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TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU. 

PUUKERROSTALOHANKKEEN 

ERITYISPIIRTEET. 

RT 10-112XX 

Tässä RT-ohjekortissa käsitellään teollisesti valmistetun puisen 

asuinkerrostalon erityispiirteitä. Ohjekortissa käsitellään liittyminen 

talonrakennushankkeen kulku ohjekortteihin, kaupalliset ja 

suunnittelulliset puukerrostalon erityispiirteet. Ohjekortti kuuluu 

Talonrakennushankkeen kulku- ohjekorttisarjaan. 

Kuva 1: TOAS Lumipuu CLT-tilaelementtikerrostalo 
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1 JOHDANTO PUUKERROSTALORAKENTAMISEN 

ERITYISPIIRTEISIIN 

1.1 Käyttötarkoitus 

Tämä kortti on tarkoitettu käytettäväksi asuinpuukerrostalon 

erityispiirteiden ymmärtämiseksi ja hahmottamiseksi. Kortin on tarkoitus 

havainnollistaa tavanomaisesta poikkeavia seikkoja niin rakennuttamisen, 

suunnittelun, työmaan, sopimusten, aikataulun ja laadunhallinnan osalta, 

jotta hankkeeseen ryhtyvällä olisi hyvät lähtötiedot oman hankkeensa 

edistämiseksi. Kortti ei ole kattava suunnitteluohje, vaan sen on tarkoitus 

avata teemat, joita hankkeissa tulee käsitellä menestyksekkään hankkeen 

aikaansaamiseksi. Kortti ei myöskään käsitelle maankäyttöä- tai 

kaavoitusta. Tämä kortti on osa talonrakennushankkeen kulku- 

ohjekorttisarjaa. 

1.2 Puukerrostalorakentamisen ominaisuudet 

Puukerrostalo on ympäristötehokas tapa rakentaa kestävää yhteiskuntaa. 

Puukerrostalo toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Puu on 

kestävästi kasvatettuna materiaalina uusiutuva ja siitä valmistetut tuotteet 

omaavat merkittävästi verrokkejaan pienemmän hiilijalanjäljen. 

Kevyenä materiaalina puusta pystyy tekemään suuria elementtejä ja näin 

puu mahdollistaa laajamittaisen teollisen valmistamisen. Teollisella 

valmistamisella on kyetty toisilla toimialoilla nostamaan tuottavuutta 

merkittävästi. Tehdasvalmistus mahdollistaa vakioidun ja kehittyvän 

laadunhallinnan ja prosessin. 

Esivalmistuksen korkeampi määrä mahdollistaa merkittävästi lyhyemmän 

rakennusajan. 

Puurakennusten elementointi mahdollistaa tuotteiden suunnittelun niin, että 

ne voivat olla siirrettäviä, muokattavia ja päivitettäviä elinkaarensa aikana.  

1.3 Eri puukerrostalorakentamisen menetelmät 

Asuinpuukerrostalo voidaan toteuttaa useilla erilaisilla toteutustavoilla. 

Käytännössä kaikki puutalot ovat hybriditaloja, joissa käytetään betonia, 

terästä ja lasia. Lain mukaan kerrostalo on vähintään kaksikerroksinen talo, 

mutta määritelmällisesti puisella asuinkerrostalolla tarkoitetaan tässä RT-

kortissa kerrostaloa, joka on vähintään kolme kerrosta korkea ja jonka 

pääasiallinen kantava runkomateriaali rakennusluvassa on puu. 

Hybridirunkoja ei käsitellä tässä RT-kortissa, mutta korttia voi hyödyntää 

soveltuvin osin hybridirakennuksia suunniteltaessa.  

Yksi tapa luokitella puukerrostalomenetelmät on jakaa ne 

rankarakenteisiin, massiivipuurakenteisiin, pilari- palkkirakenteisiin ja 

hirsirakenteisiin kerrostaloihin. Nämä materiaalin mukaan jaetut kerrostalot 

voidaan edelleen toteuttaa eri rakennusmenetelmin, joita voivat olla 

paikalla rakentaminen, tasoelementeistä rakentaminen tai 

tilaelementtirakentaminen. Kohteet voidaan toteuttaa myös eri menetelmiä 

yhdistelemällä. Tämä RT- ohjekortti koskee kaikkea 

asuinpuukerrostalorakentamista, mutta monet esimerkit koskevat 

tilaelementtirakentamista, koska se poikkeaa eniten perinteisestä 

kerrostalorakentamisesta.  
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1.4 Puukerrostalomarkkinan nykytila Suomessa 2022 

Puuasuinkerrostalomarkkinoille ei ole muodostunut vakioituneita 

liiketoiminta- tai kaupallisia malleja. Perinteiset sopimusmallit on laadittu 

paikallarakentamisen ehdoin, ja ne eivät sellaisenaan aina sovellu 

teolliseen puukerrostalorakentamiseen. Puukerrostalorakentamisessa on 

useita toimittajakohtaisia ratkaisuja ja alan standardointityö on kesken. 

Vuonna 2022 puulla oli edelleen varsin pieni markkinaosuus 

kerrostalorakentamisessa. Tämä RT-kortti pyrkii nostamaan esille seikkoja, 

joita tilaajan tulee käsitellä hankkeissaan yleisellä tasolla. 

 

 
Kuva 2 Julkulan puukerrostalot Kuopiossa. 

 

2 KÄSITTEITÄ 

Massiivipuukerrostalo. Tässä ohjekortissa massiivipuukerrostalolla 

tarkoitetaan kerrostaloja, joiden kantava runko muodostuu pääosin 

massiivista puutuotteista, kuten CLT:stä, LVL:stä tai hirrestä. 

Puukerrostalo. Tässä ohjekortissa puukerrostalolla tarkoitetaan vähintään 

kolmekerroksista kerrostaloa, jonka kantavan rungon pääasiallinen 

materiaali on puu.  

Tasoelementti. Tasoelementillä tarkoitetaan tässä ohjekortissa kaikkia 

erilaisia elementtituotteita, jotka muodostavat tasoja. Näitä voivat olla 

erilaiset suurelementit, välipohja-, alapohja-, seinä-, tai muut vastaavat 

elementit.  

Tilaelementti. Tilaelementillä tarkoitetaan tässä ohjekortissa kaikkia tilan 

muodostavia kokonaisuuksia, jotka valmistetaan muualla kuin työmaalla. 

Tilaelementit koostuvat erilaisista osavalmisteista ja tasoelementeistä. 

Tuoteosatoimitus. Tuoteosatoimituksella tarkoitetaan osakokonaisuutta, 

jossa toimittaja vastaa toimituksen tuotteiden valmistamisen lisäksi ainakin 

tuotteiden suunnittelusta.  

LAUSUNTOVERSIO



RTS 22:21  OHJE-EHDOTUS - 6 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

3 LIITTYMINEN YLEISTÄ OHJEKORTTIIN 

Tämän kortin lähdekirjallisuus liitetään ohjekorttiin RT 10-11256 

Talonrakennushankkeen kulku Yleistä. 

4 SOPIMUSSUHTEET 

Tässä kappaleessa käsitellään liittyminen ohjekorttiin RT 10-11223 

Toteutusmuodot. Tässä kappaleessa ei käsitellä kaikkia toteutusmuotoja ja 

niiden perusteita, vaan nostetaan esiin eri toteutusmuotojen soveltuvuutta 

ja erityispiirteitä asuinpuukerrostalon toteuttamiseksi. Laajemmat huomiot 

kaupallisiin ehtoihin on käsitelty kappaleessa 9.  

Suunnittelumuodoista puurakentamiselle tyypillinen muoto on ositettu 

suunnittelu. Mitä suurempi kokonaisuus valmistetaan tehtaalla sitä 

suurempi on myös tuoteosakaupassa toteutussuunnittelun osuus. 

Ositetussa suunnittelussa on huomioitava erityisesti se, että 

kokonaisuudesta vastaa edelleen suunnittelualasta vastaava 

erityissuunnittelija. Tuoteosakauppojen sisällöt vaihtelevat merkittävästi 

tuotteittain ja valmistajittain, joten suunnittelun urakkaraja tulee käsitellä 

huolellisesti kaikkien suunnittelualojen osalta. Tehtäväluetteloita 

suositellaan käytettäväksi apuna tässä suunnittelun vastuurajan 

määrittelyssä.  

Taulukossa 1 eri hankemallien hyötyjä ja haittoja pääryhmittäin. Jokaiselle 

hankkeelle tulee valita oikea hankemalli, johon vaikuttavat 

suunnitteluratkaisun ja tarpeen lisäksi tilaajan osaaminen ja resursointi, 

sekä vallitseva markkinatilanne.  

 
Taulukko 1: yleisimmät hankemallien hyödyt ja haitat 

puukerrostalohankkeessa toteutustavoittain 

Suunnittele ja rakenna- urakat (SR-urakat) ovat moniin 

puukerrostalokohteisiin soveltuva toteutusmalli. Varsinkin, jos tilaajalla ei 

ole merkittävää omaa organisaatiota tai tilaajalla ei ole kokemusta 

aiemmista puurakennushankkeista, voi SR-urakka olla oikea hankemuoto. 

Puuasuinkerrostalorakentamiselle on tyypillistä, että kokonaisuuden 

optimoinnin ja parhaan suunnitteluratkaisun aikaansaamiseksi 

toteuttajaosapuolella voi olla paras tietotaito ja osaaminen. Monet ratkaisut 

ovat toimittajakohtaisia ja niiden jälkikäteen sovittaminen osaksi 

suunnitteluratkaisua voi olla kallista tai mahdotonta. SR- muoto 

mahdollistaa myös toteutuksen optimoinnin ja kehittämisen vielä 

hankkeenkin aikana.  

SR-urakan huonona puolena on, että kokonaisuuden hallitsemiseksi täytyy 

tilaelementin valmistamisen lisäksi hallita hankekehitys, 

suunnittelunohjaus, rakennustyömaatoiminnot, rahoitus ja muu 
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liiketoiminnan hallinta. Tulee siis ymmärtää, että SR-toimitus on todella 

paljon laajempi kuin kohteen tuoteosatoimitus. Toisena seikkana on SR- 

kilpailujen suhteellisesti kalliimpi osallistumiskustannus. Jotta SR-esityksiä 

voidaan vertailla keskenään, tulee esityksien ja laskennan tueksi laatia 

kattava suunnitteluaineisto. Kolmanneksi SR-toimituksen kokoluokka on 

tyypillisesti moninkertainen pelkän elementtitoimituksen kokoon. Suuri 

kertakauppa rajoittaa potentiaalisten tarjoajien määrää ja ei mahdollista 

kaikkien uusien toimijoiden osallistumista tarjousten antamiseen.  

Teknisten ratkaisujen urakassa tilaaja voi teettää kohteesta 

viitesuunnitelman, jolla toteutus kilpailutetaan. Toteutuksessa vastuu 

suunnittelusta siirtyy toteuttajalle. Mallia on käytetty menestyksellistesti 

puukerrostalokohteiden toteutuksessa. Teknisten ratkaisujen urakkaa 

käytetään myös tyypillisesti erikoisurakoissa, joista esimerkkinä ovat 

sprinkleritoimitukset. Myös laajat puutuoteosakaupat ovat luonteeltaan 

teknisien ratkaisujen urakoita. Teknisen urakan hyötynä on, että 

kokonaisvastuu järjestelmästä suunnitteluineen on toimittajalla. 

Toimittajalla on usein paras tieto oman järjestelmänsä optimaalisesta 

toteuttamisesta. Käytettäessä tilaelementtejä ja teknistä urakkaa tulee 

kiinnittää erityisesti huomioita siihen mitä tehdään tehtaalla tai työmaalla ja 

sopia tästä etukäteen. Tehtaalla työ tehdään käytännössä tarkasti 

määriteltynä aikana ja joskus työmaa-ajoista poikkeavina aikoina, kuten 

iltaisin tai viikonloppuisin. Erillisen urakoitsijan työ tehtaalla ei ole näin aina 

mahdollista tai tehdas voi sijaita kaukana rakennuskohteelta. Usein 

tuotteen asennus myös pitää tehdä tilaelementtiin ja jälkiasennus työmaalla 

ei ole järkevää. 

Yksi käytetty variaatio teknisten ratkaisujen urakassa on, että urakoitsija 

ostaa asennustyön tilaelementtitehtaalta. Tällöin urakoitsija vastaa 

edelleen kokonaisuudestaan suunnitteluineen. Urakoitsija toimittaa tuotteet 

tehtaalle ja tehdas asentaa osana normaalia tuotantoaan ko. tuotteet 

elementtiin. Tässä tapauksessa tilaelementtitehtaalla on sopimussuhde 

tilaajaan ja urakoitsijaan.  

Pääurakkamuodoista sekä kokonaisurakkaa, että jaettua urakkaa voi hyvin 

käyttää tavanomaisessa puukerrostalohankkeessa. Pääurakat soveltuvat 

tavanomaisiin rutiinikohteisiin ja tilaaja vastaa kohteen suunnittelusta. 

Pääurakassa tilaaja vastaa suunnittelusta ja sitoo toteutustavan ennen 

kilpailutusta. Tarjoajien määrä ja markkinatilanne tulee selvittää ennen 

suunnitteluun ryhtymistä.  

Kokonaisurakan ja jaetun urakan suurin ero tulee esille 

tilaelementtikohteissa. Yli puolet kohteen arvosta voi olla tilaelementtejä ja 

pääurakka voi vastaavasti arvoltaan pienempi. Tästä syystä kohteissa on 

käytetty jaettua urakkaa ja tilaaja ei tällöin maksa katetta pääurakoitsijalle 

tilaelementtitoimituksen hankinnasta. Hintaero jaetun urakan ja 

kokonaisurakan välillä voi olla useita prosenttiyksiköitä kokonaishankinta-

arvosta. Kokonaisurakassa haaste voi olla myös se, että 

tilaelementtitoimitus on arvoltaan niin suuri osa kokonaistoimituksen 

arvosta, että riskienhallinnallisesti urakoitsija ei halua tarjota kohdetta.  

Jaetussa urakassa tilaajan täytyy resursoida oma johtamisensa riittävästi. 

Erityistä huomioita tulee kiinnittää aikatauluun, yhteensovittamiseen ja 

urakkarajaan. Jaettu urakka lisää tilaajan vastuuta, riskejä ja työtä 

merkittävästi verrattuna kokonaisurakkaan. Pääurakoitsijan osuus 

liikevaihdosta pienenee merkittävästi perinteiseen urakointiin verrattuna ja 

tämä voi johtaa vaikeuksiin saada tarjouksia tai hinnat voivat olla kalliita.  
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Koska kokonaisurakassa tilaajalla on suunnitteluvastuu, niin korostuu 

lähtötietojen, tilaajan tavoitteiden, tilaajan päätösten ja alkuvaiheen 

suunnittelun merkitys. Usein samoilla suunnitelmilla ei ole 

kustannustehokasta toteuttaa tilaelementtikerrostaloa, perinteistä 

betonikerrostaloa tai tasoelementtinä toteutettua rankakerrostaloa. Usein 

eri ratkaisujen toteutettavuuden ja hinnan arviointi voi vaatia toimittajien 

mukanaoloa hankkeen alkuvaiheessa. Kokonaisurakkaa käytettäessä 

kannattaakin hyödyntää erilaiset menetelmät tiedon kartuttamiseksi jo 

ennen toteuttajaosapuolen valintaa. Näitä keinoja ovat mm. 

markkinavuoropuhelut, markkinakartoitukset tai konsulttisopimuksen 

laatiminen toimittajan tai toimittajien kanssa.  

Erilaiset projektijohtomuodot ovat varteenotettava tapa rakennuttaa 

asuinpuukerrostalo. Projektijohtomallit pureutuvat nimenomaisesti siihen 

haasteeseen, että yksittäiset hankinnat ovat suhteessa suuria ja 

perinteisen pääurakan osuus suhteessa pieni. Tilaajan kantaessa vastuun 

eri hankinnoista kyetään ostamaan osatoimituksia myös pienemmiltä 

toimijoilta. Projektinjohtomalleissa tilaaja ottaa suurempaa roolia 

rakennuttamisessa, kuin kokonaisurakassa, joten johtaminen tulee 

resursoida riittävästi.  

Yhteisvastuulliset hankintamuodot voivat soveltua 

puurakennuskohteeseen. Yhteisvastuullisissa hankkeissa toimittajat 

saadaan mukaan heti hankkeen alusta ja paras ja ajantasaisin tieto on 

hankkeiden käytettävissä. Yhteisvastuullisissa muodoissa tyypillisesti 

edellytetään avoimien kirjojen periaatetta ja näin hankintamalli lisää aidosti 

kaikkien osapuolten ymmärrystä eri toteutus- ja valmistustavoista. 

