niiden kuivausta, höyläystä ja liimausta. Tällaisen liimapuutuotteen kosteus valmistusprosessin jälkeen on sama kuin painekyllästämättömän liimapuutuotteen.
Kreosoottiöljyllä kyllästetyn puutavaran tulisi olla toimitettaessa niin kuiva, että puutavaran pinnalla
ei ole paljon puuhun imeytymätöntä kreosoottiöljyä. Kreosoottikyllästetylle puutavaralle on tyypillistä, että sen pinnalla saattaa esiintyä kreosoottiöljyä vaikka puutavara olisi kuivunut pitkään. Tämä
johtuu siitä, että kreosoottikyllästetyn puutavaran lämmetessä (esim. auringon paiste) puun sisällä
oleva kreosoottiöljy pyrkii puun pinnalle.
Viitteet
• SFS-EN 351 Puun ja puupohjaisten tuotteiden kestävyys. Kyllästetty puu. Osa 1: Kyllästeen tunkeuman
ja määrän luokitus
• TR dokumentti nro 1, Osa 1: Pohjoismaiset puunsuojausluokat ja tuotevaatimukset kyllästetylle puulle.

41310.1.5.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Painekyllästetty puutavara suojataan likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Painekyllästetty puutavara varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että puutavara on
irti maasta ja puutavaraan ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
Painekyllästetyn puutavaran kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana huolehditaan puutavaran tuulettumisesta.

Ohje

Ulkona painekyllästetty puutavara varastoidaan noin 0,3 m korkeiden korokkeiden päälle, jotta
alusta tuulettuu ja roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41310.1.6 Lämpökäsitelty puutavara
Ohje

Tässä luvussa lämpökäsitellyllä puutavaralla tarkoitetaan lämpömodifioitua puutavaraa. Se valmistetaan mänty-, kuusi- tai lehtipuusahatavarasta lämpökäsittelyprosessilla. Lämpökäsitelty puu eli lämpöpuu valmistetaan modifioimalla puuta yli 160 °C lämpötilassa. Valmistusprosessi perustuu korkean
lämpötilan ja vesihöyryn käyttöön. Prosessin aikana puuhun ei lisätä kemikaaleja.
Lämpökäsittelyllä puutavaralle saadaan parempi biologinen kestävyys ja alhaisempi kosteuseläminen
verrattuna lämpökäsittelemättömään puutavaraan. Lisäksi lämpökäsittelyllä voidaan muuttaa puun
väriä enemmän jalopuiden sävyisiksi siten, että väri muuttuu koko puutavarakappaleessa eli tuote on
”läpivärjätty”.

Vaatimus

Lämpökäsitelty puutavara on teknisen spesifikaation CEN/TS 15679 mukaista.
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Lämpökäsiteltyä puutavaraa voidaan käyttää kantavissa ja jäykistävissä rakenteissa vain valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ohje

ThermoWood on VTT:n kehittämä menetelmä, joka on yksi lämpöpuun valmistusmenetelmä. Lämpöpuuyhdistyksen ThermoWood -käsikirjassa on esitetty lämpöpuulle tuoteluokitus, jonka perusteella
se jaetaan tuoteluokkiin Thermo-S ja Thermo-D. Merkintä Thermo tarkoittaa puun lämpökäsittelyä.
Tunnuksella –S tarkoitetaan puun parantunutta mittapysyvyyttä (stability) ja tunnuksella–D puun parantunutta säänkestävyyttä (durability).
Suositeltavat käyttökohteet havupuille esitetään taulukossa 41310:T20 ja lehtipuille taulukossa
41310:T21.
Taulukko 41310:T20. Suositeltavat käyttökohteet Thermo -luokituksen perusteella.
Havupuut
Thermo-S Käsittelylämpötila: 190 °C ± 3°C
rakennekomponentit,
sisustukset ja kiintokalusteet,
kuivat tilat,
puutarhakalusteet,
ikkuna- ja ovirakenteet,
ulkoverhous,
ikkunaluukut,
räystäslaudat.

Thermo-D Käsittelylämpötila: 212 °C ± 3°C
ulkoverhous,
räystäslaudat,
ulko-ovet,
ikkuna- ja ovirakenteet,
ympäristörakenteet,
virkistysalueiden kalusteet,
leikkialueiden kalusteet,
terassit,
puutarhakalusteet.

Taulukko 41310:T21. Suositeltavat käyttökohteet Thermo -luokituksen perusteella.
Lehtipuut
Thermo-S Käsittelylämpötila: 185 °C ± 3°C
sisustukset ja kiintokalusteet,
kuivat tilat,
puutarhakalusteet.

Thermo-D Käsittelylämpötila: 200 °C ± 3°C
Käyttökohteet kuten luokassa Thermo-S.
Haluttaessa tummempaa värisävyä käytetään luokan Thermo-D tuotteita.

Viitteet
• CEN/TS 15679 Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics
• ThermoWood -käsikirja, Lämpöpuuyhdistys ry
• RT 21-10908 Lämpökäsitelty puu (Infra 064–710045).

41310.1.6.1 Valmistuksen laatuvaatimukset
Vaatimus

Lämpökäsitellyn puutavaran laatuvaatimukset ovat taulukon 41310:T22 mukaiset.
Valmiin tuotteen laadunvalvonnassa tarkastetaan seuraavat ominaisuudet:
• kosteus
• halkeamat
• väri
• muodonmuutokset
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muut viat
prosessiparametrit

Taulukko 41310:T22. Lämpökäsitellyn puutavaran laatuvaatimukset.
Ominaisuus
Keskikosteus %
Kosteusgradientti
Halkeamat
Pintahalkeamat, halkeaman pituus %:
• kappaleen paksuus 16...31 mm
• kappaleen paksuus 32...50 mm
• kappaleen paksuus 51...75 mm
Sisähalkeamat, halkeama %:
• kappaleen paksuus 16...31 mm
• kappaleen paksuus 32...50 mm
• kappaleen paksuus 51...75 mm

Ominaisuuden sallittu arvo
4–7
<3
< 15
< 25
< 35
<5
< 10
< 15

41310.1.6.2 Toimitus
Vaatimus

Lämpökäsitelty puutavara on merkitty kappale- tai pakkauskohtaisesti siten, että merkinnöistä ilmenee
vähintään taulukon 41310:T23 tiedot. Mikäli kappale- ja pakkausmerkintä jätetään pois, on kunkin
puutavaraerän mukana toimitettava dokumentit, jotka sisältävät taulukon 41310:T23 mukaiset tiedot.
Taulukko 41310:T23. Lämpökäsitellyn puutavaran merkintöjen tiedot.
a) Valmistajan nimi b) Viittaus tuotantolaitokseen ja sen laadunvalvontaan
b) Käsittelyerän tunnus tai pakettinumero
c) Valmistajan tuotelaji tai -koodi
d) Viittaus lämpökäsitellyn puun standardiin CEN/TS 15679
d) Dimensio
e) Puulajin nimi
e) kappalemäärä / kokonaiskuutiomäärä m3
f) Tuotteen käyttöluokka
f) Sertifiointimerkki (vapaaehtoinen)
Viitteet
• CEN/TS 15679 Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics.

41310.1.6.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Lämpökäsitelty puutavara suojataan kastumista, likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Lämpökäsitelty puutavara varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että puutavara on
irti maasta ja puutavaraan ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
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Lämpökäsitelty puutavaran kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana huolehditaan lämpökäsitellyn puutavaran tuulettumisesta.

