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Sweco

PALVELUT

• Rakennetekniikka
• Projektinjohto ja 

rakennuttaminen
• Talotekniikka
• Arkkitehtuuri

• Ympäristö- ja 
yhdyskuntatekniikka

• Teollisuus
• Asiantuntijapalvelut
• Kansainväliset toiminnot



Sweco Rakennetekniikka mukana johtavissa hankkeissa

Metsä Fibre Finavia

Ilmalanrinne Kalasatama

Copyright PES Ark

Burj Al Arab

Copyright SRV/
Helin & Co/ 
VoimaGraphics

Kainuun uusi sairaala



Sweco Rakennetekniikka

Toimistot 16 paikkakunnalla 

800 asiantuntijaa

~ 69 milj.€ liikevaihto vuonna 2017

40 % markkinaosuus vuonna 2017

ISO 9001/14001/OHSAS 18000 -
sertifioitu toimintajärjestelmä 
(auditointi Lloyd’s LRQA)

Rovaniemi

Oulu

Pietarsaari

Turku

Rauma

Tampere

Jyväskylä
Seinäjoki

Kuopio

Kouvola
Lahti

Hämeenlinna

Porvoo
Helsinki

Lappeenranta
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Sweco Jyväskylä

RAKENNETEKNIIKKA
21 työntekijää
4 harjoittelijaa

TALOTEKNIIKKA (Sähkö, LVI)
29 työntekijää
1 harjoittelija

LASKENTAPALVELUT
14 työntekijää

TEOLLISUUS + PM + FINLAND
5 työntekijää
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Vierailukeskus Pro Nemus

• Asiakas: Metsä Group
• Sijainti: Äänekoski
• Kuvaus: Pro Nemus

Vierailukeskus avattiin 
Äänekosken biotuotetehtaan 
viereen. 

• Kokonaisala: 1 000 m²
• Rakennusvuosi: 2018
• Toimeksianto: 

Rakennesuunnittelu, 
detaljisuunnittelu
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Kuva: Metsä Group



Laukaan ekokoulu (Satavuon koulu)

• Asiakas: Laukaan kunta, 
Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä

• Sijainti: Laukaa
• Kuvaus: Suomen ekologisin 

koulurakennus, jonka tilat ovat 
muunneltavat ja monimuotoiset, 
toteutettiin massiivipuusta CLT-
tekniikalla.

• Kokonaisala: 2 631 m²
• Rakennusvuosi: 2017
• Toimeksianto: Rakennesuunnittelu, 

detaljisuunnittelu
2019-04-09
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Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy



Pudasjärven hirsikampus

• Urakoitsija: Lemminkäinen Oyj

• Sijainti: Pudasjärvi

• Kuvaus: Maailman suurin hirsikoulu. 
Hanke on ensimmäinen täydellä 
tietomallikaavalla toteutettu 
puurakentamiskohde Suomessa. 

• Kokonaisala: 9 737 brm² 

• Rakennusvuosi: 2016

• Toimeksianto: Rakennesuunnittelu, 
detaljisuunnittelu

• Vuoden 2016 puupalkinto

• Kohde voitti myös Puupalkinnon 
yleisöäänestyksen 2016
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Mansikkamäen koulu 

• Asiakas: Lemminkäinen Talo Oy,

Koskisen Oy, Versowood Oy

• Sijainti: Kouvola

• Kuvaus: 2-kerroksinen koulurakennus, 
korkeus 14 m, yhteensä 307 kpl elementtiä, 
808 kpl ristikkoa. Suomen suurin 
puurakenteinen koulu.

• Kokonaisala: 5 600 brm², 23 170 m³

• Rakennusvuosi: 2014

• Toimeksianto: Rakennesuunnittelu,               
puuelementtisuunnittelu, detaljisuunnittelu
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As Oy Puukuokka 1

• Asiakas: Stora Enso Oyj 

• Sijainti: Jyväskylä

• Kuvaus: Puukerrostalo, Suomen korkein 
puukerrostalo. Hankkeessa käytettiin 
tietomallinnusta (BIM) hyvin laajasti ja 
monipuolisesti.  