Yhteisvastuulliset sopimusmuodot soveltuvat erityisesti monimutkaisiin 

hankkeisiin tai hankkeisiin, joissa kehitetään uusia ratkaisuja tai käytetään 

osapuolille uutta menetelmää tai rakentamisen tapaa. 

Asuinkerrostalohankkeet ovat harvoin monimutkaisia, mutta monissa 

puukerrostalokohteissa kehitetään uusia ratkaisuja tai useat hankkeen 

osapuolet ovat ensimmäistä kertaa puukerrostalohankkeessa mukana.  

Yhteisvastuullisten hankkeiden haasteena voi olla niiden tavanomaisia 

sopimusmuotoja raskaampi toteutus. Tämä näkyy hankkeessa 

suurempana henkilöstömääränä, useampina kokouksina ja suurempana 

määränä tuotettua dokumentaatiota. Toinen huomioitava kohta on 

hankkeiden yhteisvastuullinen toteutus. Tyypillisesti kaikki osapuolet 

kantavat yhteisesti riskin kaikesta tekemisestä hankkeessa. Perinteisten 

toimijoiden voi olla haasteellista kantaa yhteisesti vastuuta melko uusien ja 

nopeasti kasvavien toimijoiden kanssa, joilla ei ole välttämättä vielä 

useampia toteutuneita kohteita.  

Monissa hankkeissa onkin päädytty käyttämään ns. hybridimalleja, joissa 

yhteisen tiedonjaon ja kehittämisen kannustamiseksi on otettu 

perinteisempiin sopimuksiin mukaan yhteisvastuullisten sopimusten 

elementtejä. Esimerkkinä tästä tavanomaiseen toimitussopimukseen liitetty 

kannustinjärjestelmä, jossa hyvistä suorituksista voidaan palkita toimittajaa 

rahallisesti.  

5 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET JA OSITTELU 

Tässä kappaleessa käsitellään liittyminen ohjekorttiin RT 10-11224 

Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu.  
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Puuasuinkerrostalohankkeen vaiheet ovat lähtökohtaisesti vastaavat kuin 

muussakin rakentamisessa. Ensimmäisenä erityispiirteenä on se, että 

tuotanto- ja elementtisuunnittelu tahdistaa puukerrostalohanketta erityisesti 

tilaelementtihankkeissa muita toteutustapoja enemmän. Elementti- ja 

tuotantosuunnitteluvaihe tulisi esittää omana vaiheenaan 

toteutussuunnittelun ja rakentamisen lomassa. Tuotantosuunnittelulla 

tarkoitetaan tässä elementtikuvien piirtämisen lisäksi tehtaan tuotannon 

suunnittelua.  

Osana tuotannonsuunnittelua voidaan valmistaa mallikappaleita tai 

mallielementtejä. Laadunvarmistuksen lisäksi mallikappaleilla on tärkeä 

rooli tuotannon tasapainottamisessa. Uusille tuotteille mitataan toteutuneet 

työajat ja saatujen havaintojen pohjalta tuotanto voidaan tasapainottaa 

tarkemmin ennen varsinaisen tuotannon aloittamista.  

Tuotantosuunnittelua käsitellään tarkemmin kohdassa aikataulu, mutta 

tulee huomioida, että osa tuotteista vaatii valmiit tuotantosuunnitelmat 

ennen hankintaa. Näin tuotantosuunnittelu tahdistaa hanketta omana 

vaiheenaan. Toinen tuotantosuunnitteluvaiheeseen liittyvä asia ovat 

vastuullisten suunnittelijoiden ja tilaajan tuotantokuvien tarkastusaika. 

Hyvässä rakennustavassa tuotantokuvat yhteensovitetaan ja tarkastetaan 

osana tuotantosuunnittelua. Tälle tarkastustoiminnalle tulee varata oma 

aikansa hankkeen aikataulusta. Vaihe tulee huomioida osana hankkeen 

aikataulua ja kaikkien osapuolien sopimuksia.  

Kolmantena vaiheiden sisältö poikkeaa perinteisestä rakentamisesta. Tätä 

käsitellään kappaleessa 11 suunnittelun erityiskysymykset tarkemmin. 

Kuitenkin pääperiaate on, että suunnittelu tehdään etupanotteisesti. 

Esimerkiksi jos ehdotussuunnittelun tuloksena päädytään 

tilaelementtirakennukseen, tiedetään kohteen rakennetyypit, liitosdetaljit, 

asennusjärjestys ja työmaan aluesuunnitelma ennen rakennusluvan 

jättämistä suurelta osin.  

Rakennushankkeen osittelussa voidaan käyttää eri osittelumenettelyitä 

vastaavasti kuin muissakin hankkeissa. Tilaelementtivalmistuksessa 

tarkoituksenmukaisen osittelumenetelmän valinta korostuu, koska tehtaalla 

tehdään paljon töitä, joita perinteisesti tehdään työmaalla. Erityisesti 

tavanomaisten nimikkeistöjen talo 80 ja talo 2000 käyttö on haasteellista 

tilaelementtikerrostalokohteessa.  

Käytettäessä talo 80 nimikkeistöä tilaelementti sisältää osia käytännössä 

kaikista pääryhmistä poislukien pääryhmät 1 ja 2. Joskus elementit 

näytetään osana ryhmää 3 runko tai ryhmässä 7 talotekniikka. Kun 

käytännössä kaikki rakenteet puukerroksien osalta ovat tilaelementissä ei 

tämä jako palvele hanketta ja saatuja tuloksia ei pystytä vertaamaan 

aiempiin tilastoihin tai kustannuslaskelmiin. 

Talo 2000 nimikkeistössä tilaelementit ovat omana kokonaisuutenaan 

nimikkeistössä, mutta sisältöä ei ole käytännössä jaettu alakohtiin. 

Tilaelementit voivat olla yli puolet hankkeen arvosta ja kärjistäen ne 

ilmoitetaan hankelaskelmassa yhtenä rivinä. Tilaelementtitoimitukseen 

kuuluu usein myös muita hankkeen tehtäviä, joten siltäkään osin käytäntö 

ei ole toimiva.  

Tehtaan kannalta tarkoituksenmukainen osittelu riippuu valmistuksen 

filosofiasta ja valmistettavasta tuotteesta. Esimerkiksi tilaelementtejä 

voidaan valmistaa eri järjestyksessä, kuin missä ne asennetaan työmaalla. 

Tilaelementtitoimitus sisältää usein myös muita osia kuin rakenteellisia 
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osia, kuten suunnittelua tai projektijohtoa. Tyypillisesti 

tilaelementtihankkeessa tuleekin yhdistää useita eri osittelumenetelmiä, 

jotta tietorakenne palvelee kaikkia osapuolia. On myös sovittava kuka 

osittelun tekee ja mitä nimeämiskäytäntöä ositteluissa käytetään.  

 

6 RAKENNUSHANKKEEN KESTO JA AIKATAULU 

Tässä kappaleessa käsitellään liittyminen ohjekorttiin RT 10-11225 

Rakennushankkeen kesto ja aikataulut.   

Tilaelementtikerrostalossa käytetään käytännössä aina rinnakkaista 

aikataulumallia, koska töitä tehdään tyypillisesti yhtä aikaa tehtaalla ja 

työmaalla. Toteutussuunnittelua ja hankintatointa tehdään lomittain toisten 

vaiheiden kanssa. Aikataulussa tulee kuitenkin huomioida, että 

hankintatoimea ei pystytä aloittamaan ennen kuin kriittiset 

tuotantosuunnittelutehtävät on laadittu ja hyväksytty.  

Alla kuvassa 2 on käsitelty esimerkinomaisesti erilaisten hankintamuotojen 

vaikutusta puukerrostalon aikatauluun. Käsittelemme tässä kappaleessa 

tyypillisiä tilaelementtihankkeen aikataulussa huomioitavia seikkoja.  

 

Kuva 3: Toteutusmuotojen periaatteellisia eroja aikataulun kannalta 

Tyypillisesti hankemuodosta riippumatta tilaaja laati tarveselvityksen ja 

hankesuunnitelman. Hankkeen alkuvaiheessa toteuttajaosapuolet 

(pääurakoitsija ja tilaelementtitoimittaja) voidaan kilpailuttaa mukaan 

viitesuunnitelmilla, joka tyypillisesti nopeuttaa koko hankkeen aikataulua. 

Toteuttajien vakiodetaljeja hyödyntämällä voidaan viitesuunnitelmista 

päästä rakennuslupatasoisiin kuviin muutamassa kuukaudessa. Aikataulun 

hallinnan kannalta oleellista on saada riittävä tieto hankkeeseen 

markkinavuoropuheluin tai ottamalla toimittajia mukaan jo alkuvaiheessa, 

jotta vältyttäisiin uudelleensuunnittelukierroksilta.  

Hankesuunnittelun ja mahdollisen toimittajakilpailutuksen jälkeen tulee 

punnita, että tarvitaanko hankkeeseen kapasiteettivaraus. Jos hankkeen 

toteutusaika on oleellinen, tulisi varausta pohtia. Tehtaiden suunnittelu- ja 

hankinta-aika voi viedä kuukausia ennen tuotannon aloittamista, joten 

tehdastuotantoa ei aloiteta pikaisesti, vaikka vapaata kapasiteettia olisikin 

tarjolla. Toinen tilaajan huomioitava asia on, että yksittäisen kohteen 

valmistus voi viedä keskimääräisellä tehtaalla kuukausia. Näin seuraavan 
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kohteen tuotantoajan mahdollinen siirtyminen voi olla merkittävä ja siirron 

kestoa ei välttämättä tiedetä etukäteen. Harva tehdas sitoutuu varaamaan 

tuotantoaikaa hankkeelle sitovasti ilman sanktioitua sopimusta 

tuotantoajan käyttämisestä. 

Rakennuslupakäsittelylle, rakennusluvan lainvoimaisuuden saannille, 

rahoituksen hakemiselle ja investointipäätökselle tulee varata realistinen 

aika. Tämä aika käytetään toteutus- ja tuotantosuunnittelun laatimiseen. 

Tästä tulee huomata, että hankintoja ei pystytä aloittamaan ennen kuin 

tuotantosuunnittelu on tehty. Tuotantosuunnittelun laatimisesta ennen 

varsinaista rahoituspäätöstä on siis sovittava erikseen. Hankintojen 

aloittamisen ajankohta tahdistaa tuotantoa, joten tämä on tärkeä koko 

hankkeen päätöksentekopiste. 

Tuotanto tehtaalla voidaan aloittaa, kun hankinnat tehtaalle hanketta varten 

on saatu toteutettua. Tämä vie tyypillisesti joitain kuukausia 

rahoituspäätöksestä.  

Tilaelementtikerrostalon rakentamisen vie tyypillisesti 7-12kk. Tämä 

tarkoittaa, että työmaan optimaalinen aloitusajankohta tulee yhteensovittaa 

tilaelementtituotannon kanssa. Tyypillisin ratkaisu on aloittaa elementtien 

valmistaminen samaan aikaan, kun työmaa perustetaan, mutta tämä ei ole 

ainoa vaihtoehto.  

Tilaelementtityömaan kesto jaetaan karkeasti neljään eri vaiheeseen, jotka 

poikkeavat keskenään työmaittain. Ensimmäisenä vaiheena on 

maanrakennus, perustaminen ja betonirakenteiden teko. Tämä vaihe on 

täysin työmaa- ja tonttikohtainen. Toisena vaiheena on tilaelementtien 

valmistus, joka tyypillisesti aloitetaan limittäin perustusvaiheen kanssa. 

Tilaelementtien valmistusaikataulu on tehdaskohtaista ja tulee aina käydä 

lävitse valmistavan tehtaan kanssa.  

Kolmantena vaiheena on asennus. Rungon asennus on tyypillisesti 

merkittävästi nopeampi kuin perinteisessä työmaassa, koska asennettavia 

kappaleita on vähemmän ja liitosten toteuttamiseen ei tarvita 

kuivumisaikoja. Kerrostalojen asennuksia on toteutettu muutamissa 

työpäivissä. Itse asennustyön sijaan kuljetuskapasiteetti voi tahdistaa työtä. 

Keskeisiä vaikuttavia seikkoja kaluston lisäksi asennusaikataulussa ovat  

työmaan yleisjärjestelyt (sisältäen mahdollisuudet työmaalla varastointiin) 

ja valmiiden elementtien määrä. Tyypillisesti elementtejä ei voida asentaa 

sateella tai liian kovalla tuulella, joten säävaraukset tulee huomioida osana 

asennusaikataulua.  

Neljäntenä vaiheena on sisävalmistustyöt ja käyttöönotto. Tämän vaiheen 

kesto riippuu käytettävästä tekniikasta ja käytettyjen elementtien 

valmiusasteesta. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että järjestelmien 

käyttöönotolle, itselleluovutukselle ja muille lopun prosessivaiheille tulee 

varata vastaava aika kuin muussakin rakentamisessa.  

Tilaajan tulee sopia tuoteosatoimittajan kanssa vastaavista aikataulu ja 

raportointikäytännöistä kuin pääurakoitsijankin kanssa. Hankinta- ja 

suunnitelma-aikataulun merkitys korostuu tilaelementtirakentamisessa, 

koska ne määrittävät sen, että milloin tuotanto pystytään ylipäänsä 

aloittamaan. Valmistuksen aikana suositellaan käytettäväksi 

viikkoaikataulua, jossa seurataan elementtien aloitus ja valmistumista. 

Viikkoaikataulun toteutumista verrataan jatkuvasti yleisaikatauluun.  
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Kuvassa 2 esitetyissä aikatauluissa tulee huomata, että mitä 

aikaisemmassa vaiheessa toimijat ovat mukana niin sen nopeammin 

tyypillisesti projekti saadaan toteutettua.   

Käytännössä kohteissa, joissa toteuttajat kilpailutetaan vasta suunnittelun 

edettyä, vie erillinen kilpailutusvaihe lisää aikaa ja hankkeen vaiheita ei 

päästä limittämään keskenään. Lisäksi tällöin aikataulussa tulee varata 

aikaa suunnitelmien sovittamiseen soveltumaan valittujen toimittajien 

toteutustapaan.  

7 KUSTANNUKSET 

Tässä kappaleessa käsitellään liittyminen ohjekorttiin RT 10-11226 

Kustannusten muodostuminen ja ohjaus.   

Merkittävä ero asuinpuukerrostalorakentamisessa on hankkeen 

alkuvaiheen tilapohjaisen kustannustiedon puuttuminen avoimista 

lähteistä. Nykyisillä tilapohjaisilla laskentaohjelmilla ei saada riittävää 

historiatietoa tai tehdastuotannon kustannustietoa, jonka pohjalta 

tilapohjaisia kustannusarvioita kyettäisiin esittämään. Kappaleessa 5 

käsitellyn vakioidun osittelun ja nimikkeistön puuttuessa 

tilaelementtirakentamisesta tilaajilla ei ole yhtenevää ja vakioitua käytäntöä 

tilastoida puukerrostalorakentamisen elementinvalmistuksen kustannuksia. 

Tämä haittaa osaltaan relevantin tilaston kokoamista puukerrostalojen 

kustannuksista.   

Tämän vuoksi tilaajien kannattaa hyödyntää sopimusmalleja, joissa tieto 

suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksista saadaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa tilaajan tietoon. Toisena hyvänä vaihtoehtona on 

hyödyntää markkinavuoropuheluita ja muita keskustelutilaisuuksia 

ratkaisujen toteuttamiseen.  

Hanketasolla kustannusten muodostuminen voi erota tavanomaisista 

hankkeista. Suunnittelu on etupainotteisempaa, joten 

suunnittelukustannukset realisoituvat aikaisemmin. Arvontuotto poikkeaa 

pelkästä työmaatyöstä siinä, että kustannuksia syntyy merkittävästi 

aikaisemmin tehtaalla. Tehtaan kustannusten muodostumista on käsitelty 

seuraavissa kappaleissa. Kustannusten aikaisemman muodostumisen 

tulisi näkyä hankkeen rakennusajan lyhentymisenä. Maksuerien 

aikaistuminen ja rakennusajan lyhentyminen tulee huomioida tuottoa ja 

rahoituskuluja määriteltäessä.  