Ohje

Lämpökäsitelty puutavaran kosteuden äkillisiä muutoksia vältetään varastoinnin aikana. Lämpökäsitellyn puutavaran suojaukset säilytetään ehjinä eikä niitä poisteta ennen asennusta. Jos vesi tiivistyy
suojusten sisäpuolelle varastoinnin aikana, suojukset avataan tuulettumisen parantamiseksi.
Ulkona lämpökäsitelty puutavara varastoidaan korokkeiden päälle, jotta alusta tuulettuu ja roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41310.1.7 Liitostarvikkeet
Vaatimus

Liittimien ja liitososien kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä. Mikäli kelpoisuutta ei ole osoitettu
CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden ominaisuudet voidaan osoittaa luotettavasti ao. ministeriön
tuotehyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisilla kokeilla.
Rakenteissa ja niiden osissa käytettävät liittimet ovat taulukon 41310:T24 mukaisia. Liitoksissa käytettävien
teräsosien paksuus on vähintään 1,0 mm.
Taulukko 41310:T24. Puurakenteiden liittimiä ja näiden ominaisuuksia kuvaavia standardeja ja muita ohjeita,
(lähde: RIL 240-2006)
Naulat
EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.
SFS-EN 10230-1 Teräsnaulat. Osa 1: Irtonaulat yleiseen käyttöön.
Ruuvit
EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.
SFS-EN ISO 10666 Itseporautuvat levyruuvit. Mekaaniset ja toiminnalliset ominaisuudet.
ISO 1891 Bolts, screws, nuts and accessories. Terminology and nomenclature.
Valmistajan ilmoittamat ruuvikohtaiset ominaisuudet.
Pultit, mutterit ja EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.
aluslevyt
SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B.
SFS-EN ISO 4016 Hexagon head bolts. Product grade C.
ISO 4033 Hexagon nuts. Product grades A and B.
ISO 4034 Hexagon nuts. Product grade C.
SFS-EN ISO 887 Pyöreät aluslaatat metrisiin ruuveihin ja muttereihin. Yleistä.
SFS-EN ISO 7094 + AC Pyöreät aluslaatat. Erittäin suurikokoiset. Tarkkuusaste C.
DIN 436 Neliölaatat.
Tappivaarnat
EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.
Lujuusluokka vähintään S235, halkaisija 6-30 mm, päät viistetty, läpimitan toleranssi
-0/+0,1 mm.
Naulauslevyt
EN 14545 Timber structures - Connectors - Requirements.
Muotolevykiinnik- Kiinnikkeen eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) tai VTT:n lausunto.
keet
Vaarnalevyt
EN 14545 Timber structures - Connectors - Requirements.
EN 912 Timber fasteners - Specifications for connectors for timber.
Naulalevyt
EN 14545 Timber structures - Connectors - Requirements.
Tyyppikohtaiset VTT:n naulalevylausunnot tai CE-merkityn naulalevyn valmistajan
ilmoittamat ominaisuudet (käyttöluokassa 3 vain ruostumaton teräs).
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41310.1.7.1 Liitostarvikkeiden korroosiosuojaus
Vaatimus

Standardin SFS-EN 335 mukaisen käyttöluokan 3 puurakenteissa liittimien ja liitososien korroosiosuojaus on
vähintään taulukon 41310:T25 mukainen. Maahan tai makeaan veteen kosketuksissa olevissa standardin SFSEN 335 mukaisen käyttöluokan 4 pysyviksi tarkoitetuissa puurakenteissa liittimet ja liitososat on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, vähintään laadusta EN 1.4301. Suolaiseen veteen kosketuksissa olevissa standardin SFS-EN 335 mukaisen käyttöluokan 5 pysyviksi tarkoitetuissa puurakenteissa liittimet ja liitososat on
valmistettu haponkestävästä teräksestä, vähintään laadusta EN 1.4401.
Kuparia sisältävillä puunsuoja-aineilla käsiteltyjen (esim. painekyllästys) puutuotteiden liitoksissa liittimet ja
liitososat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, vähintään laadusta EN 1.4301, kun rakenne on pitkäaikaisesti standardin SFS-EN 335 mukaisen käyttöluokan 3 olosuhteissa. Tästä voidaan kuitenkin poiketa rakenteissa, jotka eivät vaikuta henkilöturvallisuuteen (esim. koristeaita) ja käyttää tällaisissa rakenteissa kuumasinkittyjä teräsosia, joiden sinkkikerroksen paksuus on vähintään 90 µm sekä kuumasinkittyjä liittimiä.

Ohje

Muut painekyllästetyt puunsuoja-aineet paitsi kreosoottikylläste sisältävät kuparia, joka on sinkkiä
syövyttävä aine.

Vaatimus

Lämpökäsitellyn puutavaran liitoksissa liittimet ja liitososat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, vähintään laadusta EN 1.4301.
Standardin SFS-EN 335mukaisissa käyttöluokissa 3, 4 ja 5 liittimet ja liitososat ovat samaa metallilaatua galvaanisen korroosion estämiseksi.
Jännityskorroosiovaara otetaan huomioon käyttämällä standardin SFS-EN 1993-1-4 mukaisia ruostumattomia
teräksiä.
Ammoniakkikaasuille altistuvissa liitoksissa liittimet ja liitososat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä,
vähintään laadusta EN 1.4301.
Taulukko 41310:T25. Liittimien ja liitososien korroosiosuojauksen vähimmäisvaatimukset, (lähde: RIL 2052017, SFS 5978).
Liitin
Käyttöluokka
3
Naulat ja ruuvit, joiden d ≤ 4 mm
Fe/Zn 25c, Z350
Pultit, tappivaarnat, naulat ja ruuvit, joiden d > 4
Fe/Zn 25c, Z350
mm
Hakaset
Ruostumaton teräs
Naulalevyt ja teräslevyt, joiden paksuus on ≤ 3 mm Ruostumaton teräs
Teräslevyt, joiden paksuus on 3...5 mm
Fe/Zn 25c, Z350
Teräslevyt, joiden paksuus on > 5 mm
Fe/Zn 25c, Z350

Ohje

Kuumasinkityksen merkintä Z350 tarkoittaa, että sinkkikerroksen paksuus on 25 µm.
Ruostumaton teräs EN 1.4301 vastaa laatua AISI 304 tai SS2333. Haponkestävä teräs EN 1.4401 vastaa laatua AISI 316 tai SS2343.
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Nykyisin kyllästetty puutavara on pääsääntöisesti käsitelty korroosiota aiheuttavilla aineilla (esim.
eräät kuparia ja orgaanisia tehoaineita sisältävät kyllästeet). Teräsosien jännityskorroosiovaara on
olemassa rakenteissa, jotka altistuvat kloridipitoiselle ilmalle. Ammoniakkikaasuille altistuvia liitoksia
on esimerkiksi lietesäiliön kattorakenteissa.
Naulalevyjen käyttö rakenteellisissa liitoksissa edellyttää naulalevyrakenteiden ulkoista laadunvalvontaa suorittavan laitoksen antamaa todistusta naulalevyrakenteita valmistavan tehtaan laadunvalvonnasta.
Viitteet

•

•
•
•
•

SFS-EN 335-1 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes.
Part 1: General
SFS-EN 1993-1-4 Eurocode 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt.
Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt
SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt
RIL 240–2006 Puurakenteiden laadunvarmistus
RIL 205–2017 Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi 5.

41310.2 Alusta
Vaatimus

Puurunkorakenteen alusta täyttää sille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Alusta on puhdas, kiinteä ja niin tasainen, että valmiille rakennusosalle määrätyt asennustarkkuus- ja muut
laatuvaatimukset täyttyvät.
Kosteuden tunkeutuminen alustasta puurakenteeseen estetään esimerkiksi bitumikermillä.

Ohje

Kosteudeneristeenä käytetään bitumikermiä. Siveltävät kosteudeneristeet eivät ole riittäviä estämään kosteuden tunkeutumista alustasta puurakenteeseen.

41310.3 Puurungon asennus
Vaatimus

Kantavien ja jäykistävien rakenteiden sekä niiden osien tekemisessä noudatetaan suunnitelma asiakirjoissa
esitettyjä vaatimuksia. Kansallinen puurakentamisen toteutusstandardi SFS 5978 määrittää toteutuksen vaatimukset.
Ennen puurungon asentamista käydään läpi asennustyön eri vaiheet ja niihin vaikuttavat seikat.
Asentamista koskevat kirjalliset ohjeet ovat käytettävissä työmaalla asentamisen aikana.
Puutavara ja runkotarvikkeet sekä puurunkorakenteen alusta täyttävät kohdissa 41310.1 ja 41310.2 esitetyt
vaatimukset.
Puutavara ei saa olla välittömässä kosketuksessa sellaisen materiaalin kanssa, joka kuljettaa vettä kapillaarisesti (esimerkiksi betoni). Puurungon osia ei saa asentaa betonivalun sisään, ellei niitä ole asianmukaisesti
suojattu joko rakenteellisesti tai kemiallisesti käyttöluokkaan 4.
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Ohje

Kemiallinen suojaus voi olla esimerkiksi suolakyllästys tai epoksikäsittely.
Kreosootin käyttö on sallittu vain jatkuvasti maata koskettavissa avojohtorakennelmissa, kuten
sähkö- ynnä muut pylväät, ja ratapölkkyinä sekä silloissa tai muissa vastaavissa kantavissa ulkorakenteissa.