• Kokonaisala: 5 240 brm²

• Rakennusvuosi: 2014

• Toimeksianto: Rakennesuunnittelu,               
puuelementtisuunnittelu, detaljisuunnittelu

• Vuoden 2015 puupalkinto
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KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ
• Jyväskylä

– Kuokkalan yhtenäiskoulu 10 147 brm2
– Kangasvuoren päiväkotikoulu 5040 brm2
– Mankolan yhtenäiskoulu, korjaus ja laajennus 8096 brm2
– Onerva Mäen koulu (Valteri) 13300 brm2
– Huhtasuon koulukeskus 20 206 brm2
– Vaajakummun koulu, korjaus ja laajennus 8920 brm2
– Halssilan koulu, korjaus 4538 brm2
– Lohikosken koulu, korjaus xxx brm2
– Liinalammin päiväkotikoulu 2913 brm2
– Säynätsalon päiväkotikoulu 3285 brm2
– Lahjaharjun päiväkoti, peruskorjaus 1200 brm2
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RAKENNUSTEN ERITYISPIIRTEET 

• Eri käyttötarkoitukseen tehtyjen rakennusten erityispiirteet vaikuttavat
puurakenneratkaisuihin

• Asuinrakennus (kerrostalot)

– Huoneistot ovat samanlaisia  voidaan hyödyntää tilaelementtiratkaisuja
– Rakenteissa toistuvuutta  päästään kustannustehokkuuteen
– Soveltuu teolliseen tuotantoon
– Jännevälit ovat suhteellisen lyhyitä välipohjan värähtely helpompi saada hoidettua
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RAKENNUSTEN ERITYISPIIRTEET 

• Koulu- ja päiväkotirakennukset
– Tarvitaan pidempiä jännevälejä kuin asuinrakennuksessa  järeämmät rakenteet

– Äänitekniset ratkaisut ovat haastavia (mm. Päiväkodin lepohuoneet, musiikkiluokka)

– Huonetiloissa on vähemmän toistuvuutta  tilaelementtiratkaisu ei ole taloudellisesti
kannattava

– Tarvittavat kerroskorkeudet ovat asuinrakennusta suuremmat  normaali
elementtikorkeus ei välttämättä ole riittävä

– Puurakenteisten koulu- ja päiväkotirakennusten toteutuksesta ei ole vakiintuneita
käytäntöjä ja pitkäaikaisia kokemuksia  pilottihanke
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PUURAKENTEET, sekarakenteet

• Sekarakenteiset rungot
– Massiivipuu, hirsi tai CLT
– Eristekerros + ulkoverhous
– Työmaalla toteutettava osuus iso

• Rankarakenteiset seinät
– Puurunko, sahatavaraa, Kertopuuta tai liimapuuta
– Sisäverhous, höyrynsulku + lämmöneriste + 

tuulensuoja + ulkoverhous
– Puun osuus melko vähäinen
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PUURAKENTEET, massiivipuu

• Lamellihirsi
– Liimaamalla koottu painumaton hirsi
– Rakenteessa paljon saumoja
– Työmaalla tehtävä työ iso (kasaus)
– Rakentamisaika kasvaa

• CLT- elementti
– Massiivinen seinäelementti
– Tiivis rakenne
– Vähän saumoja
– Nopea kasata suurelementeistä
– Ulkoverhous asennetaan työmaalla
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Mitä CLT on?

–Ristiinlaminoitu massiivipuuelementti
–Paksuus 60 – 400 mm
–Ristiinliimattu 3 – 10 kerrosta, 20 – 60 mm lamellipaksuudella
–Maksimikorkeus 3,5 m ja maksimileveys 12,0 m
–Liima formaldehyditöntä polyuretaaniliimaa
–Valmistetaan havupuusta (mänty ja kuusi)
–Eri pintakäsittelymahdollisuuksia raakalevystä aina hiottuun pintaan asti
–Hinta keskimäärin 600 €/m3 (hintahaarukka 350…800 €/m3) 

2019-04-09
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CLT – tuotanto Suomessa

• Kuhmo CrossLam Oy, perustettu 2015

• Alajärven Hoisko CLT Finland Oy, perustettu 2016

• Kauhajoki CLT Plant Oy, perustettu 2017 

2019-04-09
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SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

• Suunnittelu
– Vakiintuneita suunnitteluratkaisuja on vielä melko vähän
– Suunnitteluratkaisut on sovitettava puurakenteiden ehdoilla (Ark, Rak, Tate)
Tilankäytön tehokkuus vaatii tarkkaa suunnittelua, koska kantavia rakenteita on 

suhteellisen paljon
Talotekniikan sovittaminen on haasteellista

– Tarvitaan enemmän suunnitteluaikaa

• Toteutus
– Urakoitsijoilla ei ole paljon kokemusta
– Kokemusperäinen tieto riskeistä puuttuu  rakennuskustannukset ovat isompia
– Rakentamisaikataulu on normaalia pitempi

2019-04-09
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Työnaikainen kosteudenhallinta
• Työnaikainen sääsuojaus

– Puurakennevaihtoehdossa täytyy rakentaa työnaikainen sääsuojaus heti perustusten 
ja täyttötöiden valmistumisen jälkeen