Tilaelementtitehtaan kustannusten muodostuminen ja kustannusten 

johtaminen poikkeaa vastaavasta työmaan kustannusohjaamisesta. 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tilaelementtitehdas ostaa merkittävästi 

enemmän materiaaleja sellaisenaan tehtaalle. Tilaelementtitehtaille 

ostetaan harvoin urakoita, jotka sisältävät työt ja tarvikkeet toisin kuin 

työmaalla. Merkittävin ero on läpimenoajan ja tehokkuuden merkitys. Usein 

tehtaalle on järkevämpää käyttää kalliimpia materiaaleja, jos ne on 

nopeampi asentaa tai käyttö lyhentää läpimenoaikaa.  

Tehtaan kiinteät kulut ovat tyypillisesti korkeat, vaikka tuotteiden 

yksikkökustannukset olisivatkin matalampia. Tämä johtaa siihen, että 

tehtaan käyttöasteella on merkittävä rooli tehtaan kannattavuudessa.  

Kustannusten muodostuminen on etupainotteisempaa teollisessa 

rakentamisessa. Asuntoja on voitu esimerkiksi rakentaa ennen perustusten 
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tekemistä. Kohteen tuotannon aloittamisen ja hankintojen aloittamisen 

jälkeen mahdollisuus vaikuttaa kustannuksia alentavasti on vähäinen.  

 

8 RISKIEN JA LAADUNHALLINTA 

Tässä kappaleessa käsitellään liittymistä ohjekorttiin (RT 10-11255) 

riskien- ja laadunhallinta. Lisäksi tässä kappaleessa käsitellään 

puukerrostalon riskien ja laadunhallintaan liittyviä erityiskysymyksiä. 

Kappaleessa noudatetaan saamaa rakennetta kuin liittyvässä RT-kortissa. 

Tuoteosatoimittajan riskien- ja laadunhallinnan tavoitteet ja menettelyt 

käsitellään omana kappaleena. Liittyvän kortin kpl 9 yhteensovittaminen ja 

integrointi käsitellään omana kappaleena. Liittyvän kortin perusteita tai 

prosessia ei käsitellä uudestaan tässä ohjeessa.  

Puurakentaminen ja tehdastuotanto voidaan jakaa seuraaviin 

keskeisimpiin tuotteen laatua ja prosessia ohjaaviin standardeihin. 

Rakennesuunnittelua ohjaa Eurokoodi 5. Toteuttamista ohjaavat 

toteutusstandardit. Puurakenteille on julkaistu 2014 SFS 5978 

Puurakenteiden toteuttaminen – standardi. Kolmantena tasona ovat 

tuotestandardit. Euroopassa käytössä on EN standardi ja yhteisestä 

harnonisoidusta standardista käytetään termiä hEN. hEN pohjalta haetaan 

tuotteelle CE-merkintää ja tämä on pakollinen harmonisoiduille tuotteille. 

Kaikilla puutuotteilla ei ole hEN-standardia, joten tuotteen kelpoisuus pitää 

osoittaa toisin. On huomioitava, että esimerkiksi CLT:llä, puisilla seinä- 

lattia-, katto- tai tilaelementeillä ei ole hEN- standardia 2022. 

Vaihtoehdoista ensimmäinen on vapaaehtoinen Euroopan laajuinen 

tekninen arviointi eli ETA. Hyväksytyn ETA:n pohjalta haetaan CE-

merkintää. Toisena vaihtoehtona tuotteen kelpoisuuden osoittamiseksi 

ovat kansalliset menettelyt, joita ovat varmennustodistus, 

tyyppihyväksyntä, valmistuksen laadunvalvonta ja 

rakennuspaikkakohtainen selvitys. Yleisimmin on käytetty 

varmennustodistusta. Rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä tulee hakea, 

jokaiseen kohteeseen erikseen ja ei ole näin ensisijainen tapa osoittaa 

kelpoisuutta.  

Ympäristöministeriö julkaisee arviointiperusteet tuoteryhmittäin 

varmennustodistuksen perusteiksi. Tilaajalle tärkeitä ymmärrettäviä 

seikkoja ovat, että varmennustodistuksessa edellytetään sisäistä 

laadunvalvontaa ja sen dokumentointia. Toiseksi varmennustodistuksen 

myöntäjä eli toimielin suorittaa varmennusjärjestelmään ulkoisen 

valvonnan. Toinen huomion arvoinen seikka on, että tuotteen materiaalien 

ja komponenttien pitää olla sellaisia, että ne täyttävät CE-merkinnän 

vaatimukset. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla CE-merkittyjä, jos 

elementtien valmistaja ei hanki niitä vapaasti markkinoilta, vaan suoraan 

niiden valmistajalta. Käytännössä tehtaat laativat laatukäsikirjan (FPC- 

Manual), jossa määritellään tuotannon vastuuhenkilöt, tehtaalla tehtävät 

laatutoimenpiteet eli mittaukset ja dokumentaatio, sisäinen auditointi ja 

ulkopuolinen laadunvalvonta.  

Myönnetyn tuotannon laadunvarmistuksen osalta tulee olla erityisen 

huolellinen sen osalta mikä tuotannon laadunvarmistuksen pätevyysalue 

on. Esimerkiksi, jos tilaelementtien tuotannolle on myönnetty ETA 

käsittelee se vain tuoteosatoimituksen rakenteellisia osia, mutta ei 

taloteknisiä järjestelmiä. Taloteknisten järjestelmien kiinnitys ja reititys on 
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käsitelty osana ETA, mutta itse talotekniset tuotteet eivät sisälly ETA- 

hyväksyntään. Näiden kelpoisuus tulee osoittaa toisella tavalla.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei määrittele tehtaan työnjohdon osalta 

pätevyysvaatimuksia (MRL 122 ja 122a). Kohteen Vastaava työnjohtaja 

vastaa koko hankkeen kokonaisuudesta ja laadusta riippumatta siitä missä 

kohteen osat on valmistettu ja missä laajuudessa. Lisäksi kohteella tulee 

olla laitteistojen rakentamisen vaativuuden vaatiessa erityisalojen 

työnjohtajat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamiseen ja 

ilmanvaihtolaitteistojen rakentamiseen. Myös erityisalojen työnjohtajat 

vastaavat koko kohteen omaa johtoaan koskevasta kokonaisuudesta 

valmistuspaikasta riippumatta. Laki ei määrittele muita erityisalojen 

työnjohtajia, mutta rakennusvalvonta voi rakennusluvassa, 

aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätä 

tarpeen muulle erityisalan työnjohtajalle. Näin vaatimus tehtaan työnjohdon 

osalta on rakennusvalvontakohtaisesti tulkittavissa. Tehtaan vastaavalle 

henkilölle suositellaan vastaavaa pätevyyttä, kuin työmaan vastaavalle 

mestarille. 

Tehdas ei laadi erillistä laatusuunnitelmaa kohteittain, vaan tehtaille 

suositellaan laadittavaksi laadunvarmistuksen perusteet- asiakirja Tilaajaa 

varten ja tätä dokumenttia suositellaan käytettäväksi osana tarjouksia ja 

sopimuksia. Dokumentti perustuu tehtaan omaan laatukäsikirjaan. 

Dokumentissa eritellään tehtaan laadunvarmistuksen periaatteet, 

kerrotaan mikä laatuaineisto (mittaukset ja dokumentaatio) tuotetaan 

tilaajalle, annetaan valmistetun tuotteen kuljetus, varastointi, asennus ja 

huolto-ohjeet ja kerrotaan, miten tuotteen kelpoisuus on todennettu. 

Dokumenttia voi sellaisenaan käyttää osana koko kohteen 

laatusuunnitelmaa. Dokumentin pohjalta voidaan kohteittain määritellä 

laadulliset vastuut ja velvollisuudet tilaajaan, suunnittelijoiden, 

pääurakoitsijan ja tuoteosatoimittajan kesken.  

Erityistä huomioita suositellaan kiinnitettävän yhteisiin laatukäytäntöihin ja 

käytettyihin laatumääritteisiin. Tilaajan ja tuoteosatoimittajan tulisi sopia 

ainakin yhteisistä katselmuksista (suunnitelma-, sopimus- ja 

mallikatselmukset), siitä toteutetaanko ne tehtaalla ja keitä katselmuksiin 

tulee vähintään osallistua. Erityisesti tulee sopia valvonnan toteuttamisesta 

tehtaalla valmistuksen aikana. Tyypillisesti tuotannon aloittamisen jälkeen 

muutosten tekeminen on kallista tai haastavaa, joten katselmuksissa tulee 

tuoda esille, että mitä asioita katselmuksen jälkeen ei kyetä enää 

muuttamaan. Erityisesti mallikatselmuksen suorittaminen ensimmäisessä 

elementissä on suositeltua. Sopimuksessa tulee sopia valmistetaanko 

mallielementti ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Tässä 

tapauksessa  mallielementin valmistuksen korvaamisesta ja maksueristä 

tulee sopia erikseen. 

Toteutusstandardin lisäksi kannattaa hyödyntää seuraavia 

laatustandardeja. Seuraavat suositukset eivät miltään osin poista tai korvaa 

lakisääteisiä velvoitteita.  

RunkoPES 2.0 on avoin puutuotestandardi. RunkoPES on lähtökohtaisesti 

laadittu suurelementtirakentamiseen, mutta sen määritelmiä voi soveltuvin 

osin hyödyntää myös muussa puukerrostalorakentamisessa. RunkoRYL 

2010 määrittelee runkorakenteiden laatuvaatimukset kaikella 

rakentamiselle kattavasti (RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset 

laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt, 2010). SisäRYL 

määrittelee sisäpintojen laadun kattavasti (SisäRYL 2013 SisäRYL 2013. 
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Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt, 

2013).  

Yleisesti laatumääritteitä laadittaessa on huomioitava, että puu on elävä 

materiaali ja tämän takia erityisesti visuaalisten määritteiden asettamisessa 

tulee käyttää erityistä huolellisuutta. Koska kaikilla puutuotteilla ei ole 

kansallista tai kansainvälistä laatumääritettä tulee käytetyn tuotteen 

laatumäärite tarkistaa. Myös suunnitteluparametrit voivat vaihdella 

valmistajittain eri tuotteissa.  

Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta tulee suunnitella 

huolellisesti. Kosteudenhallintasuunnitelman tulee kattaa rakennuttamisen, 

suunnittelun, työmaan ja käytön lisäksi valmistaminen tehtaalla, valmiiden 

tuotteiden kuljetus työmaalle ja elementtien asentaminen. 

Kosteudenhallinta on tehtaalla helppo toteuttaa, mutta asentamisen aikana 

kosteudenhallintaan sisältyy tavanomaista enemmän riskejä. Varastoinnin 

aikainen kondensoituminen tulee huomioida varastointiratkaisussa. 

 

Kuva 4: Elementtien asennus on kriittinen vaihe kosteudenhallinnassa. 

Teollisessa valmistamisessa voi hyvin käyttää kuivaketju 10 tai muuta 

laadunvarmistusjärjestelmää. Osana toimitussopimusta tulee todeta miten 

kuivaketju 10 mukaisiin riskeihin varaudutaan hankkeessa, miten ne 

dokumentoidaan ja miten sovittuja toimenpiteitä seurataan. 

Kosteudenhallinnassa pitää korostaa, että se tarkoittaa muutakin kuin 

asentamisen aikaista kosteudenhallintaa. Kosteudenhallinta on aina osa 

tehtaan laatujärjestelmää ja kattaa valmistamisen ja rakentamisen kaikki 

vaiheet. Urakoitsijan ja tehtaan tulee varmistua, että kosteudenhallinta 

muodostaa kokonaisuuden. Kokonaisvastuu kosteudenhallinnasta on 

päävastuullisella toteuttajalla ja hankkeeseen ryhtyvällä.  

Teollisessa puukerrostalorakentamisessa ei ole yhtä tapaa järjestää 

kosteudenhallintaa. Osa järjestelmistä asennetaan sääsuojan alla, toiset 

taas ilman sitä. Toiset tuotteet kestävät asentamisen aikaista kosteutta ja 

toisia tuotteita ei saa asentaa sateella. Oikea suojaustoimenpide tuleekin 
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valita kohde ja tuotekohtaisesti. Kaikkien hankkeen osapuolten tulee 

ymmärtää ja sitoutua laadittuun kosteudenhallintasuunnitelmaan. 

9 SOPIMUKSET JA KAUPALLISET EHDOT 

Tässä luvussa käsitellään keskeiset puukerrostalorakentamisessa 

mahdollisesti poikkeavat kaupalliset sopimusehdot. Tilaajan ja tarjoajan 

tulee käsitellä ja sopia esitettyjen kohtien ehdot omassa hankkeessaan. 

Tässä kappaleessa keskitytään erityisesti YSE- ehdoin toteutettuun 

asennusta sisältävään toimitukseen. Lähes kaikissa kohdissa viitataan 

myös RYHT- ehtoihin. Tämä ohje ei ole juridinen tulkintaohje vaan tämä 

avaa yleisellä tasolla teemoja, jotka tulee tunnistaa ja sopia hankkeissa. 

Tässä kappaleessa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käsitellä 

allianssin tai muita tavanomaisimmista ehdoista poikkeavia 

sopimusmuotoja. Tässä kappaleessa käsitellyt teemat tulee kuitenkin 

käsitellä ja sopia myös muissa sopimusrakenteissa, kuten allianssissa.  

Taulukossa 2 on esitetty keskeiset sopimukselliset erityispiirteet, jotka tulee 

käydä läpi jokaisessa hankkeessa. Eri kohtien toteutus voi poiketa 

merkittävästi toisistaan riippuen toteutusmenetelmästä, hankemuodosta ja 

markkinatilanteesta.  

 

Taulukko 2: Tarkistuslista keskeisistä sovittavista erityispiirteistä. 

9.1 Oikea sopimusehto ja sopimusrakenne 

9.1.1 Sopimusehdon valinta.  

Yleisimmät sopimusehdot ovat YSE 1998 (RT 16-10660) ja RYHT 2000 

(RT 17-10721). RYHT ehdot on tarkoitettu hankintoihin ja toimituksiin ja 

niitä sovelletaan vain elinkeinonharjoittajien väliseen kauppaan. Oikea 

sopimusehto tulee valita aina tapauskohtaisesti. 

RYHT ehtojen soveltamisala kattaa vain vähäisen ja lyhytaikaisen työn 

työmaalla. Vähäisen ja lyhytaikaisen työn määritelmä on tulkinnanvarainen, 

mutta yleisenä sääntönä voidaan pitää, että toimitukset, jotka sisältävät 

asennuksen tulisi toteuttaa YSE 1998- ehdoin. 
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Tilaelementtirakentamisessa tulee huomioida mahdollisten asennuksen 

jälkeisten liitos-, sisävalmistus-, talotekniikan kytkentä- tai muiden 

vastaavien töiden ajoitus ja toteuttaja.  

Elementtitoimituksiin sisällytetään tyypillisesti vastaanottoon ja 

luovutukseen sisältyviä laadunvalvonnallisia tehtäviä. Nämä tehtävät 

katsotaan lähtökohtaisesti vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Toimittajan takuutyöt 

katsotaan lähtökohtaisesti vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi töiksi. 

 

9.1.2 Käänteinen arvolisäverovelvollisuus.  

Käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen pitää aina tarkistaa 

tapauskohtaisesti. Rakentamispalvelu on määritelty AVL 31 §:n 3 

momentissa. Rakentamispalvelua on kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja 

korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen. 

Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta AVL 31 §:n 3 

momentin 2 kohdan mukaisiin palveluihin (suunnitteluun, valvontaan ja 

muihin niihin verrattaviin palveluihin). Käännetty verovelvollisuus koskee 

vain palvelun myyntiä, ei tavaran myyntiä. Jos rakentamispalveluun sisältyy 

myös materiaalia, pidetään sitä kuitenkin yhtenä kokonaisuutena ja 

rakentamispalvelun myyntinä.  

9.1.3 Tilaajan erillishankinnan alistaminen pääurakkaan.  

Tilaaja voi halutessaan alistaa tilaajan erillishankinnan pääurakoitsijalle 

Sivu-urakan alistamissopimuksella (RT 80271).  

Alistuksen jälkeen Pääurakoitsija ja Sivu-urakoitsija laativat yhteisen 

aikataulun, joka noudattaa molempien osapuolten sopimuksia. 

Alistamissopimuksen jälkeen Urakoitsijat sitoutuvat korvaamaan toisilleen 

aiheuttamansa vahingot, vaikka urakkasopimukset on tehty Tilaajan 

kanssa. Toisena merkittävänä asiana on, että toimijat vastaavat tällöin 

aikataulusta ja sen mahdollisesta viivästymisestä yhteisesti, ellei voida 

osoittaa, että jokin osapuoli on yksiselitteisesti aiheuttanut viivästyksen.  