Vaatimus

Rakennustarvikkeiden nostot tehdään siten ja sellaisilla nostovälineillä, että nostaminen ei aiheuta tarvikkeisiin haitallisia muodonmuutoksia ja heikennä tarvikkeiden laatua ja lujuusominaisuuksia.
Käytettävät työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa puutavaran, runkotarvikkeiden ja valmiin rungon laatua eikä lujuusominaisuuksia.
Puutavaran kosteus ei saa asennuksen aikana poiketa haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta.
Mittapoikkeamat otetaan asennettaessa huomioon kirjallisten asennusohjeiden edellyttämällä tavalla.

41310.3.1 Runkotolpat ja pilarit
Vaatimus

Standardin SFS-EN 335 mukaisissa käyttöluokissa 4 ja 5 kantavat runkotolpat ja pilarit ovat painekyllästettyä
puutavaraa.
Kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä jatkoksia, reikiä ja loveuksia ilman rakennesuunnittelijan lupaa.
Puutavaran pituus on yleensäkin sellainen, että jatkosten määrä voidaan minimoida.

41310.3.2 Palkit ja muut kannattimet
Vaatimus

Standardin SFS-EN 335 mukaisissa käyttöluokissa 4 ja 5 palkit ja muut kannattimet ovat painekyllästettyä
puutavaraa.
Kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä jatkoksia, reikiä ja loveuksia ilman rakennesuunnittelijan lupaa.
Puutavaran pituus on yleensäkin sellainen, että jatkosten määrä voidaan minimoida.
Viitteet
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood- based products. De*nition of use classes. Part 1: General
• SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

41310.3.3 Liitokset
Vaatimus

Liitostarvikkeet ja liitostyypit täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Liitostarvikkeet täyttävät kohdassa 41310.1.7 esitetyt vaatimukset.
Liitokset tehdään siten, että liitettävien kappaleiden välille ei jää turhaa väljyyttä.
Liittimet eivät saa aiheuttaa puutavaraan halkeamia. Tarvittaessa puikkoliittimille esiporataan reiät taulukon
41310:T26 mukaan. Puikkoliittimille porattavien reikien koko on annettu standardin SFS 5978 taulukossa 8.3.
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Pulttiliitokset yms. tehdään siten, että niitä voidaan kiristää myös rakenteen valmistumisen jälkeen. Pultin
kannan ja mutterin alla sekä kansiruuvin kannan alla käytetään aina aluslevyä.
Liimaliitoksia ei saa tehdä työmaalla kantaviin rakenteisiin.
Taulukko 41310:T26. Puikkoliittimille porattavien reikien koko (lähde: SFS 5978).
Liitin
Porattava mate- Suositus D
Sallittu D
Porauspituus
riaali
Naula, ruuvi
Metalli
d + 1 mm
d + 0,2…1 mm
Läpi
Esiporattava naula 1)
Puu
0,7d
0,5d…0,8d
L - (0…5 mm)
2)
Esiporattava ruuvi
Puu
0,7d
0,5d…0,7d
L - (0…d mm)
Kansiruuvi
Sileä varren osa
d
d + (0…1 mm), 3)
0,4L ± 5 mm, 5)
puussa
Kierreosa puussa 0,7d
0,6d…0,75d, 4)
L - (0…d)
6)
Tappivaarna
Puu
d
0,95d…1,0d
L + (0…5 mm)
Tappivaarna 6)
Metalli
(d + 1 mm) ≤ 1,1d [d + (0,5…1 mm)] Läpi
≤ 1,1d
Pultti, kierretanko
Puu
d + 1 mm
d + (0…1 mm)
Läpi
Pultti
Metalli
(d + 1 mm) ≤ 1,1d [d + (0,5…2 mm)] Läpi
≤ 1,1d
Liimattu terästanko
Puu
1,2d
1,15d…1,25d
L + (0…5 mm)
Liimattu kansiruuvi
Sileä varren osa
d + 1 mm
d + (0,5…1 mm)
Ls ± 5 mm, 7)
puussa
Kierreosa puussa 0,85d
0,8d…0,9d
L - (0…d)
D = reiän nimellishalkaisija, d = liittimen nimellishalkaisija, L = liittimen nimellispituus.
1)
Esitetty suunnitelmassa esiporattavaksi.
2)
Esitetty suunnitelmassa esiporattavaksi tai jos porakärjetön ruuvi, jonka d > 8 mm.
3)
Väljä reikä sallitaan ainoastaan kantaosan puuhun (käytetään porattaessa liitososat erikseen).
4)
Koskee havupuutavaraa ja puulevyjä. Lehtipuutavaralla (D-lujuusluokat) sallittu D = 0,7d…0,85d.
5) Osakierteiset ISO 1891, kohdan 25.1 mukaiset kansiruuvit, joiden kierreosan pituus on 0,6L.
6)
Jos reikä porataan samalla kertaa puuhun ja metalliin, sallittu D = d + 0 mm.
7)
Ls on ruuvin sileän varren pituus.

41310.3.4 Puutavaran home- ja kosteussuoja
Vaatimus

Puutavaran home- ja kosteussuojaus täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Peittomaalilla pintakäsiteltävät vanerilevyt on varustettu maalauskalvolla.
Pinnoitettujen vanerilevyjen reunat on suojattu kosteutta vastaan tehtaalla.
Painekyllästettyä, pintakäsiteltyä ja pinnoitettua puutavaraa käytettäessä suojauskäsittelyn jälkeen työstetyt
kohdat ja katkaisupinnat käsitellään siveltävällä puunsuoja-aineella puutavaran kosteussuojauksen valmistajan ohjeiden mukaan.
Pintakäsittelyn ajankohtana puutavaran kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta.
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Ohje

Tehtaalla kosteussuojattu puutavara pyritään tilaamaan sellaisena, että sen työstäminen asennusvaiheessa voidaan minimoida. Myös painekyllästetyn puutavaran katkaisupinnat käsitellään siveltävällä
puunsuoja-aineella kyllästetyn puutavaran valmistajan ohjeiden mukaan.

Ohje

Esimerkkejä puurakenteiden pintakäsittely-yhdistelmistä esitetään MaalausRYLin Aluevarusteet osassa.

Vaatimus

Mahdollisuuksien mukaan käytetään kuvan 41310:K1 mukaisia rakenteellisen suojauksen menetelmiä riippumatta siitä, millaista puutavaran kosteussuojausta käytetään.
Kuva 41310:K1. Esimerkkejä rakenteellisesta suojauksesta.

1) Puuverhoukset jätetään riittävästi irti maasta.
2) Puupilarit jätetään riittävästi irti perustuksista.
3) Puuverhouksen liitokset tehdään jiiriliitoksilla tai käytetään suojalautoja/peltilistoja.
4) Puuverhouksen alareunaan tehdään tippanokka.
5) Pystysuuntaisen puuverhouksen jatkokset tehdään peltilistoilla.
6) Puupilareiden yläpäähän asennetaan ”suojahattu”.
7) Aitojen ja kaiteiden johteet muotoillaan tai asennetaan yläpinnaltaan kaltevaksi.
8) Aitojen päällä käytetään suojasoiroa/-lankkua tai suojapellitystä.
9) Leveiden pääpalkkien yläpinta suojataan pellityksellä.
Viitteet
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. Part 1: General
• SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt
• ISO 1891 Bolts, screws, nuts and accessories. Terminology and nomenclature
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MaalausRYL 2001. Aluevarusteet
RIL 240–2006 Puurakenteiden laadunvarmistus.

41310.4 Valmis puurunko
Vaatimus

Valmis puurunko täyttää asiakirjoissa rungolle ja valmiille rakennusosalle määrätyt asennustarkkuus- ja muut
laatuvaatimukset (SFS 5978).
Näkyvissä rungon osissa ei saa olla ulkonäköä heikentäviä rikkoutumia.
Pintakäsiteltävät pinnat ovat niin puhtaita, etteivät pinnoissa mahdollisesti olevat likatahrat tms. vaikeuta
rungon pintakäsittelyä. Valmiiksi pintakäsitellyissä pinnoissa ei ole likatahroja.

41310.4.1 Seinämäiset rakenteet
Vaatimus

Seinämäisten rakenteiden asennustarkkuudet ovat standardin SFS 5978 taulukon 8.1. mukaiset. Poikkeamat
mitataan rakenteen huonoimmasta kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. Suunnitelma
asiakirjoissa voidaan vaatia tarkempia asennustarkkuuksia.