9.1.4 Kapasiteettivaraussopimus.  

Jos Tilaajan ja Tuoteosatoimittajan yhteinen intressi on varmistaa kohteen 

toteutusaika voivat osapuolet laatia yhteisen 

kapasiteettivaraussopimuksen. Se missä tilanteissa eri osapuolten 

intresseissä on hyödyntää kapasiteettivaraussopimusta riippuu suuresti 

markkinatilanteesta, osapuolten välisistä yhteisistä tavoitteista ja 

rakennushankkeelle asetetuista tavoitteista.  

Tehdastuotannolle on tyypillistä, että kohteiden valmistuksen aloittaminen 

vaatii useamman kuukauden tilauksesta ja korvaavan tuotannon saaminen 

tuotantoon on haastavaa. Toisaalta jos Tilaaja ei saa varmuutta kohteensa 

toteutusaikatauluun niin toimittajat eivät sitoudu toimitusaikaan ennen 

sopimuksen ehtojen täyttymistä. Tilaajalla on tällöin merkittävä riski 

hankkeen elementinvalmistuksen aikataulusta.  

Kapasiteettivaraussopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi 

molemminpuolisesta toteutusajasta. Toimittaja sitoutuu tarjoamaan 

tuotantoajan ja Tilaaja käyttämään sen. Variaatio tästä on sopia aikaikkuna, 

jonka aikana tuotanto tulee kyetä tekemään. 

Muita mahdollisia sovittavia asioita voivat olla tuotannon aloituksen 

kannalta kriittisten hankintojen aloittamisesta tai projektikohtaisten 

tuotteiden hankinta ja omistusoikeudet, jos tuotanto ei realisoidu. 

LAUSUNTOVERSIO



RTS 22:21  OHJE-EHDOTUS - 18 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

Sopimuksessa voidaan sopia myös mahdollisista toimenpiteistä 

tilanteessa, jossa aikaikkuna jää käyttämättä tai tuotteet valmistetaan 

sopimuksella varastoon Tilaajaa varten.   

Kapasiteettivarausten tekemiseen ei ole vakiintunutta yleisesti käytössä 

olevaa sopimuskäytäntöä. 

9.1.5 Kehitysvaiheen yhteistyösopimus toimittajan kanssa.  

Tilaelementtihankkeessa voi olla edullista hyödyntää tuoteosatoimittajan 

osaamista hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Tällöin 

tuoteosatoimittaja voi vertailla eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksia ja 

toteutettavuutta ja hanke saa toimittajan vakiodetaljiikan ja 

suunnitteluratkaisut käyttöönsä. Tilaaja voi halutessaan laatia 

tuoteosatoimittajan kanssa ehdotus- tai hankesuunnitteluvaiheista 

konsulttisopimuksen, jossa sovitaan suunnittelunohjauksen mahdollisesta 

korvaamisesta, käytettyjen ja tuotettujen materiaalien omistusoikeuksista 

tai oikeuksista ja velvollisuuksista itse rakennushankkeeseen hankkeen 

toteutuessa.  

9.1.6 Suunnittelukustannukset ennen investointipäätöstä. 

Jos tilaelementtikohteen tuotantosuunnittelu aloitetaan vasta, kun 

investointipäätös tehdään, niin siirtyy kohteen tuotannon aloittaminen 

mahdollisesti kuukausilla. Tilaajan ja toimittajan yhteinen intressi voi olla 

tehdä tuotantosuunnittelu ennen investointipäätöksen tekemistä. Tässä 

tapauksessa suunnittelutyön korvaamisesta tulee sopia erikseen. 

9.1.7 Liittyminen allianssisopimukseen.  

Allianssin erityispiirre teollisessa valmistamisessa on, että tehtaan 

kulurakenne eroaa perinteisestä työmaan kulurakenteesta. Erityistä 

huomioita sopimusta laadittaessa on kiinnitettävä korvattavien 

kustannusten määrittelyyn. Korvattavista kustannuksista on laadittu ohje 

RT 80358. Tärkein läpikäytävä asia on, että miltä osin tehtaan 

kustannukset, yrityksen liiketoiminnan muut kulut ja henkilöstön kulut ovat 

korvattavia kustannuksia ja miltä osin kustannus sisältyy allianssipalkkioon.  

Myös tehtaiden kulurakenteet voivat poiketa merkittävästi toisistaan. 

Esimerkiksi vuokratiloissa toimivan tehtaan vuokra tulkitaan tyypillisesti 

korvattavaksi kustannukseksi. Itse omistetun kiinteistön korkokustannus ja 

poisto voidaan tulkita palkkion alaiseksi. Sopimuslomakkeessa 

palveluntuottajan oman toiminnan rahoituskulut on merkattu palkkioon 

sisältyviksi. Tämä johtaa ensinnäkin siihen, että vuokratoimijan 

palkkioprosentti on merkittävästi alhaisempi, kuin omistustiloissa toimivan 

toimijan. Toiseksi Allianssisopimuksessa riskiä katetaan tyypillisesti 

enintään palkkion suuruisella summalla. Omistustiloissa toimivan toimijan 

riski on tällöin merkittävästi suurempi kuin vuokratiloissa toimivan 

vastaavan toimijan.  

Korvattavien palkkojen osalta on sovittava, että miltä osin johdon työ 

sisältyy korvattaviin kustannuksiin ja miltä osin palkkioon. Toinen 

tehdastoiminnan palkkoihin sisältyvä tarkistettava asia on tehtaan 

tekijöiden tuotantopalkkiot. Lähtökohtaisesti tuotanto- ja tulospalkkiot eivät 

ole korvattavia kustannuksia, mutta monissa tehtaissa ne ovat tekijöille 

palkan osa. Kolmantena tehtaiden palkkojen laskennalliset sivukulut 

poikkeavat toisistaan tehtaiden kesken ja nämä ovat kertoimella korvattavia 

kustannuksia. Esimerkiksi sairauspoissaolojen määrä vaikuttaa suoraan 

kertoimen suuruuteen.  
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Tilaajan tulee tarjouksia vertaillessaan huomioida edellä mainitut seikat ja 

pelkän palkkiprosentin vertaileminen tehtaiden kesken voi johtaa 

merkittävästi harhaan. Onkin suositeltavaa, että kilpailutusta 

suunniteltaessa laaditaan tarkka luettelo korvattavista kuluista, jotta 

esitykset ovat keskenään vertailukelpoisia.  

9.2 Vakuudet ja rahoitusmalli 

9.2.1 Vakuudet  

YSE 1998 ehdoissa on määritelty rakentamisenaikainen ja takuunaikainen 

vakuus. RYHT 2000 ehdoissa vakuus ei ole automaattinen. RYHT 2000 

ehdoissa ei määritetä takuuajalle erillistä vakuutta. Jos tilaaja haluaa 

takuuajalle vakuuden, niin tulee siitä sopia erikseen sopimuksessa, jos 

toimituksessa noudatetaan RYHT- ehtoja.  

Tilaelementtitoimitus ei automaattisesti lisää tarvetta lisävakuuksille 

Tilaajalle. Mahdollisille ennakkomaksuille tulee lähtökohtaisesti aina 

asettaa lisävakuus. Lisävakuutta ei aseta kuitenkaan tilanteessa, jossa 

omistusoikeus elementeistä on siirtynyt Tilaajalle, vaikka tuotteita ei olisi 

vielä asennettu kohteeseen. Tilanteessa, jossa toiminnan keskeytyessä 

toimituksen jatkaminen on haasteellista (esimerkiksi toimittajakohtainen 

ratkaisu) voi tilaaja halutessaan vaatia valmiita elementtejä koskevista 

maksueristä vastaavan lisävakuuden. Tietyissä tilanteissa myös Tilaajan 

antama vakuus toimittajalle voi tulla kyseeseen. 

Rakennusaikaisen vakuuden vapautuminen tuoteosatoimituksessa on 

oleellinen sovittava asia. Lähtökohtaisesti vakuus on vapautettava 

välittömästi, kun Toimittaja on täyttänyt vakuuden tarkoittamat velvoitteet. 

Jos tilaelementit on myyty ilman asennusta, tulisi vakuus vapauttaa 

viimeisten toimitusten saavuttua työmaalle. Tilaajan tulee huomioida, että 

kohteen valmistuminen voi olla useiden kuukausien päässä elementtien 

toimituksesta. Monien piilevien vikojen mahdollinen todentaminen ei ole 

myöskään mahdollista esimerkiksi ennen kuin talotekniikat on kytketty tai 

lämmöt laitettu päälle. Vakuuksien vapautuminen tuleekin sopia osana 

vastaanottomenettelyä jo sopimuksessa. Toimittajan vakuuksia ei tule sitoa 

tarpeettoman pitkäksi aikaa ja toisaalta tilaajalla tulee olla mahdollisuus 

todentaa suorite laadukkaasti tehdyksi ennen vakuuksien vapauttamista. 

Tilaaja ja toimittaja voivat sopia myös vakuuden osittaisesta 

vapauttamisesta jäljellä olevaa suoritetta vastaavaksi.  

9.2.2 Vakuutukset  

Tilaelementtikohteessa tulee huomioida, että tilaajan hankinnat voivat olla 

suurempia kuin pääurakan arvo. Tilaajan tulee ilmoittaa arvioitu arvo jo 

tarjouspyyntövaiheessa Urakoitsijalle ja mahdollisesti korjata arvo 

vastaamaan todellisuutta arvon tarkennuttua, jotta työmaan vakuutus 

kattaa kokonaisuudessaan myös elementtitoimituksen arvon. Työmaan 

vakuutuksen kattavuus tulee aina tarkistaa. Jossain tapauksissa 

esimerkiksi sääsuojaus ei ole sisältynyt vakiomuotoiseen työmaan 

vakuutukseen. 

Kuljetuksen aikainen vakuutusvastuu tuoteosatoimituksessa sovitaan 

käytännössä sopimuksessa määritellyssä toimituslausekkeessa. RYHT- 

ehdoissa vahingon vaara siirtyy lähtökohtaisesti myyjältä pois kun tuote on 

luovutettu ostajalle tai rahdinottajan kuljetettavaksi, ellei 

kuljetuslausekkeesta muuta johdu. Vahingonvaaran siirtymisestä tulee 

sopia erityisesti tilanteissa, joissa tilaajan tuotteita varastoidaan tehtaalla. 

Toinen huomionarvoinen seikka on, että vahingonvaara siirtyy ostajalle 
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RYHT- ehdoissa myös, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä 

sopimuksessa edellytetään. Eli jos elementtejä ei voida toimittaa kohteelle 

siirtyy vakuuttamisvelvollisuus ostajalle. Kuljetuksen aikaisesta 

vakuutuksesta tulisikin aina sopia toimitussopimuksessa riippumatta siitä 

mitä sopimusehtoa noudatetaan.  

Sopimuksessa tulee määritellä aina velvoite toiminnan 

vastuuvakuutuksesta haluttuine ehtoineen myös elementtitehtaan osalta.  

Erikoistapaus puurakentamisessa on valmiiden tuotteiden varastointi 

tuoteosatoimittajan tiloissa. Valmiiden tuotteiden omistusoikeus on voinut 

siirtyä ostajalle. Tässä tapauksessa valmiiden tuotteiden vakuuttamisesta 

on sovittava sopimuksessa. Suositeltava käytäntö on, että vakuutus 

sisällytettäisiin tuoteosatoimittajan toimitussisältöön, koska tällöin 

tyypillisessä tapauksessa vakuuttamisen kokonaisuus olisi 

tuoteosatoimittajalla kunnes tuotteet on toimitettu työmaalle ja työmaan 

vakuuttaisi kokonaisuudessaan Pääurakoitsija.  

9.2.3 Takuu  

YSE- ehdoissa takuu on määritetty kahden vuoden pituiseksi 

vastaanotosta. RYHT- ehdoissa takuu on kolme vuotta tavaran 

luovutuspäivästä. Molemmissa sopimusehdoissa vastuu törkeistä 

laiminlyönneistä on kymmenen vuotta. YSE- ehtoihin kuuluu 

takuutarkastus, mutta RYHT ehtoihin ei lähtökohtaisesti sisälly 

takuutarkastusta.  

Tilaelementtitoimituksessa suositellaan takuutarkastuksen sopimisesta 

sopimusehdoista riippumatta, koska toimituksen sisältö on erityisen laaja 

koko kerrostalon kokonaisuuteen nähden. Tilaajan kannattaa harkita 

takuuajan sitomista koko kohteen valmistumiseen kaikilla osapuolilla ja 

yhtenäistää vastuuajat pääurakoitsijan ja tuoteosatoimittajan kesken. Näin 

vältytään eriaikaisilta tarkastuskierroksilta ja mahdolliset keskustelut 

mahdollisen virheen aiheuttajasta voidaan käydä yhtäaikaisesti kaikkien 

osapuolten kesken. 

9.2.4 Omistusoikeuden siirtyminen.  

YSE:ssä ja RYHT:ssä omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta 

korkoineen on maksettu. Lisäksi YSE:ssä määritetään, että kiinnitetyt 

tuotteet ovat kohteen osana Rakennuttajan omaisuutta.  

Tilaelementtitoimituksessa on kuitenkin usein tarkoituksenmukaista 

maksaa tuotteita niiden valmistumisen mukaan. Jotta tilaajan riskit ovat 

hallittuja tulee maksettujen tuotteiden omistus lähtökohtaisesti siirtyä 

tilaajalle. Tilaajan omaisuus tulee merkitä yksiselitteisesti ja sen 

vakuuttamisesta ja vakuuksista tulee sopia erikseen.  

9.2.5 Maksuerät  

Tilaelementtitoimituksessa kustannukset muodostuvat perinteiseen 

rakentamiseen verrattuna varsinkin hankintojen osalta etupainotteisesti. 

Tämä huomioiden tilaelementtivalmistuksen osalta ei ole suositeltua 

käyttää perinteistä urakointiin sovellettua maksuerätaulukkoa sellaisenaan. 

Tässä kappaleessa ei esitetä poikkeuksia YSE:ssä esitettyihin 

periaatteisiin tai maksuerätaulukon laatiminen (RT-10736) kortissa 

esitettyihin periaatteisiin vaan esitetään miten näitä periaatteita tulisi 

huomioida tilaelementtitoimituksessa.  
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Maksuerät voidaan järjestää usealla eri tavalla. Tavanomaisena ratkaisuna 

on, että maksuerät seuraavat urakkasuorituksen edistymistä. Maksueriä 

voidaan suorittaa valmistuneita elementtejä vastaan.  Omistusoikeus siirtyy 

elementtien osalta jo tehtaalla tai siirron jälkeen työmaalla. Toimittajalle 

voidaan maksaa lisävakuuksia vastaan ennakoita ennen tuotannon 

aloittamista, jotta maksuerät seuraisivat valmistuksen kassavirtaa. 

Vastaanotolle, mahdollisille työmaalla tehtäville viimeistelytöille ja 

käyttöönotoille suositellaan varattavaksi omat maksuerät.  

Toimittaja voi vastata toimituksen rahoittamisesta kokonaisuudessaan ja 

toimitus voidaan maksaa yhdellä maksuerällä toimituksen jälkeen. Tämä 

vaihtoehto nostaa rahoituskuluja, mutta yksinkertaistaa vastuunjakoa ja 

riskienhallintaa. 

9.2.6 Valmiusasteen määrittely tilaelementtikerrostalossa.  

Eri rahoittajat seuraavat ja myöntävät maksueriä tyypillisesti 

rakennuskohteiden valmiusasteen mukaan. Valmiusasteen todentaa 

tyypillisesti kohteen valvoja tai vastaava mestari. Tilaelementit voivat 

muodostaa yli puolet kohteen arvosta, joten tilaelementtien valmiusaste 

tulee huomioida osana koko kohteen valmiusastetta. Tilaelementtien 

valmistuksen vaihe, käytetty vakuus- ja rahoitusmalli huomioiden tulee 

ottaa huomioon todellisen valmiusasteen määrittelyssä.  

9.2.7 Rakennuskohteen vastaanottotarkastus ja 

elementtitoimituksen vastaanotto.  

Tilaelementtitoimituksen valmistuu tyypillisesti useita kuukausia ennen kuin 

koko rakennuskohde ja rakennusurakka ovat vastaanotettavissa. Jos 

toimitus on pitänyt sisällään elementtien toimituksen työmaalle tai elementit 

asennettuna, tulee se vastaanottaa, kun sovittu suorite on valmistunut. 