41310.4.3 Pilarit ja palkit
Vaatimus
Pilari- ja palkkirungon asennustarkkuudet ovat standardin SFS 5978 taulukon 8.1. mukaiset. Poikkeamat mitataan rungon huonoimmasta kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan vaatia tarkempia asennustarkkuuksia.

41310.4.4 Liitokset
Vaatimus

Puurakenteiden liitosten asennustarkkuudet ovat standardin SFS 5978 taulukon 8.1. mukaiset. Poikkeamat
mitataan rungon huonoimmasta kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan vaatia tarkempia asennustarkkuuksia.

Viitteet
• RIL 240–2006 Puurakenteiden laadunvarmistus.
• SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

41310.5 Kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus

Ennen töiden aloittamista todetaan perustusten/alustan, puutavaran ja runkotarvikkeiden vaatimustenmukaisuus sekä työn edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolot.
Rungon asennuksen aikana valvotaan jatkuvasti asennusolojen sopivuutta, peittyvien työsuoritusten asianmukaisuutta, tarvikkeiden asiakirjojen mukaista käyttöä, tarvittavia liikkuma- ja asennusvaroja, väliaikaista
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tuentaa ja suojausta sekä kiinnitysten riittävyyttä ja pitävyyttä. Tarkastuksesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja.
Tarkastuspöytäkirjat, koestustodistukset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan, joka luovutetaan tilaajalle rungon tai sen osan vastaanottotarkastuksessa.
Standardissa SFS 5978 on lisävaatimuksia ja tarkennuksia työn toteutukseen ja laadunvarmistukseen työmaalla.

Ohje

Työn aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vaaditut ominaisuudet ja olosuhteet pysyvät
sellaisina kuin työtä aloitettaessa on sovittu.

41310.6 Puurunkorakenteen tekemisen ympäristövaikutukset
41310.6.1 Vaikutukset ympäristöön
Vaatimus

Melu- ja pölypäästöt sekä muut haitalliset ympäristövaikutukset pidetään mahdollisimman vähäisinä. Melua
aiheuttavia työvaiheita tehtäessä noudatetaan suunnitelmissa ja turvallisuusasiakirjassa määriteltyjä työaikoja sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

41310.6.2 Jätteiden käsittely
Vaatimus

Työmaalla syntyvän jätteen määrä pidetään mahdollisimman vähäisenä.

Ohje

Jätteen määrää voidaan vähentää laskemalla materiaalimenekki ja hankkimalla tuotteita vain tarpeellinen määrä. Mikäli hankitaan pakattuja rakennustuotteita, hankitaan tuotteita, joissa pakkausmateriaalin määrä on mahdollisimman vähäinen ja joiden pakkausmateriaaleissa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja.

Vaatimus

Jätteen haltijalla on velvollisuus huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelystä. Rakentamisen aikana syntyvät jätteet erilliskerätään jätelain 15 §:n ja jäteasetuksen 16 §:n mukaisesti. Sekalaisen rakennusjätteen syntymistä vältetään. Vaaralliset jätteet kerätään erilleen muista jätteistä ja pakataan asianmukaisesti. Jätteiden
ja roskien leviäminen ympäristöön estetään.
Rakentamisen jätteistä, pois lukien pilaantumattomat maa-ainekset, tulee aina laatia siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjavelvollisuudesta säädetään jätelain § 121 ja § 121a ja sen sisällöstä jäteasetuksen § 24.
Erilliskerätyt jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa uudelleenkäyttöön tai hyödynnettäväksi materiaalina. Ellei
materiaalihyödyntäminen ole mahdollista, jätteet tulisi hyödyntää energiantuotannossa. Ellei mikään hyödyntäminen ole mahdollista, jätteet loppukäsitellään joko polttamalla tai loppusijoittamalla kaatopaikalle.
Jätteen haltijalla on velvollisuus selvittää jätehuoltopalveluita tarjoavat toimijat, joilla on lupa ottaa vastaan
eri jätejakeita. Kunnallinen jätehuoltoyhtiö voi ottaa vastaan rakennusjätteitä vain, jos kaupallista jätteenkäsittelyä ei ole kohtuudella saatavilla. Tämä palveluntarjonnan puute, pitää olla todettu todettu jätelain 33 §:n
mukaisesti (ns. TSV-palvelu).
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Ohje

Jätehuoltopalveluiden tarjoajia voi etsiä Motivan ylläpitämästä materiaalitori.fi -verkkopalvelusta,
jonka kautta voi myös tehdä TSV-palvelupyynnön kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle.
Materialitori.fi -palvelussa voi myös etsiä hyödyntäjiä jätteille ja rakennusmateriaalin ylijäämille.

Ohje

Erilliskerätyt, puhtaat ja kuivat pakkausjätteet voidaan toimittaa alueellisiin tuottajavastuuyhteisöjen
ylläpitämiin vastaanottopisteisiin.

41310.6.3 Käytöstä poistaminen
Vaatimus

Purettu puutavara käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen.
Puretusta puutavarasta poistetaan kaikki metalliset kiinnitystarvikkeet, kuten naulat, ruuvit, naulauslevyt
yms. ennen puutavaran työstämistä.
Mikäli uudelleen käytettävä puutavara pintakäsitellään, selvitetään sen mahdolliset aikaisemmat pintakäsittelyt.

Ohje

Mikäli puretussa puutavarassa ei ole laho- tai hyönteisvaurioita, lujuutta heikentäviä halkeamia tai
muodonmuutoksia, se voidaan käyttää uudelleen vastaavissa rakenteissa.

Vaatimus

Mikäli purettava rakenne on kyllästettyä puuta, se käsitellään kyllästysluokan edellyttämällä tavalla valmistajan ohjeiden mukaan ja toimitetaan jätteenkäsittelijälle, jolla on lupa ottaa vastaan kyllästettyä puutavaraa.
Ellei puutavaran kosteussuojaus-/pintakäsittelyaineesta ole varmuutta, se toimitetaan luvalliselle kyllästetyn
puutavaran vastaanottajalle.

Ohje

Puutavaraa myyvillä kaupoilla voi olla kyllästetyn puutavaran vastaanottopaikka.

Vaatimus

Kun rakenteeseen asennettu materiaali poistetaan käytöstä, esimerkiksi muutostöiden tai tuotteen vaihtamisen johdosta, tulee poistettavat materiaalit tai rakennusosat ensisijaisesti ohjata uudelleenkäyttöön eli käyttää sellaisenaan uudelleen jossakin toisessa käyttökohteessa.
Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jätteet lajitellaan, erilliskerätään ja toimitetaan jätteen käsittelyyn
kohdan 41310.6.2 mukaisesti.
Viitteet

•
•
•

Jätelaki 646/2011
Jäteasetus 179/2012
Materiaalitori.fi, Motiva

TK 406 Sillat ja taitorakenteet

LAUSUNTOVERSIO

RTS 21:26

41320 Puuverhous
Vaatimus

Seuraavat vaatimukset ovat voimassa, ellei kysymyksessä ole puuverhousjärjestelmä, jossa on valmistajan
määrittelemät laatuvaatimukset ja asennusohjeet.

41320.1 Puutavara ja verhoustarvikkeet
41320.1.1 Verhouslaudat ja rimat
Vaatimus

Käytettävä puutavara täyttää kohdassa 41310.1 esitetyt vaatimukset.
Verhouslaudat ja -rimat ovat sydänhalkaistua puutavaraa.
Verhouslautojen ja -rimojen näkyviin jäävä pinta on vähintään laatuluokkaa B. Mikäli näkyvä pinta on sahapinta, tulee sen olla hienosahattu. Verhouslautojen ja -rimojen näkyviin jäävät särmät ovat täysisärmäisiä.
Verhouslautojen paksuus on taulukon 41320:T1 mukainen ja verhousrimojen poikkileikkausmitat vähintään
45 x 45 mm.
Verhousrimat on profiloitu siten, että riman alareunassa on tippanokka ja yläpinta kalteva ulospäin.
Verhouslautoja ja -rimoja voidaan jatkaa standardin SFS-EN 15497 mukaisilla sormijatkoksilla. Sormijatkoksen
liimasauma tulee olla väritön.
Taulukko 41320:T1. Verhouslaudan paksuus.
Luokka
1
2