Eriaikaisuus elementtien vastaanoton ja koko kohteen valmistumisen 

osalta on huomioitava sovittaessa takuuajan pituudesta ja takuuajan 

vakuuksista. On suositeltavaa, että pääurakoitsijan ja tuoteosatoimittajan 

takuut ovat voimassa yhtä pitkään kohteen valmistumisen jälkeen. 

Tilaelementtitoimitus kytkeytyy kuitenkin tosiasiallisesti koko rakennuksen 

järjestelmään ja toimitussisältö ei ole kaikilta osin tarkastettavissa heti 

asennuksen jälkeen. Esimerkiksi taloteknisten järjestelmien toiminta 

voidaan tarkastaa vasta niiden kytkemisen jälkeen, joka voi tapahtua 

kuukausia toimituksen valmistumisen jälkeen.  

Elementtitoimituksen vastaanoton osalta suositellaankin, että vastaanoton 

pöytäkirjaan merkitään ne vaatimukset ja urakkasuorituksen osat, joita ei 

ole voitu tarkistaa vastaanoton yhteydessä ja niiden osalta vastaanotto 

tehdään valmiiksi viimeistään koko rakennuskohteen 

vastaanottotarkistuksen yhteydessä. RYHT sopimuksen ollessa kyseessä 

suositellaan, että ostaja liittäisi tämän vastaanottoprosessin osaksi 

sopimusta. Mahdollinen puutteiden korjaus on yhteensovitettava työmaan 

töiden kanssa. Vastaanotto voidaan suorittaa vasta kun suorite on valmis.  

9.2.8 Kokoukset, tarkastukset ja kirjaukset 

elementtitoimituksessa. 

Tilaelementtirakentaminen ei itsessään vaadi muutosta YSE:n mukaisiin 

kokous- tai tarkastuskäytäntöihin. Erityishuomioina tulee huomioida 

katselmukset tehtaalla, toimittajan mahdollinen osallistuminen 

työmaakokouksiin ja tuotannon nopeudesta johtuva vaikeus muuttaa jo 

sovittuja asioita tai puuttua tuotannon aikana havaittuihin virheisiin. 
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Kaikkien osapuolten kannalta suositellaan suunnitelmakatselmuksen 

suorittamista ennen tilaelementtitehtaan työn aloittamista. Vastuullisten 

suunnittelijoiden tulisi omalta osaltaan tarkistaa omaa suunnittelualaansa 

koskevat tuotanto- ja elementtisuunnitelmat. Suunnitelmakatselmuksen 

hyväksytty suorittaminen voidaan asettaa sopimuksessa ehdoksi 

tuotannon aloittamiselle. Suunnitelmakatselmus tulee aikatauluttaa 

huolellisesti, jotta se ehditään suorittamaan hyvissä ajoin ennen tuotannon 

aloittamista.  

Tarvittaessa Tilaaja tai toimittaja voivat kutsua tehtaalle katselmuksen 

kohdan YSE 65 mukaan. Katselmus on tyypillisesti kiireellinen, jotta 

kustannukset eivät kasva mahdollisesta keskeytyksestä kohtuuttomasti. 

Tilaajan ja toimittajan tulee aina käydä myötävaikutusvelvollisuuden 

periaatteen mukaan vahingon rajoittamiseen liittyvät seikat, joita ovat 

ainakin a) voidaanko mahdollinen virhe korjata vasta työmaalla, b) 

aiheutuuko suurempi lisäkustannus tehtaan tuotannon menettämisestä vai 

mahdollisesta haitasta työmaalla ja c) aiheuttaako virheen myöhempi 

korjaaminen kerrannaisvaikutuksia ja näin merkittävämpiä kustannuksia 

kuin tuotannon keskeyttäminen heti. Aina pitää arvioida kokonaisuus ja 

vaikutukset kaikkiin osapuoliin.  

Työmaakokouskäytäntö tulee aloittaa tilaelementtikohteessa viimeistään 

silloin kun tilaelementtien valmistaminen aloitetaan. Tilaelementtitoimittaja 

kutsutaan osaksi työmaakokouksen osallistujalistaa. Työmaakokouksiin 

suositellaan lisättäväksi Tilaajan ja Pääurakoitsijan asioiden lisäksi 

Tuoteosatoimittajan asiat- kohta.  

Tilaelementtikohteisiin suositellaan, että tuoteosatoimittaja velvoitetaan 

pitämään työmaapäiväkirjaa kohdan YSE75 mukaan.  

9.2.9 Solidaarinen yhteisvastuu aliurakkasopimuksessa.  

Joissain tapauksissa tilaelementtejä voidaan ostaa yhtiöltä, joka ei itse 

valmista elementtejä. Tällaisessa tapauksessa tilaaja voi harkita 

edellyttääkö se sopimuskumppaniltaan aliurakkasopimusta 

elementtitehtaan ja myyjän välillä. Jos tilaaja haluaa varmistua, että kaikki 

tilaajan ja myyjän väliset velvoitteet siirretään myös elementtitehtaalle 

voidaan aliurakkasopimukseen kirjata lause solidaarisesta yhteisvastuusta.  

9.3 Tehdasvalmistuksen huomiointi 

9.3.1 Viivästyminen  

Käytännössä tilaelementtitoimitus on aina tahdistava työvaihe ja 

toimituksen viivästyminen myöhästyttää muuta työmaata. Erityisesti 

tapaukset, joissa tilaelementtien asennus ei kuulu tilaelementtitoimitukseen 

tulee mahdollisten viivästysten seuraukset arvioida etukäteen ja sopia 

sopimuksessa miten tässä tilanteessa toimitaan. 

Viivästyksestä neuvotellessa tulee huomioida se onko mahdollisessa 

myöhästymistilanteessa kokonaisuuden kannalta järkevämpää, että 

elementit valmistetaan tehtaalla valmiiksi vai tuodaanko ne keskeneräisenä 

työmaalle ja mahdollistetaan rungon asennuksen jatkuminen. 

9.3.2 Lisätyöt tehtaalla  

Lisä- tai muutostöitä laadittaessa tulee huomioida, että tehdas ei aina pysty 

toteuttamaan muutostyötä. Lisätyön tarvitsema tuotantoaika voi olla 

myytynä toisiin hankkeisiin tai suunnittelulle ja hankinnalle ei ole riittävää 

aikaa. Muutostyön suorittamisesta tuleekin sopia tehtaan kanssa erikseen. 
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Muutostyötarjousta määriteltäessä tulee huomioida, että tehtaiden 

kulurakenteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Lisätyöaikaa 

määritettäessä on huomioitava tarvittava uusi tuotannonsuunnitteluaika 

muutosten hallittuun muuttamiseen.   

9.4 Valvonta ja laadunvarmistus 

9.4.1 Valvonta tehtaalla 

Sekä RYHT:ssä, että YSE:ssä varataan tilaajalle oikeus valvoa tavaran 

valmistamista työaikana valmistuspaikassa. Tuotantolaitos voi sijaita hyvin 

kaukana työmaalta, esimerkiksi ulkomailla tai valmistus voi olla 

hajautettuna useammalle eri tehtaalle. Tilaajan ja tuoteosatoimittajan tulee 

sopia valvonnan toteutustavasta etukäteen. Yhteisesti sovittu säännöllinen 

valvontaohjelma on kaikkien osapuolten etu.  

9.4.2 Laadunvarmistus tehtaalla.  

Laadunvarmistukseen liittyvät tarkastukset, kuten 

mallielementtikatselmukset tehtaalla tai muut laatutoimenpiteet tulee sopia 

etukäteen ja huomioida muiden osapuolien, kuten suunnittelijoiden 

sopimuksia laadittaessa. Tilaaja voi perinteisen paikan päällä suoritettavan 

valvonnan lisäksi pyytää videoituja kierroksia etäyhteydellä tai muuten 

hyödyntää teknologiaa osana valvontatoimeaan.  

Tuotannon sijaitessa kaukana työmaasta korostuu sovitun 

laatudokumentaation merkitys. Erikseen toimitettavan elementtikohtaisen 

laatudokumentaation lisäksi osapuolet voivat sopia tilaajan oikeuksista 

päästä toimittajan sähköisiin järjestelmiin.  

Varsinainen valvontaohjelma tulee laatia yhdessä suunnittelijoiden kanssa 

kohteittain, mutta vähintään seuraavat osiot tulee käsitellä ohjelmassa 

soveltuvin osin:  

 

  - Itselleluovutusdokumentaatio 

  - Talotekniikan mittaukset ja painekokeet. 

 - ilmatiiveysmittausmittaukset.  

  - rakennetekniset mittaukset, esim. kosteusmittaukset 

  - Akustiikkamittaukset.  

  - Elementtitehtaan laatujärjestelmän mukaiset mittaukset. 

10 SUUNNITTELUN OHJAAMISEN ERITYISPIIRTEET 

ASUINPUUKERROSTALOSSA 

Tässä kappaleessa käsitellään suunnittelun tilaamiseen ja ohjaamiseen 

liittyviä erityispiirteitä. Varsinaisia suunnittelukysymyksiä käsitellään 

kappaleessa 11.  

Suunnittelun vastuutaho riippuu valitusta hankemuodosta. SR, TR ja KVR- 

toimituksissa suunnitteluvastuu on urakoitsijalla. Pääurakka ja jaettu urakka 

ja projektinjohto- malleissa suunnittelusta vastaa lähtökohtaisesti tilaaja. 

Yhteisvastuullisissa urakoissa suunnitteluvastuu kannetaan yhteisesti. 

Vastuullinen suunnittelu voidaan toteuttaa kokonaissuunnitteluna, jaettuna 

suunnitteluna tai ositettuna suunnitteluna. Kokonaissuunnittelussa yksi 

suunnittelija vastaa kaikesta suunnittelusta. Jaetussa suunnittelussa 

vastuullisten suunnittelijoiden sopimussuhteet ovat suunnittelun tilaajaan ja 

ositetussa suunnittelussa osia suunnitteluvastuusta on ositettu eri 

toimijoille. 
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Puukerrostalolle on myös tyypillistä käyttää tuoteosakauppoja, jolloin 

toimittaja vastaa oman toimituksensa suunnittelusta eli kyseessä on 

ositettu suunnittelu. Tällöin suunnittelun urakkarajasta, tarvittavista 

lähtötiedoista ja yhteensovitusvastuusta tulee sopia huolellisesti.  

Suunnittelusopimuksia laadittaessa suositellaan käytettäväksi 

tehtäväluetteloita tilattavan tehtäväsisällön määrittelyyn. Tilaajan tulee 

ennen suunnittelutarjousten pyytämistä ja suunnittelusopimuksen tekoa 

määrittää normaalien lähtötietojen lisäksi hankkeelle toteutusmuoto, 

alustava hankeaikataulu, rakentamisen ensisijainen menetelmä ja se missä 

vaiheessa toimittajat sidotaan mukaan hankkeeseen, jotta suunnittelija 

pystyy määrittelemään työsuoritteensa. Jos hankkeessa verrataan eri 

toteutusmuotoja, laaditaan useammasta toteutustavasta suunnitelmia tai 

kehitetään uutta toteutustapaa, niin tulee tämän ilmetä jo tarjouspyynnöstä. 

Tehtäväsisältöä määritellessään Tilaajan tulee käydä hankkeensa osalta 

läpi ainakin seuraavat asiat. Jos kyseiset tehtävät eivät sisälly 

automaattisesti tehtäväluettelon mukaisiin tehtäviin voi sen määritellä 

erikseen tilattavaksi tehtäväksi.  

Aikataulun vaiheistuksen osalta tulee käydä läpi mitä aineistoa tulee 

missäkin vaiheessa olla laadittuna. Puuasuinkerrostalossa laaditaan 

valmiimpia suunnitelmia aikaisemmin ja muutosten teko ei ole mahdollista 

enää rakentamisen aikana. Toteutusmuodosta riippuen tulee myös 

määritellä, että mitä aineistoa ei tehdä ennen toteutusosapuolten 

sitouttamista hankkeeseen.  

Toisena seikkana tulee huomioida tuotantosuunnittelun aikaiset tehtävät. 

Tilaaja voi vaatia halutessaan, että tuotantosuunnitelmat tarkistetaan ja 

hyväksytään. Lisäksi tuotantosuunnittelun aikana voi ilmetä muutostarpeita 

ja näiden hyväksymisprosessi tulee sopia. Tuotantosuunnittelun 

yhteensovittaminen pääsuunnitelmiin on sovittava.  

Tuotannon aloitukseen liittyvästä mallikatselmuksesta ja sen sisällöstä 

tulee sopia. Jos tuotannon aikana halutaan toteuttaa suunnittelijavalvontaa, 

tulee tästäkin sopia. Valvonnan ja katselmuksien toteutustapa tulee myös 

sopia, koska tehtaat voivat sijaita kaukana rakennuskohteelta.  

Tuoteosatoimituksen ja vastuullisten suunnittelijoiden keskinäisestä 

työnjaosta ja urakkarajasta tulee sopia. Urakkaraja voi vaihdella 

hankkeittain ja toimittain, joten myös suunnittelun urakkarajan 

varmistamista suositellaan läpikäytäväksi osana urakkaneuvotteluita tai 

sopimuskatselmusta.  

11 SUUNNITTELUN ERITYISKYSYMYKSET 

ASUINPUUKERROSTALOSSA 

Tässä kappaleessa käsitellään merkittävimpiä suunnittelun teknisiä 

erityiskysymyksiä. Lista ei ole tyhjentävä vaan johdanto aiheeseen. Tässä 

ohjekortissa keskitytään rakennushankkeeseen ja tässä kortissa ei oteta 

kantaa maankäyttöön, kaavoitukseen tai yhdyskuntarakentamiseen. 

TOPTEN- rakennusvalvonnat tulkinta 2022 on, että 2-4 kerroksinen 

puukerrostalo on vaativa suunnittelukohde (V) ja 5-8 kerroksinen 

puukerrostalo on poikkeuksellisen vaativa suunnittelukohde (PV). Tätä 

korkeammat kohteet ovat myös poikkeuksellisen vaativia.  

LAUSUNTOVERSIO



RTS 22:21  OHJE-EHDOTUS - 25 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

 

Kuva 5: 18 kerroksinen puukerrostalo Norjassa.  

Kerrostalokohteen suunnitteluperusteiden tarkistamiseen voi käyttää 

alustavana työkaluna Puuinfon julkaisemaa ePuu- palvelua.  

Yleisesti kaikkia suunnittelualoja ja suunnitteluprosessia yhdistää se, että 

eri valmistajilla on omia suunnitteluratkaisuja ja suuriakin kokonaisuuksia 

voidaan ostaa tuoteosatoimituksina. Suunnitteluratkaisut vaikuttavat ristiin 

eri suunnittelualojen välillä ja sisältävät paljon takaisinkytkentöjä, jolloin 

suunnitteluprosessiin syntyy aina iteratiivisuutta. Tämä tulee huomioida 

prosessia suunniteltaessa ja sopimuksia laadittaessa.  

Yleisesti valitut ratkaisut ja toteutuksen osapuolet kannattaa sopia 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta moninkertaiselta suunnittelulta 

vältyttäisiin.  

11.1 Arkkitehti- ja pääsuunnittelu 

Pääsuunnittelija vastaa hankkeen suunnittelusta kokonaisuutena. 

Puukohteet sisältävät usein laajoja tuoteosatoimituksia ja suuri osa 

suunnittelusisällöstä tuotetaan toimittajien toimesta. Pääsuunnittelijan tulee 

huolehtia, että hänellä on käytössään riittävä suunnitteluaineisto kaikilta 

osapuolilta pääsuunnittelijan velvoitteiden täyttämiseksi.  

Pääsuunnittelija vastaa kohteen yhteensovittamisesta. Tuotetoimittajien 

mallinnuskäytännöt voivat olla hyvin tuotantolähtöisiä ja näin ne eivät 

välttämättä sellaisenaan palvele kohteen yhteensovitusta 

pääsuunnittelijoiden kanssa. Mallinnus- ja yhteensovituskäytännöt on 

sovittava etukäteen yhteisesti.  

Rakennussuunnittelussa ensimmäiset viivat ovat arvokkaimpia. 

Pääsuunnittelijan tulee käydä tilaajan tavoitteet läpi ennen suunnittelun 

aloittamista ja käyttää annettuja lähtötietoja suunnitteluperusteina. 
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Tarvittaessa tulee konsultoida muita suunnittelijoita tai toteuttajia, jotta 

varmistutaan lähtöoletusten oikeellisuudesta. Jos toteutustapa tai toimittaja 

on jo tiedossa, on suotavaa käyttää ko. toimittajan vakiorakenteita ja 

suunnitteluohjetta lähtötietona suunnittelulle. Talotekniikan reititys ja 

toteutustapa tulee tietää suunnittelun alkuvaiheessa, koska se vaikuttaa 

asuntojen ja elementoinnin suunnitteluun heti alkuvaiheesta alkaen.  