Paksuus, mm
28
21

Ohje

Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, noudatetaan seuraavaa käyttösuositusta:
- Luokka 1: Leveä lauta (yli 120 mm), laajat verhouspinnat, joilla on erityisiä ulkonäkövaatimuksia, käyttöikä 30 v.
- Luokka 2: Vaatimattomat verhouspinnat.
Lämpökäsitellyn puutavaran eläminen on pienempää kuin sahatavaran yleensä. Sitä käytettäessä voidaan valita luokkaa 1 ohuempi lauta.
Laudan paksuus vaikuttaa rakenteen käyttöikään, pintakäsittelyn huoltoväliin yms.
Puuverhouksella tarkoitetaan tässä yhteydessä näkyviin jäävää puuverhousta (vrt. julkisivuverhous),
joka on standardin SFS-EN 335 mukaisen käyttöluokan 3 olosuhteissa.
Hienosahatulla pinnalla tarkoitetaan pinnan struktuuria, joka tehdään höyläyksen jälkeen erillisellä
hienosahauslaitteella tai joka syntyy, kun puutavara sahataan kuivasta puutavara-aihiosta esimerkiksi
vannesahalla. Tällä tavalla saadaan karhea pinta, jossa pintakäsittely pysyy paremmin.
Verhouslautojen yleisimmät tyypit ja dimensiot on esitetty ohjekortissa Infra 064–710046.
Viitteet
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. Part 1: General
• SFS-EN 15497 Finger jointed structural timber. Performance requirements and minimum production
requirements
• Infra 064-710046 Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet.
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41320.1.2 Kiinnitystuet
Vaatimus

Käytettävä puutavara täyttää kohdassa 41310.1 esitetyt vaatimukset.
Kiinnitystukien puutavara on vähintään laatuluokkaa C.
Mikäli kiinnitystuet ovat metallia, täyttää niiden korroosiosuojaus samat vaatimukset, mitä kohdassa
41310.1.7.1 on esitetty metallisille liittimille ja liitososille.
Kiinnitystukien puutavaran paksuus on vähintään sama kuin verhouslaudan paksuus.
Kiinnitystukien k-jako on enintään 600 mm.

41320.1.3 Muototarkkuus
Vaatimus

Puutavaran muototarkkuus on sellainen, että mahdolliset muodonmuutokset (esimerkiksi lape- ja syrjävääryys, kierous tai kuperuus) eivät vaikeuta tarvikkeen kiinnittämistä ja ulkonäöltään yhtenäisen pinnan aikaansaamista.

41320.1.4 Toimitus
Vaatimus

Puutavaran toimitus täyttää vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa 41310.1 kunkin puutuotteen kohdalla.
Pontattujen verhouslautojen kosteus saa olla asennuksen ajankohtana enintään 20 % puun kuivapainosta.
Mikäli puutavara on tarkoitus pintakäsitellä, saa sen kosteus pintakäsittelyn ajankohtana olla enintään 18 %
puun kuivapainosta.

41320.1.5 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Puutavaran kuljetus ja varastointi täyttävät vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa 41310.1 kunkin puutuotteen kohdalla.
Viitteet

•

41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41320.1.6 Kiinnitystarvikkeet
Vaatimus

Liittimet täyttävät kohdassa 41310.1.7 esitetyt vaatimukset.
Liittimet ovat täysikantaisia kampanauloja, kuumasinkittyjä lankanauloja tai ruuveja.
Mikäli käytetään muita kiinnitysmenetelmiä kuin naula- tai ruuvikiinnitystä, ne ovat sellaisia, että niillä saavutetaan vähintään naula- ja ruuvikiinnitystä vastaavat lujuusominaisuudet
Hakasia ei saa käyttää puuverhouksen asennuksessa.
Viitteet

•

41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.
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41320.2 Alusta
Vaatimus

Puuverhouksen alusta täyttää sille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Alusta on puhdas, kiinteä ja niin tasainen, että valmiille rakennusosalle määrätyt asennustarkkuus- ja muut
laatuvaatimukset täyttyvät.
Kosteuden tunkeutuminen alustasta puurakenteeseen estetään esimerkiksi bitumikermillä.

Ohje

Siveltävät kosteudeneristeet eivät ole riittäviä estämään kosteuden tunkeutumista alustasta puurakenteeseen.

41320.3 Puuverhouksen asennus
Vaatimus

Puuverhouksen rakenteiden sekä niiden osien tekemisessä noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä
vaatimuksia.
Verhous tehdään samaa puulajia olevasta puutavarasta, ellei asiakirjoissa toisin määrätä.
Ennen puuverhouksen asentamista käydään läpi asennustyön eri vaiheet ja niihin vaikuttavat seikat.
Asentamista koskevat kirjalliset ohjeet ovat käytettävissä työmaalla asentamisen aikana.
Puutavara ja verhoustarvikkeet sekä puuverhouksen alusta täyttävät kohdissa 41320.1 ja 41320.2 esitetyt
vaatimukset.
Puutavara ei saa olla välittömässä kosketuksessa sellaisen materiaalin kanssa, joka kuljettaa vettä kapillaarisesti (esimerkiksi betoni).
Pystysuuntaisessa verhouslaudoituksessa huolehditaan verhouksen taustan tuuletuksesta kiinnitystukien ristiin asennuksella tai tätä vastaavalla menetelmällä.
Rakennustarvikkeiden nostot tehdään siten ja sellaisilla nostovälineillä, että nostaminen ei aiheuta tarvikkeisiin haitallisia muodonmuutoksia ja heikennä tarvikkeiden laatua ja lujuusominaisuuksia.
Käytettävät työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa puutavaran, verhoustarvikkeiden ja valmiin verhouksen laatua eikä lujuusominaisuuksia.
Verhouslaudat kiinnitetään molemmista reunoistaan. Verhousrimat kiinnitetään riman keskeltä ruuvilla.
Verhouslaudat ja -rimat kiinnitetään jokaiseen kiinnitystukeen.
Puutavaran kosteus ei saa asennuksen aikana poiketa haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta.
Verhouslaudat asennetaan pääsääntöisesti kupera lape ulospäin. Mikäli tämä ei ole mahdollista laudan profiloinnin tai pintakäsittelyn takia, hajautetaan koverat verhouslaudat tasaisesti koko näkyvälle pinnalle siten,
että saavutetaan ulkonäöltään yhtenäinen pinta.
Puuverhouksessa sallitaan näkyviä sormijatkoksia, mutta sormijatkokset tulee hajauttaa tasaisesti koko näkyvälle pinnalle siten, että saavutetaan ulkonäöltään yhtenäinen pinta.

Ohje

Verhouslaudan kuivuessa sen poikkileikkaus tavallisesti muuttaa muotoaan siten, että laudan sydänpuolen lape kuperoituu. Näin ollen verhouslaudoissa, jotka on profiloitu sydänpuoli taustaan päin,
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näkyvä pinta saattaa olla kovera. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, sillä laudan kuperoitumiseen vaikuttaa myös lautojen sahaus- ja kuivaustekniikka.

Kuva 41320:K1. Tyypillisiä verhouslautojen poikkileikkauksen kosteusmuodonmuutoksia.

Vaatimus

Alle 5 m korkeassa näkyvässä pinnassa pystysuuntaan asennetut verhouslaudat ja -rimat ovat niin pitkiä, että
niiden jatkoksia ei tarvitse tehdä. Tätä korkeammissa näkyvissä pinnoissa pystysuuntaisten verhouslautojen
ja -rimojen jatkoskohta toteutetaan erillisellä jatkosrakenteella tai käytetään sormijatkettua verhouslautaa
tai -rimaa.
Vaakasuuntaan asennetuissa verhouslaudoissa voidaan käyttää pontattuja jatkoksia. Ympäripontatun verhouslaudan jatkos voidaan sijoittaa kiinnitystukien välille. Vierekkäisten verhouslautojen jatkokset eivät saa
sijaita samassa kohdassa vaan jatkokset hajautetaan tasaisesti koko näkyvälle pinnalle siten, että saavutetaan
ulkonäöltään yhtenäinen pinta. Verhouslaudan jatkoskohtia saa olla laudan pituussuunnassa enintään 2…4
m:n välein.
Vaakasuuntaan asennetut verhousrimat ovat niin pitkiä, että niiden jatkoksia ei tarvitse tehdä. Mikäli näkyvä
pinta on niin pitkä, että verhousrimojen jatkoksia tarvitaan, toteutetaan jatkokset erillisellä jatkosrakenteella.
Puuverhouksen nurkka- ja kulmaliittymät tehdään peitelautoja tai -listoja käyttäen, ellei asiakirjoissa ole
määrätty niihin jiiriliitoksia.
Näkyviin jäävän puuverhouksen alareuna muotoillaan siten, että verhouksen ulkoreunaan muodostuu tippanokka.
Lomalaudoitetussa verhouksessa verhouslautojen limitys on vähintään 20 mm.
Mittapoikkeamat otetaan asennettaessa huomioon kirjallisten asennusohjeiden edellyttämällä tavalla.
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Ohje

Puuverhouksen erillisellä jatkosrakenteella tarkoitetaan tässä sellaista rakennetta, joka katkaisee
koko näkyvän pinnan verhouksen. Tällöin jatkoskohdan tiivistys tehdään esimerkiksi peitelaudalla, rimalla, -listalla tai käytetään pellistä valmistettua profiililistaa. Jatkoskohdan suunnittelussa tulee
huolehtia verhouksen taustan tuuletuksen toimivuudesta, jatkoskohdan tiiviydestä vettä ja lunta vastaan sekä siitä, että jatkosrakenne ei ohjaa vettä rakenteen sisään tai verhouksen puutavaraan.

41320.3.1 Naula- ja ruuvikiinnitys
Vaatimus

Verhouslautojen ja -rimojen kiinnitystarvikkeet ja -menetelmät täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Verhouslautojen ja -rimojen kiinnitystarvikkeet täyttävät kohdassa 41320.1.6 esitetyt vaatimukset.
Naulojen ja ruuvien pituus on sellainen, että niiden tunkeuma kiinnitysalustassa riittää pitämään verhouslaudat ja -rimat tukevasti kiinni alustassaan. Naulat ja ruuvit eivät saa kuitenkaan olla niin pitkiä, että ne vaurioittavat taustan rakenteita haitallisesti.
Naulat ja ruuvit eivät saa aiheuttaa halkeamia verhouksen ja kiinnitystukien puutavaraan. Tarvittaessa nauloille ja ruuveille esiporataan reiät.
Uppokantaiset naulat ja ruuvit asennetaan siten, että niiden kanta on verhouslaudan ja verhousriman pinnan
tasalla.

Ohje

Naulan pituus on yleensä riittävä, kun se lävistää verhouksen kiinnitystuen. Paineilma naulainta käytettäessä huolehditaan siitä, että naulan kanta ei uppoa liian syvälle ja riko puun pintaa.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet.

41320.3.2 Kosteussuojaus ja pintakäsittely
Vaatimus

Puuverhouksen kosteussuojaus ja pintakäsittely täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Puuverhouksen puutavaran kosteussuojaus täyttää kohdassa 41310.3.4 esitetyt vaatimukset.
Pintakäsittelyn ajankohtana puutavaran kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta.
Pintakäsiteltäväksi tarkoitetut puuverhouksen osat on esikäsitelty siten, että asennuksen jälkeen tarvitaan
vain yksi pintakäsittelykerta ja esikäsittely vastaa väriltään lopullista pintakäsittelyä.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet. Puutavaran home- ja kosteussuoja, InfraRYL.

41320.4 Valmis puuverhous
Vaatimus

Valmis puuverhous täyttää suunnitelma-asiakirjoissa sille määrätyt asennustarkkuus- ja muut laatuvaatimukset.
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Näkyviin jäävä pinta on ehjä laadultaan ja ulkonäöltään yhdenmukainen. Valmiissa verhouksessa ei saa olla
repeämiä, lohkeamia, lommoja, naarmuja, likatahroja, näkyviin tulleita kiinnitystarvikkeita, työstämisen aiheuttamia halkeamia eikä muita ulkonäköä heikentäviä rikkoutumia.
Näkyviin jäävät saumat ovat silmämääräisesti tarkasteltuina suoria ja tasalevyisiä koko sauman pituudella.
Jatkoskohdissa ei ole haitallisia rakoja eikä haitallista hammastusta.
Näkyviin jäävät liitinrivit ovat silmämääräisesti tarkastellen suorat ja liittimet riveissä säännöllisin välein.
Verhouksessa ei saa esiintyä koholla olevia uppokantaisten liittimien kantoja eikä puun pintaa syvemmällä
olevia liittimien kantoja.
Pintakäsiteltävien pintojen tulee olla niin puhtaita, etteivät pinnoissa mahdollisesti olevat likatahrat tms. vaikeuta verhouksen pintakäsittelyä. Valmiiksi pintakäsitellyissä tai pintakäsittelemättömiksi tarkoitetuissa pinnoissa ei ole likatahroja.

41320.5 Kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus

Ennen töiden aloittamista todetaan alustan, puutavaran ja verhoustarvikkeiden vaatimustenmukaisuus sekä
työn edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolot.
Puuverhouksen asennuksen aikana valvotaan jatkuvasti asennusolojen sopivuutta, peittyvien työsuoritusten
asianmukaisuutta, tarvikkeiden asiakirjojen mukaista käyttöä, tarvittavia liikkuma- ja asennusvaroja, suojausta sekä kiinnitysten riittävyyttä ja pitävyyttä. Tarkastuksesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja.
Tarkastuspöytäkirjat, koestustodistukset yms. kootaan työmaalla ylläpidettävään kelpoisuusasiakirjaan, joka
luovutetaan tilaajalle puuverhouksen tai sen osan vastaanottotarkastuksessa.
Ohje
Työn aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vaaditut ominaisuudet ja olosuhteet pysyvät
sellaisina kuin työtä aloitettaessa on sovittu.

41320.6 Puuverhouksen tekemisen ympäristövaikutukset
Puuverhouksen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta ovat luvun 41310.6 ympäristövaikutukset mukaiset.
Viite
• 41310.6 Puurunkorakenteen ympäristövaikutukset, InfraRYL.

41330 Puulevyverhous
41330.1 Puulevytavara ja verhoustarvikkeet
Seuraavat vaatimukset ovat voimassa, ellei kysymyksessä ole puulevyverhousjärjestelmä, jossa on valmistajan määrittelemät laatuvaatimukset ja asennusohjeet.

41330.1.1 Vaneri- ja viilupuulevyt
Vaatimus

Käytettävä puutavara täyttää kohdassa 41310.1 esitetyt vaatimukset.
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Vanerilevyt ovat tehtaalla pinnoitettuja ja reunasuojattuja. Viilupuulevyt ovat painekyllästettyjä.
Verhouslevyn paksuus on vähintään 15 mm.

Ohje

Puulevyverhouksella tarkoitetaan tässä yhteydessä vaneri- tai viilupuulevyistä tehtyä verhousta (vrt.
julkisivuverhous), joka on standardin SFS-EN 335 mukaisen käyttöluokan 3 olosuhteissa.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.
• SFS-EN 335 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. Part 1: General.

41330.1.2 Kiinnitystuet
Vaatimus

Käytettävä puutavara täyttää kohdassa 41310.1 esitetyt vaatimukset.
Kiinnitystukien puutavara on vähintään laatuluokkaa C.
Mikäli kiinnitystuet ovat metallia, täyttää niiden korroosiosuojaus samat vaatimukset, mitä kohdassa
41310.1.7.1 on esitetty metallisille liittimille ja liitososille.
Kiinnitystukien puutavaran mitat ovat vähintään 21 mm x 95 mm.
Kiinnitystukien k-jako on enintään 600 mm.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41330.1.3 Muototarkkuus
Vaatimus

Puutavaran muototarkkuus on sellainen, että mahdolliset muodonmuutokset (esimerkiksi lape- ja syrjävääryys, kierous tai kuperuus) eivät vaikeuta tarvikkeen kiinnittämistä ja ulkonäöltään yhtenäisen pinnan aikaansaamista.

41330.1.4 Toimitus
Puutavaran toimitus täyttää vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa 41310.1 kunkin puutuotteen kohdalla.
Mikäli puutavara on tarkoitus pintakäsitellä, saa sen kosteus pintakäsittelyn ajankohtana olla enintään 18 %
puun kuivapainosta.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41330.1.5 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Puutavaran kuljetus ja varastointi täyttävät vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa 41310.1 kunkin puutuotteen kohdalla.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.
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41330.1.6 Kiinnitystarvikkeet
Vaatimus

Liittimet täyttävät kohdassa 41310.1.7 esitetyt vaatimukset.
Liittimet ovat täysikantaisia kampanauloja tai ruuveja tai puulevyverhousjärjestelmän valmistajan toimittamia liittimiä.
Mikäli käytetään muita kiinnitysmenetelmiä kuin naula- tai ruuvikiinnitystä, ne ovat sellaisia, että niillä saavutetaan vähintään naula- ja ruuvikiinnitystä vastaavat lujuusominaisuudet.
Hakasia ei saa käyttää puulevyverhouksen asennuksessa.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41330.2 Alusta
Vaatimus

Puulevyverhouksen alusta täyttää sille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Alusta on puhdas, kiinteä ja niin tasainen, että valmiille rakennusosalle määrätyt asennustarkkuus- ja muut
laatuvaatimukset täyttyvät.
Kosteuden tunkeutuminen alustasta puurakenteeseen estetään esimerkiksi bitumikermillä.