Esimerkiksi tilaelementtien koot ja lainalaisuudet vaikuttavat oleellisesti 

asuntosuunnitteluun. Kuvassa 6 on keittiö- ja wc-/kh-tilat on sijoitettu 

samaan elementtiin talotekniikka-asennusten vuoksi. Lisäksi talotekniikka-

hormi on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa märkätilaelementin 

porrashuoneen vastaiselle sivulle. Tällöin sitä voidaan huoltaa 

porrashuoneen puolelta. 

 

Kuva 6: Esimerkinomainen asunto toteutettuna kahdella tilaelementilla. 

Kuva Marie Yli-Äyhö 

Teollisessa rakentamisessa tulisi ensisijaisesti pyrkiä käyttämään teollisesti 

toteutettavia ratkaisuja ja niiden soveltuvuus hankkeeseen tulisi aina käydä 

lävitse. Esimerkiksi jotkin parveke- tai julkisivuratkaisut on mahdollista 

valmistaa tehtaalla, mutta ei kaikkia ratkaisuja.  

Erityistä huomioita tulee kiinnittää rakenteiden paksuuksiin. Monissa 

puukerrostalotyypeissä sekä vaaka- että pystyrakenteet ovat perinteistä 

rakentamista paksumpia. Tämä voi vaikuttaa kerroskorkeuteen, vapaaseen 

huonekorkeuteen tai asuntojen pinta-aloihin ja rakennuksen sijoitteluun 

rakennusalueella. Eri menetelmissä on eri rakennepaksuudet, joten 

käytetyn menetelmän tietäminen on oleellinen lähtötieto 

rakennussuunnittelijalle. Rakennussuunnittelijan tulee huomioida myös 

oikeus vähentää käytävien aukot, hormien aukot ja huoneistoa rajaavan 

väliseinän paksuus 200 millimetriä ylittävältä osuudelta sallitusta 

rakennuksen kerrosalasta normaalin ulkoseinävähennyksen lisäksi.  
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11.2 Rakennesuunnittelu 

Tässä kappaleessa ei käsitellä yksittäisten tuotteiden ominaisuuksia vaan 

pyritään luomaan läpileikkaus puurakentamisen erityiskysymyksiin 

rakennesuunnittelijan kannalta.  

Puurakentamisessa eri suunnittelualojen ja tuoteosatoimittajan välinen 

yhteistoiminta korostuu. Monet suunnitteluratkaisut ja toteutettavuus 

vaativat kannanottoa tuotannosta tai muilta suunnittelijoilta. 

Tyypillisimmässä ratkaisussa tuoteosatoimittaja vastaa elementin sisäisistä 

suunnitteluratkaisuista, kun päärakennesuunnittelija vastaa koko kohteen 

kuormista ja rungon stabiliteetista kokonaisuutena. Näin 

suunnitteluprosessi on lisäksi iteratiivinen, jossa toisen osapuolen 

lähtötiedot vaikuttavat toisen osapuolen ratkaisuihin. Tämä suunnittelun 

iteratiivinen luonne on huomioitava, kun suunnittelun vastuurajaa 

määritellään.  

Rakennesuunnittelun kannalta on oleellista tietää mitä rakennejärjestelmää 

kohteessa käytetään jo arkkitehtisuunnittelun varhaisessa vaiheessa. 

Tämä vaikuttaa rungon jäykistykseen, käytettyihin kiinnikkeisiin, 

mahdollisen ankkuroinnin toteutukseen, painumien hallintaan ja jatkuvan 

sortuman estämiseen. Se missä vaiheessa toteutusvaihtoehto lukitaan 

vaikuttaa siis oleellisesti rakennesuunnittelun töiden määrään, 

aikatauluttamiseen ja suunnitteluun. Toinen merkittävä työkuormaan 

vaikuttava seikka on työnjako tuoteosatoimittajan kanssa. Se sisältääkö 

päärakennesuunnittelu puukerrosten laskelmien tarkistamisen vai 

sisältyykö toimeksiantoon elementtikuvien teko ovat täysin eri ääripäät 

toimeksiannon sisällössä.  

Puukerrostalokohteita on verrattain vähän koko rakennusmassaan 

verrattuna ja käytetyt suunnitteluratkaisut poikkeavat merkittävästi 

keskenään. Tästä johtuen tilaaja, rakennusvalvonta tai rahoittaja voivat 

harkita kolmannen osapuolen tarkastuksen vaatimista puukerrostalon 

rakennesuunnittelusta. Kolmannen osapuolen tarkastus on 

vakiomuotoinen toimenpide haastavammissa kohteissa. Tarkastuksen 

vaatima aika on huomioitava osana hankkeen aikataulua. Tarkastaja tulisi 

myös kiinnittää hankkeeseen mahdollisimman alkuvaiheessa, jos 

tarkastajaa käytetään, jotta perusteet ja lähtötiedot voidaan kommentoida 

työn edetessä. Tämä vähentää riskiä merkittävistä muutoksista 

tarkastuksen johdosta.  

Puutuotteilla on tyypillistä, että eri valmistajilla voi olla toisistaan poikkeavia 

mitoitusarvoja. Mitoitettaessa rakenteita onkin varmistuttava, että 

varsinaisessa tuotannossa käytetään tuotteita, jotka täyttävät 

suunnittelussa käytetyt perusteet. Lähtökohtaisesti puutuotteet soveltuvat 

käyttöluokkiin 1 ja 2 ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.  

Puutuotteille on tyypillisesti esitetty 50 vuoden käyttöikä. Käyttöluokissa 1 

ja 2 voidaan puurakennuksen käyttöikä kasvattaa sataan vuoteen, kun 

pidemmän käyttöiän vaatimukset täyttyvät. Tulee kuitenkin huomioida, että 

muutokset suunnitteluratkaisuissa voivat olla merkittäviä.  

Rakennesuunnittelijan tulee huomioida kohteen rakennettavuus ja 

toteutustapa. Esimerkiksi asennusjärjestyksestä johtuen kiinnikkeitä 

voidaan kiinnittää vain tietyille seinille tai seiniä suositellaan tehtäväksi 

tietyn kokoisista kappaleista käytetyn työstötekniikan vuoksi. Eri 

rakennejärjestelmillä on myös erilaiset ominaisuudet esimerkiksi painumien 

tai kutistumien suhteen. 
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Suunnittelussa tulee huomioida suunnittelun, valmistuksen ja asentamisen 

toleranssit. Myös eri materiaalirajapintojen erilaiset toleranssit tulee 

sovittaa keskenään. Tulee huomioida, että eri toleransseja ei lasketa 

yhteen vaan jokaista toleranssia tulee käsitellä erikseen omana 

toleranssinaan. Toleransseissa määriteltäessä tulee huomioida, että 

joillekin tuotteille ei ole yleisesti määriteltyjä toleransseja, kuten 

tilaelementeille. Osa valmistajista voi myös tarjota myös omia 

toleranssejaan toimitukseen. 

Puukerrostalon perustuksia suunniteltaessa tulee huomioida muutamia 

erityispiirteitä. Tyypillisesti talo on merkittävästi tavanomaista kevyempi. 

Toisaalta osaan perustuksista voi syntyä vetoa ja ankkuroinnit tulee 

tarkistaa. Tuulettuvan alapohjan tapauksessa tulee jokaisen onkalotilan 

tuuletuksesta varmistua ja alapohjan rakennusfysikaaliseen toimivuuteen 

kiinnittää erityistä huomiota.  

 

11.3 LVIAS- ja energiasuunnittelu 

LVIAS- ratkaisut vaihtelevat merkittävästi valittavasta tekniikasta riippuen. 

Myös taloteknisessä suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita 

tuoteosasuunnittelijan ja vastuullisten suunnittelijoiden keskinäiseen 

suunnittelun urakkarajaan.  

Tekniikkasuunnittelijoiden mukanaolo heti hankkeen alkuvaiheista on 

tärkeää, jotta reititykset ja tilavaraukset osataan mitoittaa oikein. 

Puukerrostalossa tarvitaan tila sprinklerille, pystynousut tulee sijoittaa ja 

mitoittaa oikein. Käytävien alakattojen käyttö tekniikkareittinä määrittää 

myös sen, että miten käytävien rakenne voidaan toteuttaa.  

Tuoteosatoimituksessa kaikki talotekniikan ratkaisut ja yhteensovittaminen 

tulee olla tehtynä ennen tuotannon aloittamista, joten talotekninen 

suunnittelu on etupainotteista verrattuna perinteiseen rakentamiseen. 

Tämä tulee huomioida resursoinnissa ja sopimuksissa.  

Pääosin puukerrostalossa käytetyt järjestelmät eivät eroa muusta 

rakentamisesta. Valitulla toimittajalla ja valmistusmenetelmällä voi 

kuitenkin olla omia rajoitteitaan tai vaatimuksia käytettyjen tuotteiden tai 

järjestelmien osalta. Jotkin tilaelementtivalmistajat esimerkiksi käyttävät 

pelkästään lattialämmitystä ja toiset eivät valmista lattialämmitettyjä 

kohteita. Tilaelementtikohteissa suositaan asuntokohtaista ilmanvaihtoa, 

koska tällöin asunto voidaan valmistaa tehtaalla valmiiksi ja putkiston 

määrä pienenee merkittävästi.  

Mahdolliset tekniikan reititykset vaihtelevat eri menetelmissä ja 

valmistajittain. Osassa tuotteissa taloteknisiä asennuksia voi kuljettaa 

välipohjissa ja toisissa ei. Massiivipuuhun voi tietyille asennuksille työstää 

reiät, mutta esimerkiksi vaakasuuntaista kantavan lamellin katkaisevaa 

työstöä ei voi tehdä. Reitykseen tulee muutenkin kiinnittää erityistä 

huomioita. Tuotteiden reitit ja sähköjohtojen putkituksien tarve tulee 

tarkistaa kohteittain. Myös käytettyjen palokatkojen tyypit tulee varmistaa. 

Taloteknisten asennuksien upotuksien ja lävistysten vaikutus akustiikkaan 

on aina varmistettava.  

Taloteknisille ratkaisuille on puukerrostalossa tyypillistä, että käytetään 

paljon erilaisia osavalmisteita. Esimerkiksi valmiita johtosarjoja, 

märkätilaelementtejä, pystynousuelementtejä tai talotekniikan valmiita 

keskuskaappeja. Osa näistä voidaan asentaa tehtaalla ja osa työmaalla. 
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Käytettyjen tuotteiden kelpoisuudesta tulee varmistua ja eri järjestelmien 

keskinäisestä yhteensopivuudesta on varmistuttava. Taloteknisessä 

yhteensovituksessa tuotteidenhallinta eri toimittajien kesken onkin 

korostuneessa roolissa.  

Varsinkin tilaelementtivalmistamisessa on tyypillistä, että järjestelmiin tulee 

enemmän liitoksia ja liittämistä tehdään sekä tehtaalla, että työmaalla. 

Liitosten täytyy ottaa huomioon mahdolliset painumat ja eri asennustapojen 

toleranssit. Asennettavuudessa tulee itse liitoksen lisäksi ottaa huomioon 

mahdollinen eristäminen ja asennustilat. Tyypillisesti pystysuuntaiset 

liitokset sijaitsevat välipohjan alueella, jonne on haastava tehdä liitoksia. 

Kannakoinneissa tulee huomioida äänen kulkeutuminen asuntoihin. Yksi 

keskeinen asia liitospinnoissa on vuotojen hallinta. Vuodot tulee 

ensisijaisesti ohjata näkyville.  

 

Kuva 6: Talotekniikan pystynousu käytävältä ennen eristämistyötä. 

Energiateknisesti puukerrostalon suunnittelu ei eroa muusta 

rakentamisesta. Kerrostalorakentamisessa käytetyt rakennetyypit eivät 

eroa merkittävästi U-arvoiltaan muussa rakentamisessa käytetyistä. 

Poikkeuksena on massiivipuurakentamiselle myönnetty helpotus, jonka 

mukaan massiivipuurakennuksessa E-lukuvaatimus voidaan ylittää 10 

prosentilla. Rakennuksen käytönaikaista energiatehokkuutta pienennetään 

ensisijaisesti taloteknisillä valinnoilla. Puu eristeenä mahdollistaa 

ulokkeiden ja parvekkeiden rakentamisen helpommin lämpöteknisessä 

mielessä, koska ne eivät ole yhtä pahoja kylmäsiltoja, kuin perinteisissä 

rakennustavoissa.  

Asuntojen sisälämpötilan ja mahdollisen ylilämmön määrittely on tärkeä 

osa asuntosuunnittelua. Puurunko on eriste ja ei näin varastoi lämpöä tai 

viileyttä. Näin kesäaikana lämpötila nousee puurunkoisessa asunnossa 

kivirakenteista asuntoa nopeammin. Asunnon ylilämpöä voidaan poistaa 

tarvittaessa monin passiivisin suunnitteluratkaisuin. Tärkeimpiä ovat 

ikkunakokojen pienentäminen, ilmanvaihdon tehostaminen ja ikkunoihin 

asennetut passiiviset lämpösuojat. Lämpökuormaa voidaan pienentää 

esimerkiksi parveke tai muin rakentein. Lämpötilaa voidaan tarvittaessa 

hallita myös aktiivisesti asentamalla kohteeseen jäähdytys.  
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11.4 Akustinen suunnittelu 

Kattava yleisteos akustisesta suunnittelusta on Puuinfon julkaisema 

Ääneneristys puutalossa- opas. Rakennuksen akustinen toiminta 

suunnitellaan aina kokonaisuutena, joten hankkeen akustisten 

reunaehtojen läpikäynti heti hankkeen alussa on erityisen tärkeää. 

Akustikon roolin määrittely hankkeen alussa on myös oleellista. 

Rakennusmääräykset asettavat vaatimukset asunnon ääneneristykselle. 

Raja-arvot annetaan äänitasoerolukuna DnT,W ja askeläänitasolukuna L’
nT,w 

+ Cl,50-2500. Eri tilojen väliset raja-arvot löytyvät oppaasta Ääneneristys 

puutalossa. Lisäksi akustisia vaatimuksia voi asettaa rakennuksen sijainti. 

Rakennus voi sijaita melualueella tai tärinäalueella. Ulkovaipan 

äänitasoerovaatimus annetaan ensisijaisesti kaavamääräyksessä. 

Värähtelyn osalta perusperiaate on, että tärinän siirtyminen rakennuksen 

runkoon estetään. Ulkoista ääntä tai tärinää voivat aiheuttaa hyvin erilaiset 

lähteet, kuten lentoliikenne tai rata- tai maantieliikenne ja tästä johtuen 

myös suunnitteluratkaisut voivat poiketa merkittävästi kohteittain.  

Rakennuksen ja asunnon äänitekniseen toimintaan vaikuttavat useat eri 

seikat. Ääni jakautuu ilmaääneen ja rakenteen rungossa kulkeutuvaan 

runkoääneen. Ääni kulkeutuu useita eri reittejä pitkin ja näin yksittäisen 

rakenteen tai rakennusosan äänitekninen toiminta ei ratkaise ääniteknistä 

toimintaa, mutta voi heikentää sitä oleellisesti. Kulkeutumisreittejä ovat 

esimerkiksi kulkeutuminen suoraan rakenteen läpi, sivutiesiirtymää pitkin 

toista rakenneosaa pitkin, rakenteen ilmavuotoja pitkin, taloteknisiä reittejä 

tai asennuksia pitkin tai esimerkiksi ikkunan kautta.  

Tyypillisiä rakenteita, joihin puukerrostalossa kannattaa kiinnittää huomioita 

ovat huoneistojen väliset seinät (ilmaääni), asuntojen välipohja (askelääni), 

äänen kulkeutuminen käytävältä asuntoon, ulkovaipan ääneneristys 

melualueella, sivutiesiirtymät esimerkiksi liittimien kautta, hissin toteutus ja 

IV-konehuoneiden ääneneristys. Eri toimittajilla on erilaisia ratkaisuja 

akustisen toiminnan toteuttamiseksi ja käytetyt ratkaisut tulee käydä läpi 

aina hankekohtaisesti.  