Ohje

Siveltävät kosteudeneristeet eivät ole riittäviä estämään kosteuden tunkeutumista alustasta puurakenteeseen.

41330.3 Puulevyverhouksen asennus
Vaatimus

Puulevyverhouksen rakenteiden sekä niiden osien tekemisessä noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia.
Levyverhous tehdään samaa puulajia ja levytyyppiä olevasta levytavarasta, ellei asiakirjoissa toisin määrätä.
Ennen puulevyverhouksen asentamista käydään läpi asennustyön eri vaiheet ja niihin vaikuttavat seikat.
Asentamista koskevat kirjalliset ohjeet ovat käytettävissä työmaalla asentamisen aikana. Puulevytavara ja
verhoustarvikkeet sekä puulevyverhouksen alusta täyttävät kohdissa 41330.1 ja 41330.2 esitetyt vaatimukset.
Puutavara ei saa olla välittömässä kosketuksessa sellaisen materiaalin kanssa, joka kuljettaa vettä kapillaarisesti (esimerkiksi betoni).
Puulevyverhouksen taustan tuuletuksesta huolehditaan asentamalla kiinnitystuet siten, että taustan tuulettuminen on mahdollista tai käytetään jotakin muuta tuuletusmenetelmää.
Rakennustarvikkeiden nostot tehdään siten ja sellaisilla nostovälineillä, että nostaminen ei aiheuta tarvikkeisiin haitallisia muodonmuutoksia ja heikennä tarvikkeiden laatua ja lujuusominaisuuksia.
Käytettävät työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa puutavaran, verhoustarvikkeiden ja valmiin verhouksen laatua eikä lujuusominaisuuksia.
Puulevyt kiinnitetään kaikista reunoistaan jokaiseen kiinnitystukeen, ellei levyjen välinen sauma ole pontattu.
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Asennuksessa huomioidaan, että verhouslevyillä on kosteuden ja lämpötilan muutoksista aiheutuvien liikkeiden vaatima liikkumavara.
Rakenteellisesti toimivien verhouslevyjen kiinnityksissä noudatetaan rakennesuunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia.
Puulevyjen kosteus ei saa asennuksen aikana poiketa haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta.
Näkyviin jäävän puulevyverhouksen saumat sekä nurkka- ja kulmaliittymät tehdään suunnitelma-asiakirjoissa
esitetyillä menetelmillä tai puulevyverhousjärjestelmän valmistajan menetelmillä.
Näkyviin jäävän puulevyverhouksen alareuna muotoillaan siten, että verhouksen ulkoreunaan muodostuu
tippanokka.
Läpäisykohdat ja rajoittuminen muihin rakennusosiin tehdään sovittaen ja kokeillen tasaisiksi, täsmällisiksi ja
tiiviiksi.
Mittapoikkeamat otetaan asennettaessa huomioon kirjallisten asennusohjeiden edellyttämällä tavalla.

41330.3.1 Naula- ja ruuvikiinnitys
Vaatimus

Verhouslevyjen kiinnitystarvikkeet ja -menetelmät täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Verhouslevyjen kiinnitystarvikkeet täyttävät kohdassa 41330.1.6 esitetyt vaatimukset.
Naulojen ja ruuvien pituus on sellainen, että niiden tunkeuma kiinnitysalustassa riittää pitämään verhouslevyt tukevasti kiinni alustassaan. Naulat ja ruuvit eivät saa kuitenkaan olla niin pitkiä, että ne vaurioittavat
taustan rakenteita haitallisesti.
Naulat ja ruuvit eivät saa aiheuttaa halkeamia verhouslevyihin ja kiinnitystukien puutavaraan. Tarvittaessa
nauloille ja ruuveille esiporataan reiät.
Uppokantaiset naulat ja ruuvit asennetaan siten, että niiden kanta on verhouslevyn pinnan tasalla.
Naulan ja ruuvin kanta ei saa rikkoa mahdollista verhouslevyn kosteussuojauspinnoitetta liittimen reiän ympäriltä.
Ohje
Naulan pituus on yleensä riittävä, kun se lävistää verhouksen kiinnitystuen. Paineilmanaulainta käytettäessä huolehditaan siitä, että naulan kanta ei uppoa liian syvälle ja riko puun pintaa.

Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41330.3.2 Kosteusuojaus ja pintakäsittely
Vaatimus

Puulevyverhouksen kosteussuojaus ja pintakäsittely täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Puulevyverhouksen puutavaran kosteussuojaus täyttää kohdassa 41310.3.4 esitetyt vaatimukset.
Pintakäsittelyn ajankohtana puutavaran kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta.
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Pintakäsiteltäväksi tarkoitetut puulevyverhouksen osat on esikäsitelty siten, että asennuksen jälkeen tarvitaan vain yksi pintakäsittelykerta ja esikäsittely vastaa väriltään lopullista pintakäsittelyä.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41330.4 Valmis puulevyverhous
Vaatimus

Valmis puulevyverhous täyttää asiakirjoissa sille määrätyt asennustarkkuus- ja muut laatuvaatimukset.
Näkyviin jäävä pinta on ehjä laadultaan ja ulkonäöltään yhdenmukainen. Valmiissa verhouksessa ei saa olla
repeämiä, lohkeamia, lommoja, naarmuja, likatahroja, näkyviin tulleita kiinnitystarvikkeita, työstämisen aiheuttamia halkeamia eikä muita ulkonäköä heikentäviä rikkoutumia.
Näkyviin jäävät saumat ovat silmämääräisesti tarkasteltuina suoria ja tasalevyisiä koko sauman pituudella.
Jatkoskohdissa ei ole haitallisia rakoja eikä haitallista hammastusta.
Näkyviin jäävän puulevyverhouksen asennustarkkuudet ovat taulukon 41330:T1 mukaiset.
Poikkeamat mitataan huonoimmasta kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti.
Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan vaatia tarkempia asennustarkkuuksia.
Näkyviin jäävät liitinrivit ovat silmämääräisesti tarkastellen suorat ja liittimet riveissä säännöllisin välein.
Verhouksessa ei saa esiintyä koholla olevia uppokantaisten liittimien kantoja eikä levyn pintaa syvemmällä
olevia liittimien kantoja.
Pintakäsiteltävien pintojen tulee olla niin puhtaita, etteivät pinnoissa mahdollisesti olevat likatahrat tms. vaikeuta verhouksen pintakäsittelyä. Valmiiksi pintakäsitellyissä tai pintakäsittelemättömiksi tarkoitetuissa pinnoissa ei ole likatahroja.
Taulukko 41330:T1. Puulevyverhouksen asennustarkkuudet.
Ulottuvuudet ja sijainti
Mittauspituus
Suurin sallittu poikkeama
Käyryys 1)
≤ 1000 mm
5 mm
≥ 2000 mm
10 mm
Verhouksen poikkeama pysty15 mm
suorasta
Sauman hammastus 2)
2 mm
1)
Käyryys mitataan suoralla viivaimella asettamalla viivain levytyksen pintaan. Käyryyden lukuarvo saadaan mittaamalla
viivaimen ja levytyksen etäisyys mittauspituuden huonoimmasta kohdasta.
2)
Koskee avoimeksi jätettäviä saumoja tai listoitettavia saumoja ennen listoitusta.

41330.5 Kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus

Ennen töiden aloittamista todetaan alustan, puutavaran ja verhoustarvikkeiden vaatimustenmukaisuus sekä
työn edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolot.