Rakenteen akustiseen toimintaa vaikuttavat useat eri seikat, joita ovat mm. 

rakenteen ominaistaajuus, rakenteen tiheys, rakenteen kerrosten määrä, 

liittyvät rakenteet (ikkunat, ovet), rakenteiden liittyminen toisiinsa 

(sivutiesiirtymä), erilaisten tärinäeristinten käyttö, rakenteen ilmatiiveys ja 

mahdolliset kaiuntatilat (esimerkiksi elementtien välinen tila). 

Suunnitteluratkaisu onkin usein useiden eri ominaisuuksien, 

toteutettavuuden ja kustannusten välinen kompromissi. Akustiset ratkaisut 

pitää yhteensovittaa erityisesti rakennesuunnittelun kanssa, koska ne 

vaikuttavat suuresti käytettyihin liittimiin ja liitoksiin,   

Puukerrostalokohteessa rakenteen akustisesta toiminnasta vastaaminen 

on tarkasti tarkasteltava kysymys. Hankkeissa, joissa tilaaja vastaa 

suunnittelusta on vastuu suunnitteluratkaisun toiminnasta ensisijaisesti 

tilaajalla. Vastaavasti rakenteen toteuttanut taho vastaa 

suunnitelmienmukaisesta toiminnasta. Tuoteosatoimituksessa tämän 

rajapinnan määrittäminen ja vastuullisen tahon osoittaminen voi olla 

kuitenkin haasteellista ja tästä vastuusta tulee sopia kirjallisesti. Kirjallisesti 

tulee myös sopia, että kenen tulee osoittaa virhe mittauksin, jos virhettä 

epäillään. Pääsuunnittelijat esittävät usein esimerkiksi tarvittavien 

kiinnikkeiden määrän ja tuotantosuunnittelija laatii toteutusdetaljin, jolla 

kiinnike valmistetaan ja kiinnitetään. Jos äänen todetaan kulkeutuvan 
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kiinnikkeiden kautta, onko suunnitteluvirhe liiallisessa määrässä 

kiinnikkeitä vai onko detalji ratkaistu väärin? On myös mahdollista, että 

yksiselitteistä vastausta äänenlähteestä saada, jolloin osoituskysymys 

korostuu. Vastuun siirtäminen kokonaan sopimuksessa 

tuoteosatoimittajalle ei myöskään ole ongelmaton ratkaisu, koska tällöin 

tuoteosatoimittajan tulee käytännössä vastata kokonaisuudessaan 

suunnittelusta myös muilta osin. Yksittäisen osan irrottaminen 

suunnitteluvastuusta ei ole käytännössä mahdollista.  

Mittausten osalta suositellaan, että jo todennettuja ja jo käytettyjä ratkaisuja 

ei enää mitata työmaalla toteutuneesta kohteesta. Tavanomaisesta 

poikkeavat tai uudet ratkaisut suositellaan mitattavaksi kohteessa 

rakentamisen jälkeen satunnaisotannalla. Mittauksen suorittajasta voidaan 

sopia urakkaohjelmassa tai sopimuksessa.  

 

11.5 Palotekninen suunnittelu ja sprinklaus 

Kattava yleisteos paloteknisestä suunnittelusta on Puuinfon julkaisema 

Paloturvallinen puutalo – Asuin- ja toimitilarakentaminen. Rakennuksen 

palotekninen toiminta suunnitellaan aina kokonaisuutena, joten 

paloteknisten perusteiden ja reunaehtojen läpikäynti heti hankeen alussa 

on erityisen tärkeää. Palokonsultin rooli hankkeessa tulee sopia heti 

hankkeen alussa. 

Rakennukset jaetaan neljään paloluokkaan P0, P1, P2 ja P3. P0 tarkoittaa, 

että rakennus suunnitellaan kokonaan tai osittain toiminnallisella 

palomitoituksella. Rakennuksen osat voivat kuulua eri paloluokkaan, kun 

palon leviäminen on estetty palomuurilla. Rakennus ei kuulu P0- 

paloluokkaan, jos kokonaisuuden kannalta vähäistä poikkeamaa 

perustellaan toiminnallisella palomitoituksella. Puukerrostalot ovat 2-8 

kerroksisina P2- paloluokassa. Yli 28m korkeat rakennukset tulee 

suunnitella P0- paloluokassa. On huomioitava, että rakennuksen korkeus 

lasketaan nurkkapisteiden keskiarvona, joten joissain erikoistapauksissa 

P2- paloluokassa voi olla yli kahdeksan kerrosta.  

Toiminnallisella palomitoituksella voidaan saavuttaa taulukkomitoitusta 

optimaalisempia rakenteita tai toteuttaa ratkaisuja, joita taulukkomitoitus ei 

salli. Tyypillisiä käyttökohteita ovat korkeat puukerrostalot, kun halutaan 

poikkeamia pintaluokka- tai suojaverhousvaatimuksiin tai poikkeamia 

rakennusten välisiin minimietäisyyksiin. Toiminnallisessa mitoituksessa 

käytetään koe- ja laskentamenetelmiä, joiden kelpoisuus on osoitettu. 

Käytännössä toiminnallinen mitoitus vaatii lausunnon pelastuslaitokselta, 

kolmannen osapuolen lausunnon ja rakennusvalvontaviranomaisen 

hyväksynnän. Rakennuksen paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen 

katsotaan tällöin aina tapauskohtaisesti.  

Tyypillisessä P2-paloluokan asuinkerrostalossa sprinklaus on pakollinen. 

Palo-osastointi tulee olla toteutettu huoneistoittain, suurin sallittu kerrosala 

on 12 000 m2 ja sallittu maksimihenkilömäärä on 1000 ihmistä. Vaatimus 

rungon palonkestolle on R60. Porrashuone on oma palo-osastonsa ja tätä 

ei osastoida kerroksittain. 
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Kuva 7: TOAS Kauppi porrashuone. 

Puupohjaiset tuotteet ovat tyypillisesti palotekniseltä luokitukseltaan D-

luokkaan kuuluvia. Palonsuojakäsiteltynä tuotteet ovat nostettavissa B-

luokkaan. Tarkka luokitus ja pintaluokka tulee tarkistaa aina tuote- ja 

käsittelykohtaisesti.  

Asuinkerrostalon asunnon suojaverhousvaatimus on K230, A2-s1, d0 

lattioiden, katon ja seinäpintojen osalta ja ulkoseinän ulkopinnan osalta 

K210, A2 -s1, d0. Tästä johtuen puukuitueristeitä ei saa käyttää 

puukerrostalon ulkoseinärakenteessa. Asunnon sisäpuolisille pinnoille 

sallitaan suojaverhoamatonta katto- ja seinäpintaa 20 %. Jos 

rakennusosien palonkesto nostetaan R90 ja EI 90 sallitaan 80 % näkyvää 

puupintaa. Ei kantavat väliseinät saavat olla aina suojaverhoamattomia. 

Massiivipuun tapauksessa puun hiiltymää voidaan käyttää hyödyksi 

rakenteen palonkestävyyden määrityksessä. Tämä ei kuitenkaan poista 

pintaluokkavaatimuksia. Lattioille ei ole pintaluokkavaatimusta, joten ne 

voidaan verhota tavanomaisilla lattiamateriaaleilla, myös puutuotteilla. 

Puisessa julkisivussa tuuletusrakoon asennetaan vaakasuuntainen 

palokatko kerroksittain koolauspuiden väliin. Tuuletusraon suurin sallittu 

leveys on 50 mm. Ristiinkoolatussa julkisivussa on huomioitava 

koolauspuiden välin tukkiminen. Puujulkisivussa alin 3m (ensimmäinen 

kerros) ja varapoistumisteiden ylä- ja alapuolisten pintojen pintavaatimus 

LAUSUNTOVERSIO



RTS 22:21  OHJE-EHDOTUS - 33 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

on B-s2, d0 eli puu pitää käytännössä palonsuojakäsitellä näillä alueilla. 

Varateinä käytettyjen parvekkeiden ulkopinnat tulee käsitellä B-s2, d0 

luokkaan. Poistumistien yläpuolisten laajojen osien putoaminen tulee olla 

rajoitettu. 

Osastojen läpi tehtävät reiät on varustettava palokatkolla. Puurakenteissa 

käytetyltä palokatkolta edellytetään polttokokeisiin perustuvaa 

tuotehyväksyntää ja tuotteet tulee asentaa valmistajan ohjeen mukaan. 

Asuinkerrostalossa asunnosta riittää yksi uloskäytävä ja yksi 

varatiejärjestely. Sähköverkkoon kytketty palovaroitin on pakollinen 

asunnoissa, paloilmoitin ei ole pakollinen. 

P2 paloluokan puukerrostalossa on pakko rakentaa sprinklerilaitteisto. 3-4 

kerroksiseen taloon voi toteuttaa SFS-EN 16925 luokan 2 

sammutuslaitteiston. 3-8 kerroksisen kerrostalon sprinkleri toteutetaan, 

joko SFS-EN 16925 luokan 3 tai SFS-EN 12845 OH1- luokan järjestelmällä. 

Suurin ero on, että luokan 2 järjestelmälle riittää yksinkertainen vesilähde. 

Luokan 3 ja OH1 laitteistot vaativat varmennetun vesilähteen eli vesijohto, 

jota syötetään kahdesta suunnasta ja verkolla on vähintään kaksi 

vesilähdettä. Jos vesilähteen vaatimus ei täyty voidaan se korvata täyden 

toiminta-ajan vesisäiliöllä.  

Sprinkleri voidaan toteuttaa perinteisellä sprinklerillä tai 

matalapainevesisumujärjestelmällä tai korkeapainevesisumujärjestelmällä. 

Sumujärjestelmille on tyypillistä huomattavasti pienempi sammutusveden 

määrä. Korkeapainejärjestelmässä pumppuyksikön teho on niin suuri, että 

sillä voidaan tyypillisesti sprinklata useampia kerrostaloja tai rappuja 

samalla yksiköllä.  

Vesilähteen laatu tulee varmistaa heti hankkeen alussa, koska mahdollinen 

tarve paineenkorotukselle ja vesisäiliölle vaikuttaa merkittävästi 

tilasuunnitteluun. SPR suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi putkien reitti eli 

tuodaanko vesi yhdellä runkolinjalla kerroksiin ja jaetaan kerroksessa 

asuntoihin vai tuodaanko runkoputki asuntokohtaisissa nousuissa erikseen 

linjoittain.  

SPR toimitus voidaan ostaa kokonaistoimituksena suunniteltuna 

toimittajalta. Tällöin tulee sopia lähtötietojen hankinnasta, suunnittelun 

yhteensovittamisesta ja suunnittelun urakkarajasta. Tilaelementtikohteessa 

tulee sopia eri tuotteiden toimittamisesta ja asentamisesta tehtaalla ja 

työmaalla.  

 

11.6 Kosteudenhallinta 

Kosteudenhallinta on oleellinen osa puukerrostalohanketta. 

Kosteudenhallinta ei koske vain asennustyötä vaan on kokonaisuus 

suunnittelusta, tuotannosta, työmaasta ja käytönaikaisesta toiminnasta, 

kuten kaikessa muussakin rakentamisessa. Tässä ohjeessa viitataan 

kosteudenhallintaan useissa alakohdissa, kuten laadunvalvonnassa, 

suunnitteluosioissa, tehdas- ja työmaaosiossa. 

Merkittävin asia ovat oikeat suunnitteluratkaisut ja suunnittelu. Oikeat 

ratkaisut vähentävät riskejä ja riskien realisoituessa ratkaisut ovat 

korjattavissa. Keskeisten riskien tunnistamisessa voi käyttää kuivaketju 10 

tai muuta vastaavaa laatujärjestelmää apuna.  

LAUSUNTOVERSIO



RTS 22:21  OHJE-EHDOTUS - 34 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

Tuotannossa kosteudenhallinnan kokonaisuudessa on huomioitava 

saapuvan tavaran oikea varastointi, tuotannonaikaiset kuivumiset ja valmiin 

tuotteen osalta on suunniteltava varastointi ja kuljetus. Tuotteiden pakkaus 

on toteutettava niin, että ne kestävät kuljetuksen ja mahdollinen veden 

kondensoituminen on huomioitu osana ratkaisuja. Tehtaan 

kosteudenhallinta on esitettävä osana koko työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelmaa. 

Asentamisen aikainen kosteudenhallinta voidaan toteuttaa monin eri 

keinoin. Tyypillisimpiä ovat teltan alla asentaminen tai tilaelementtien 

asentaminen kuivalla säällä. Osa puutuotteista voidaan asentaa ilman 

erillistä sääsuojausta, joten asennuksen aikainen suojaus tulee aina 

varmistaa kohde- ja toteutuskohtaisesti.  

Käytönaikainen kosteudenhallinta voidaan jakaa kahteen pääkohtaan, 

joista ensimmäinen on vesivahinkojen välttäminen. Toisena osa-alueena 

tulee huomioida tuotteiden korjattavuus mahdollisessa vauriotilanteessa 

käytönaikana. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää veden kulkeutumiseen ja 

mahdollisten ontelotilojen korjattavuuteen jälkikäteen.  

11.7 Ympäristötehokkuus, hiilijalan- ja kädenjälki 

Rakennuksen elinkaariarviointi on tulossa pakolliseksi osaksi Suomen 

rakentamismääräyksiä 2020- luvulla ja asetettavat rakennusten raja-arvot 

perustuvat ympäristöministeriön kansalliseen arviointimenetelmään. 

Kansallinen menetelmä perustuu Euroopan komission Level(s) 

menetelmään ja EN-standardeihin.  

Kansallisessa laskennassa käytetään tuotteiden EPD- arvoja. Jos tuotteelle 

ei ole määritetty GWP- arvoa osana EPD:tä käytetään tuotteelle 

konservatiivista arvoa. Tietokantaa materiaaliparametreista ylläpitää Syke 

osoitteessa co2data.fi. Tuotevalmistajia ja elementinvalmistajia 

kannustetaan laatimaan omista tuotteistaan EPD:t, koska konservatiivisen 

arvon kerroin puutuotteille on tyypillisesti 1,2. 

Teollinen rakentaminen mahdollistaa hukan pienentymisen ja jätteiden 

vähäisemmän syntymisen ja on näin ympäristötehokas tapa toteuttaa 

rakentamista. Todelliset hukka- ja jätemäärät ovat hyvin toteuttajakohtaisia 

ja toteutuvat arvot tulee käsitellä valmistajan kanssa. 

Puurakennuksen voi suunnitella siirrettäväksi. Vuokrattavat ja siirrettävät 

puurakennukset ovat merkittävä liiketoiminta. Siirrettävyys mahdollistaa 

myös joustavan laajentamisen tai kohteen pienentämisen sen käytön 

aikana. Muuntojoustavuus lisää resurssien tehokasta ja tarkoituksen 

mukaista käyttöä.  

2022 suurin osa rakentamisen puujätteestä ja puretusta puusta päätyy 

energiaksi. Puutuotteen mahdollinen kierrätysvaihtoehto täytyy selvittää 

tuotekohtaisesti valmistajalta.  

12 TEOLLINEN RAKENTAMINEN JA 

TEHDASVALMISTAMISEN ERITYISPIIRTEET 

Tässä kappaleessa käsitellään teollisen valmistamisen erityispiirteitä. On 

huomattava, että teollisen valmistamisen periaatteet soveltuvat pääosin 

kaikkiin valmistettaviin tuoteosatoimituksiin materiaalista riippumatta. 

Tässä kappaleessa on tarkoitus käsitellä teollista valmistamista niiltä osin 

kuin teemoja ei ole käsitelty aiemmin tässä ohjekortissa.  
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Teollisen valmistamisen tyypillisiä hyötyjä ovat pienempi työsuorite 

valmistettua tuotetta kohden, pienempi kiinteiden kulujen yksikkökustannus 

valmistettua tuotetta kohde, tehokkaampi materiaalikäyttö hukan 

pienentyessä, nopeampi valmistusaika, nopeampi asiakkaan prosessi 

(työmaa), teollisen prosessin parempi valmistamisen laatu ja 

ennakoitavampi prosessi.  

Tehtaan tuotanto voidaan järjestää tyypillisesti soluksi tai tuotantolinjaksi. 

Soluvalmistuksessa pääelementti kootaan yhdellä työpisteellä. 

Linjavalmistuksessa pääelementti kulkee vaiheittain eteenpäin linjalla. 

Linjoja voi olla eri muotoisia, eniten käytetyt muodot ovat suora linja tai U-

muotoinen linja. Päälinjaa syötetään osavalmistuspisteillä, joissa 

valmistetaan komponentteja kokoonpanoa varten. Esimerkiksi 

tekniikkaelementti pystyhormiin.  