TK 406 Sillat ja taitorakenteet

LAUSUNTOVERSIO

RTS 21:26

Puulevyverhouksen asennuksen aikana valvotaan jatkuvasti asennusolojen sopivuutta, peittyvien työsuoritusten asianmukaisuutta, tarvikkeiden asiakirjojen mukaista käyttöä, tarvittavia liikkuma- ja asennusvaroja,
suojausta sekä kiinnitysten riittävyyttä ja pitävyyttä. Tarkastuksesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja.
Tarkastuspöytäkirjat, koestustodistukset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan, joka luovutetaan tilaajalle puuverhouksen tai sen osan vastaanottotarkastuksessa.
Ohje
Työn aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vaaditut ominaisuudet ja olosuhteet pysyvät
sellaisina kuin työtä aloitettaessa on sovittu.

41330.6 Ympäristövaikutukset
Puuverhouksen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta ovat luvun 41310.6 ympäristövaikutukset mukaiset.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41340 Puuelementtirakenteet
41340.1 Elementit ja asennustarvikkeet
Vaatimus

Elementit täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Elementtien puurunkorakenteet täyttävät luvussa 41310 esitetyt vaatimukset.
Elementtien puu- ja puulevyverhoukset täyttävät luvuissa 41320 ja 41330 esitetyt vaatimukset.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.
- 41320 Puuverhous. InfraRYL
- 41330 Puulevyverhous, InfraRYL.
- SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

41340.1.1 Vaatimukset ja mittatarkkuudet
Vaatimus

Seinämäisten ja vaakarakenne elementtien sallitut mittapoikkeamat valmistajan ilmoittamista nimellismitoista ovat standardin SFS 5978 taulukon C.2 mukaiset. Poikkeamat mitataan elementtien huonoimmasta
kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. Suunnitelma-asiakirjoissa voidaan vaatia tarkempia
valmistustarkkuuksia.
Mittatarkkuusvaatimukset koskevat elementtejä, joiden puuosien kosteus on 15 % puun kuivapainosta. Jos
elementtien valmistuksessa joudutaan käyttämään sahatavaraa, jonka kosteus poikkeaa 15 %:sta, otetaan
puun kosteuden vaihteluista johtuvat elementtien mittamuutokset erikseen huomioon valmistuksen yhteydessä.

41340.1.2 Toimitus
Vaatimus
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Elementteihin tai niiden suojukseen on merkitty ainakin valmistajan ja elementtien tunnukset sekä elementtien mitat ja paino.
Elementeissä on suunnitelma-asiakirjojen mukaiset nostolenkit tai niihin on merkitty nostokohta ja -tapa.

41340.1.3 Kuljetus ja varastointi
Vaatimus

Elementit suojataan kastumista, likaantumista, kolhiintumista ja naarmuuntumista vastaan.
Elementit varastoidaan aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella alustalla siten, että elementit ovat irti maasta ja
elementteihin ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä heikentäviä virheitä.
Elementtien kosteus ei saa lisääntyä haitallisesti kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varastoinnin aikana huolehditaan elementtien tuulettumisesta.
Ohje
Elementtien kosteuden äkillisiä muutoksia vältetään varastoinnin aikana. Elementtien suojukset säilytetään ehjinä eikä niitä poisteta ennen asennusta. Jos vesi tiivistyy suojusten sisäpuolelle varastoinnin aikana, suojukset avataan tuulettumisen parantamiseksi.
Ulkona elementit varastoidaan noin 0,3 m korkeiden korokkeiden päälle, jotta alusta tuulettuu ja
roiskevesien haitat jäisivät vähäisiksi.

41340.1.4 Liitostarvikkeet
Vaatimus

Liittimet ja liitososat täyttävät kohdassa 41310.1.7 esitetyt vaatimukset.
Viitteet
• 41310.1.7 Liitostarvikkeet, InfraRYL.

41340.2 Alusta
Vaatimus

Elementtien asennusalusta täyttää sille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Asennusalusta on puhdas, kiinteä ja niin tasainen, että valmiille rakennusosalle määrätyt asennustarkkuus- ja
muut laatuvaatimukset täyttyvät.
Kosteuden tunkeutuminen alustasta puurakenteeseen estetään esimerkiksi bitumikermillä.

Ohje

Siveltävät kosteudeneristeet eivät ole riittäviä estämään kosteuden tunkeutumista alustasta puurakenteeseen.

41340.3 Elementin asennus
Vaatimus

Elementtien asentamisessa noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia.
Ennen elementtien asentamista käydään läpi asennustyön eri vaiheet ja niihin vaikuttavat seikat.
Asentamista koskevat kirjalliset ohjeet ovat käytettävissä työmaalla asentamisen aikana.
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Elementit ja elementtien asennusalusta täyttävät kohdissa 41340.1 ja 41340.2 esitetyt vaatimukset.
Elementit eivät saa olla välittömässä kosketuksessa sellaisen materiaalin kanssa, joka kuljettaa vettä kapillaarisesti (esimerkiksi betoni).
Elementtien nostot tehdään siten ja sellaisilla nostovälineillä, että nostaminen ei aiheuta elementteihin haitallisia muodonmuutoksia ja heikennä elementtien laatua ja lujuusominaisuuksia.
Käytettävät työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa elementtien ja valmiin elementtirakenteen laatua eikä lujuusominaisuuksia.
Elementtien kosteus ei saa asennuksen aikana poiketa haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta.
Elementit suojataan asentamisen aikana haitalliselta kosteudelta.
Mittapoikkeamat otetaan asennettaessa huomioon kirjallisten asennusohjeiden edellyttämällä tavalla.
Standardissa SFS 5978 on lisävaatimuksia ja tarkennuksia elementtien asennukseen ja laadunvarmistukseen
työmaalla.
Ohje
Asentamiseen vaikuttavat mm. aikataulu, asennustyön etenemisjärjestys, kulkutiet, asennuskoneiden paikat, sään aiheuttamat erikoistoimet, asennusalustat, mittaukset, tilapäiset tuennat, saumojen
tiivistäminen ja tarkistusmittaukset.

41340.3.1 Elementtien väliset liitokset
Vaatimus

Liitostarvikkeet ja liitostyypit täyttävät niille suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.
Liitostarvikkeet täyttävät kohdassa 41340.1.4 esitetyt vaatimukset.
Liitokset täyttävät kohdassa 41310.3.3 esitetyt vaatimukset.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

41340.4 Valmis elementtien asennus
Vaatimus

Valmis elementtien asennus täyttää suunnitelma-asiakirjoissa sille määrätyt asennustarkkuus- ja muut laatuvaatimukset.
Elementtien puurunko täyttää kohdassa 41310.4 valmiille puurungolle esitetyt vaatimukset.
Elementtien puuverhoukset täyttävät kohdassa 41320.4 valmiille puuverhoukselle esitetyt vaatimukset ja
puulevyverhoukset kohdassa 41330.4 valmiille puulevyverhoukselle esitetyt vaatimukset.
Seinämäisten elementtien asennustarkkuudet ovat standardin SFS 5978 taulukon 8.1. mukaiset. Poikkeamat
mitataan huonoimmasta kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. Suunnitelma-asiakirjoissa
voidaan vaatia tarkempia asennustarkkuuksia.
Viitteet
• 41310 Puurunkorakenteet. InfraRYL
• 41320 Puuverhous. InfraRYL
• 41330 Puulevyverhous, InfraRYL.
• SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt
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41340.4.1 Elementtien väliset liitokset
Vaatimus

Liitokset täyttävät kohdassa 41310.4.3 valmiille liitoksille esitetyt vaatimukset.
Viite
• 41310 Puurunkorakenteet. InfraRYL.

41340.5 Kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus

Ennen töiden aloittamista todetaan asennusalustan, elementtien ja asennustarvikkeiden vaatimustenmukaisuus sekä työn edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolot.
Elementtien asennuksen aikana valvotaan jatkuvasti asennusolojen sopivuutta, peittyvien työsuoritusten asianmukaisuutta, tarvikkeiden asiakirjojen mukaista käyttöä, tarvittavia liikkuma- ja asennusvaroja, väliaikaista
tuentaa ja suojausta sekä kiinnitysten riittävyyttä ja pitävyyttä. Tarkastuksesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja.
Tarkastuspöytäkirjat, koestustodistukset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan, joka luovutetaan tilaajalle elementtiasennuksen vastaanottotarkastuksessa.
Ohje
Työn aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vaaditut ominaisuudet ja olosuhteet pysyvät
sellaisina kuin työtä aloitettaessa on sovittu.

41340.6 Puuelementtirakenteen tekemisen ympäristövaikutukset
Puuverhouksen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta ovat luvun 41310.6 ympäristövaikutukset mukaiset.
Viite
• 41310 Puurunkorakenteet, InfraRYL.