 
Kuva 8: Esimerkkikuva tilaelementtitehtaan radasta. 

Työn tehokas toteutus perustuu työn pilkkomiseen työpisteissä ja näin 

syntyviin useasti toistettavia työvaiheisiin. Näiden samojen työvaiheiden 

jatkuva parantaminen johtaa tehokkuuden kasvuun. Sinänsä tämä ei eroa 

työmaan työnjohtamisessa, mutta tehdas mahdollistaa työvaiheiden 

pilkkomisen pienempiin osiin ja toistojen kautta suorituksen jatkuvan 

parantamisen ja optimoinnin. Tehtaan toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä 

on tässä keskiössä, koska toiminnan kehitystä tehdään jatkuvan 

työpistekohtaisen työaika ja materiaalikulutustiedon pohjalta.  

Työpisteen kehittämiseen on kolme pääkeinoa. Ensimmäisenä on hukan 

poistaminen eli työn hyötysuhteen kasvattaminen. Tätä voidaan parantaa 

työmenetelmiä, johtamista, suunnittelua tai osavalmistusta kehittämällä. 

Toisena keinona on käyttöasteen nostaminen eli kuinka suurta osaa 

työpisteen kapasiteetista käytetään. Eri tuotteilla pullonkaulat prosessissa 

tyypillisesti muodostuvat eri työpisteisiin ja näin tehtaan tasapainotus eri 

tuotteille on kriittinen osa tuotantosuunnittelua. Kolmantena keinona on 

investointi ja näin kapasiteetin kasvattaminen. Investoinnit voivat olla 

esimerkiksi uusia tiloja tai automaatiota.  
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Yksi keskeinen teema on toimiva logistiikka ja hankintatoimi. 

Kokoonpanotehdas on käytännössä logistiikkaoperaatio. Logistiikka 

jaetaan tyypillisesti kolmeen osaan, jotka ovat saapuvan tavaran logistiikka 

(inbound), sisälogistiikka ja lähtevän tavaran logistiikka (outbound) ja 

kaikkien näiden tulee toimia tehokkaasti. Tärkeä osa logistiikkaa on 

varastojen ja välivarastojen suunnittelu. Varastot sitovat pääomaa ja 

vaativat tilaa, joten varastoarvojen minimointi on normaali osa 

liiketoimintaa. Toisaalta riskienhallinnallisesti ja toiminnallisesti riittävät 

varastot tulee suunnitella ja toteuttaa. Puurakentamiselle on tyypillistä, että 

tuotteet ovat vaikeasti korvattavissa kesken tuotannon, joten kriittisten 

komponenttien suurempi varastointi voi olla järkevää.  

Tehdastuotannossa pyritään lyhentämään läpimenoaikaa ja kasvattamaan 

tuotantomäärää. Tämä johtaa siihen, että kaikkia osavalmisteita ei 

välttämättä ole tehokasta valmistaa itse. Sitä valmistetaanko jokin itse vai 

ostetaanko se kutsutaan yleisesti make or buy- päätökseksi. Teolliselle 

valmistamiselle on tyypillistä, että alihankkijaverkoston kanssa luodaan 

strategisia kumppanuuksia ja eri yritykset kehittävät omia 

avainosaamisalueitaan. Toimittaja voi esimerkiksi hallita tehtaan tuotteen 

varastoarvoa valmistajan toiminnanohjausjärjestelmässä ja toimittaa 

tuotteet suoraan varastopaikalle tehtaassa. Tätä toimintamallia kutsutaan 

direct line delivery:ksi. Pidemmälle viedyn integraatio ja strategiset 

kumppanuudet nostavat tehokkuutta ja pitkät ennakoitavat sarjat 

mahdollistavat näiden luomisen.  

Tehtaiden kehittämisessä automaation ja robotiikan merkitys tulee 

korostumaan tulevaisuudessa. Teollisessa rakentamisessa 

automaatiotason nosto tapahtunee työpistekohtaisena pisteautomaationa, 

esimerkiksi CNC- työstökoneina tai naulausrobotteina. Automaatiotason 

nostoa suunniteltaessa tulee erityisen huolellisesti käydä läpi se, että 

automaatiolle kyetään tuottamaan riittävän laadukas suunnitteluaineisto 

oikea-aikaisesti ja saavutettu tehokkuushyöty kompensoi menetykset 

joustavuuden vähenemisessä tuotannossa.  

Laadukkaasti ja oikea-aikaisesti toteutettu tuotantosuunnittelu on kriittistä 

teollisessa rakentamisessa. Kansainvälisessä kirjallisuudessa käytetään 

kuvaavaa termiä DFMA (design for manufacturing and assembly). Tämä 

tarkoittaa sitä, että varsinaisten elementtikuvien suunnittelun lisäksi 

olennainen osa suunnittelua on tuotannon suunnitteleminen, joka pitää 

sisällään kokoonpanon, hankinnan, asennuksen ja koko prosessin 

suunnittelun. Osana tuotantosuunnittelua tasapainotetaan tehtaan 

työpisteiden kuormitus eri tuotteille.  

Tuotteiden varastoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomioita suojauksen 

vedenpitävyyteen. Suojauksen tulee kestää kuljetus ja mahdolliset 

ulokkeet, kuten valmiiksi kiinnitetyt kiinnikkeet tulee huomioida osana 

suojausta. Vesi ei saa kerääntyä elementtien katolle. Suojauksessa 

suositellaan käytettäväksi materiaaleja, jotka voidaan kierrättää. 

Varastoitavat elementit tulee irrottaa maasta kosteuden siirtymisen 

estämiseksi. Käytettäväksi suositellaan varastointijärjestelmiä, jolloin 

elementtien siirtoon ei tarvita erillistä nostinta. Osana laatusuunnitelmaa 

tulee käsitellä kondenssiveden syntymisen estäminen ja seuranta. 

Elementtien kuljettamisessa noudatetaan ELY- keskuksen antamia 

määräyksiä. Ohje erikoiskuljetuksien käytännöistä löytyy lähdeluettelosta. 

Elementtien tavanomaista suurempi leveys vaatii kuljetusliikkeeltä 

erikoiskaluston. Riippuen elementtien leveydestä ja pituudesta tarvitaan 
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saattokuljetukseen eri määrä varoitusautoja ja liikenteenohjaajia. Yli 

seitsemän metrin levyisissä kuljetuksissa tarvitaan poliisisaatto. 

Kuljetuksen reitti pitää aina varmistaa etukäteen, koska sillat ja muut esteet 

saattavat rajoittaa mahdollisia kuljetusreittejä. Kaupunkialueilla saattaa olla 

kellonaikarajoituksia, sille milloin alueella saa kuljettaa erikoiskuljetuksia. 

Lähtökohtaisesti katualuetta ei saa käyttää varastointiin tai asennukseen ja 

tarvittaessa katualueen vuokraamisesta on aina sovittava etukäteen 

viranomaisen kanssa.  

Kuljetuksen sopimisessa yhteistyö työmaan kanssa on kriittistä. 

Elementtien asennus täytyy tyypillisesti suorittaa tietyssä 

asennusjärjestyksessä ja näin kuljetus tulee toimittaa oikeassa 

järjestyksessä. Myös kuorman purkujärjestys on aina suunniteltava ja 

sovittava. Asennusta helpottavat yksityiskohdat, kuten valmiiden valjaisen 

kiinnityspisteiden kiinnittäminen tai putoamissuojien tehtaalla 

kiinnittäminen tulee sopia etukäteen.  

Kuljetukset tuovat vain tietyn määrän elementtejä, eri kuljetusliikkeillä on eri 

kapasiteetti kuljetuksen määrälle ja tehtaan ja työmaan välinen etäisyys 

määrittää kuinka usein samalla kalustolla pystytään tuomaan kuljetus 

työmaalle. Rajoitukset sallituissa kuljetuksen kellonajoissa ja eri työmaiden 

erilaiset mahdollisuudet elementtien varastointiin työmaalla rajoittavat 

mahdollisia kuljetusaikoja. Varsinkin toiminta sääpäivänä tulee sopia 

etukäteen. Se kuinka paljon etukäteen kuljetus on peruttava sään takia, 

miten toimitaan jos asennus perutaan kun kuljetus on jo matkalla ja miten 

perutun kuljetuksen uudelleen kutsuminen järjestetään on sovittava.  

13 TYÖMAAN ERITYISPIIRTEET 

Työmaan laatu- ja työmaasuunnitelmia laadittaessa on oleellista tietää millä 

menetelmällä kohde tullaan toteuttamaan. Tasoelementtirakentaminen 

eroaa huomattavasti vähemmän työmaan kannalta kuin 

tilaelementtirakentaminen.  

Tilaelementit asennetaan tyypillisesti mobiilinostimella. Elementtien ollessa 

painavia nostoetäisyydet ja nostopaikkojen tarve tulee suunnitella 

huolellisesti. Elementtien kiinnitysjärjestelmä tyypillisesti määrittää 

asennusjärjestyksen. Kuljetuksen suunnittelu ja aikataulutus täytyy tehdä 

kuormien tarkkuudella. Työmaan aluesuunnitelma tulee laatia heti 

hankkeen alkuvaiheessa, koska se vaikuttaa kohteen toteutukseen ja 

hinnoitteluun. Mobiilinostimelle ja tilaelementeille tulee laatia nosto- ja 

varastointipaikat ja tarvittavat nostimet tulee mitoittaa. Myös muut 

apunostimet asennustöiden ajaksi tulee suunnitella ja niiden käytön 

vaatima tila varata työmaalta.  

Varastopaikkojen perustukset tulee suunnitella, koska usein tilaelementit 

vaativat kantavan ja suoran pohjan. Pitkien rekkakuljetusten ajoreitti 

työmaalla kääntösäteineen tulee suunnitella. Työmaasuunnitelman rooli on 

korostunut verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Erikoiskuljetuksia 

ajetaan usein yöaikaan kuljetusrajoitusten vuoksi. Elementtien vastaanotto 

normaaleista työajoista poiketen tulee sopia työmaan kanssa.  

Työmaan varastomahdollisuuksista ja toimittajan kuljetuskapasiteetista 

riippuen voi ilmetä tarve välivarastoinnille. Välivarastoinnin tapauksessa 

varaston vartioinnista, vakuuttamisesta ja siirtokuljetusten järjestämisestä 

tulee sopia. Välivarastoinnissa tulee noudattaa valmistajan ohjetta, mutta 
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erityistä huomioita tulee kiinnittää kuljetuksen aikaisten suojien ehjyyteen 

sekä siihen, että elementit on irrotettu maasta varastoinnin ajaksi. 

Osana asennussuunnitelmaa tulee laatia kosteudenhallintasuunnitelma. 

Kovalla tuulella tai sateella ei yleensä voi asentaa tilaelementtejä ja nämä 

sääpäivät tulee huomioida osana asennusaikataulua. Yhteistyö tehtaan ja 

kuljetusliikkeen kanssa on asennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa 

hyvin oleellisessa roolissa. Toisissa toteutusmalleissa vaaditaan sääsuoja. 

Kosteudenhallintasuunnitelma ja sen noudattaminen on keskeinen osa 

puukerrostalon työmaatoimintaa. 

 
Kuva 9: Sääsuojauksen suunnittelu on oleellinen osa kosteudenhallintaa. 

Asennuksessa tulee kiinnittää erityistä huomioita akustisten rakenteiden 

toimintaan ja mittaustyöhön. Erityisesti tulee tarkistaa, että 

tärinävaimentimet ovat suunnitelluilla paikoillaan ja tarvittavat asennusvälit 

toteutuvat.  Elementtien lähtökorot kerroksittain tulee tarkistaa. Elementtien 

kiinnityksessä tulee noudattaa rakennesuunnittelijan tai valmistajan ohjetta 

ja asennusta saa jatkaa seuraavaan kerrokseen vasta, kun vaaditut 

kiinnitystyöt on suoritettu.  

Tärkeä osa asennustyön ja detaljiikan suunnittelua on asennustoleranssien 

häivyttäminen. Tulee huomioida myös eri materiaalien väliset toleranssierot 

osana ratkaisuja. Jos julkisivu on tehdasasenteinen täytyy se tyypillisesti 

asentaa tarkasti oikeaan mittaan ilman toleranssia. Tällöin kaikki 

asennustoleranssit tulevat häivytettäväksi käytävän puolelle ja tämä tulee 

huomioida detaljiikassa. Kohteissa käytetään usein projektikohtaisia 

liittimiä ja kiinnikkeitä. Tästä johtuen liittimiä ei voi vaihtaa hankkeen aikana 

ilman suunnittelijan antamaa lupaa vaihdokselle.  

Asentamisen aikana elementeistä tulee paljon pakkausmuoveja. Näiden 

kerääminen tulee suunnitella ja kohteissa suositellaan käytettäväksi 

jätepuristinta.  

Kohteen pääurakoitsija ja vastaavamestari vastaavat rakennuskohteesta 

kokonaisuutena, vaikka merkittävä osa kerrostalosta olisikin valmistettu 

tehtaalla. Vastaavan mestarin roolista ja vastuut tulee käydä lävitse ennen 

sopimuksen laatimista. Tilaelementtikohteella on tyypillisesti vähemmän 

mestoja johdettavaksi, joten työnjohtoresurssin tarve on vastaavasti 
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pienempi. Työmaa kestää myös tyypillisesti merkittävästi lyhyemmän ajan, 

joka vaikuttaa kohteen resurssointiin työmaalla.   

Kohteen urakkaraja tulee käydä huolellisesti läpi sopimusvaiheessa. 

Työsuunnittelussa tulee kiinnittää huomioita kokonaisuuden optimointiin. 

Jos jokin vaihe tai elementti valmistetaan osittain työmaalla ei saavuteta ko. 

työvaiheen osalta aikasäästöä koko hankkeelle. Vastaavasti jonkin 

yksittäisen osan valmistus toisaalla voi olla suoritteena arvokkaampi, mutta 

jos se nopeuttaa työmaata tai säästää muissa yleiskuluissa voi se 

hankkeelle kokonaisuutena olla kannattava. Puurakentamiselle on 

tyypillistä, että yksittäisten rakennusosien vertailun sijaan oikeiden 

päätöksen tekemiseksi tulee vaikutukset arvioida useisiin prosessin 

vaiheisiin ja kokonaisuuteen.  

14 PUUASUINKERROSTALON ELINKAARI JA YLLÄPITO 

Puukerrostalon käyttöikä suunnitellaan vastaavaksi kuin muidenkin talojen 

ja on vähintään 50 vuotta. Elinkaarenaikaisiin ja käyttöön liittyviin 

kustannuksiin vaikuttavat ensisijaisesti valitut tekniset ratkaisut ja 

suunnitteluratkaisujen onnistuminen ja elinkaari ei ole niinkään 

materiaalikysymys. Oikein käytettynä puurunko voi säilyä satoja vuosia ja 

tästä on maailmalla hyviä esimerkkejä. 

Puukerrostaloissa talotekniikka kulkee usein erillisissä elementoiduissa 

pystynousuissa ja asunnoissa esimerkiksi sähköt kulkevat tyypillisesti 

putkitetuissa reiteissä. Hormirakenteiden ollessa kevytrakenteisia on niiden 

sisäpuolisen tekniikan uusiminen käyttöiän päässä merkittävästi 

edullisempaa.  

Myös puukerrostalokohteissa on tapahtunut käytönaikaisia vesivahinkoja ja 

niiden korjauksessa noudatetaan yleisiä korjausmenetelmiä. 

Suunnittelussa tulee huomioida, että vauriotilanteessa vesi kulkeutuu 

hallitusti viemäreihin tai muuhun haluttuun paikkaan. Veden kulkeutumista 

elementtien välisiin ontelotiloihin tulee välttää ja onteloissa tulee välttää 

vaikeasti vaihdettavien kosteutta kestämättömien tuotteiden käyttöä.  

Puujulkisivujen huolto-ohjeet ja käyttöikä vaihtelevat merkittävästi 

tuotteittain. Keskeistä on, että noudatetaan valmistajan asennus- ja huolto-

ohjeita ja käytetään tuotteita vain niille tarkoitetuissa käyttöluokissa. 

Erityisesti palosuojattujen julkisivujen huolto-ohjeisiin tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Julkisivujen ylläpidossa tulee erottaa visuaalinen ja 

tekninen toiminta. Valittaessa julkisivua tulee ymmärtää puun olevan elävä 

materiaali ja se, että tuote voi muuttaa visuaalista ilmettään vuosien 

saatossa ja muutos voi olla epätasainen. Kyseiset seikat tulee varmistaa 

aina tuotekohtaisesti valmistajalta.  
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