– Myös rakennuksen runko on toteutettava sääsuojassa
 sääsuojan koko täytyy mitoittaa siten, että elementtinostot onnistuvat suojan sisällä
 sääsuojauskustannuksista tulee betonirakennusta isommat
– Massiivisen CLT- laatan päälle joudutaan valamaan pintabetonilaatta

liittorakenteeksi
 CLT:n ja betonin  väliin on tehtävä vesieristekerros, 

joka suojaa puurakennetta
 lisää rakenteen kustannuksia

2019-04-09

19



Sääsuojaus
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Massiiviseinän kosteustekninen toiminta

• Massiivinen elementtirakenteinen CLT-seinä on kosteus-
teknisen toiminnan kannalta hyvä ratkaisu
– Rakenne on tiivis, erillistä höyrynsulkua ei tarvita
– Työmaalla tehtävä työmäärä on pieni
– Rakennusvirheet on helpompi välttää
– Massiivinen puurakenne tasaa sisäilman kosteuden 

vaihteluita (=hengittävä rakenne)

2019-04-09
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Käytönaikainen kosteudenhallinta

– Päiväkodin ja koulun luonteesta johtuen vesivaurion mahdollisuus 
rakennuksen elinkaaren aikana on todennäköinen
Käyttövesi- ja viemäriverkostoja laajasti ympäri rakennusta
Vesipisteitä myös muualla kuin märkätiloissa (mm. luokat)
Käyttäjinä lapsia  osaamaton käyttö

– Palomääräyksistä johtuen tämän kokoluokan puurakennus 
joudutaan varustamaan automaattisella sammutusjärjestelmällä
Järjestelmä on potentiaalinen riskitekijä
Koulumiljöössä on otettava huomioon ilkivallan mahdollisuus 

– Mahdollisissa vesivauriotapauksissa joudutaan varautumaan 
mittaviin korjauksiin  huomioitava elinkaarikustannuksissa
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Muuntojoustavuus

• Välipohjarakenteiden mitoituksen määräävät rakenteen taipumat sekä värähtelyt

– Rakenteen ominaistaajuuden täytyy olla vähintään 9 Hz, kun rakenne tukeutuu seinien päälle. 
Palkkien päälle tuettaessa välipohjaelementin ominaistaajuuden on oltava noin 11-12 Hz

 Maksimi jänneväli koulu- ja päiväkotirakennuksen kuormituksille on noin 6-7 m

– Avoimissa oppimisympäristöissä optimijänneväli on väh. 10 m
– Värähtely ei ole rakenteellisesti haitallista, mutta se saattaa aiheuttaa käyttäjille 

epämiellyttäviä tuntemuksia

– Elinkaaren aikainen muuntojoustavuus hankaloituu
Yhtenäisten avoimien tilojen tekeminen jälkikäteen on vaikeaa
Kantavien rakenteiden muuttaminen haasteellista ja kallista
Toisaalta rakenteet ovat kevyempiä ja puun työstäminen on helpompaa
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Akustiikka

• Puurakenteisessa tilassa huoneakustiikka koetaan yleensä 
hyväksi

• Pelkkä massiivinen puuseinä ei täytä luokkatilojen eikä lepo- ja 
leikkihuoneiden ääneneristävyysvaatimuksia
– Käytettävä joko tuplarakenteita tai lisä-ääneneristystä

• Akustiikan hallinta ja detaljien suunnittelu vaatii erityistä 
huolellisuutta

• Akustisten detaljien työmaatoteutus on haastavaa, toimivista 
detaljeista ei vielä ole pitkäaikaisia kokemuksia
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Kokemukset

• Puupinnoilla on tutkitusti rauhoittava vaikutus 
ihmisiin
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Loppupäätelmä
• Pitkäaikaisten kokemusten perusteella voidaan todeta, että hyvä sisäilman laatu on 

mahdollista saavuttaa sekä puu-, betoni että teräsrakenteisessa koulurakennuksessa. 
Oleellista on hyvien suunnitteluratkaisuiden valinta, oikeiden pintamateriaalien valinta, 
huolellinen toteutus sekä asianmukainen käyttö- ja ylläpito koko rakennuksen 
elinkaaren ajan

• Kokonaan puurakenteisena tehtävän useampikerroksisen koulu-, päiväkotihankkeen 
toteutus on haasteellista kustannustehokkaasti myös elinkaaritekijät huomioiden.

• Yksikerroksisena  rakennuksena toteutettuna edellä kuvatut puurakentamisen haasteet 
on vältettävissä.
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”Hybridimalli”
• Rakennuksen kantava runko ja välipohjarakenteet toteutetaan betonirakenteisina ja ulkoseinät 

sekä osa ei- kantavista väliseinistä puurakenteisina
• Hyvät puolet
Betonirunko palonkestävä  automaattista sammutusjärjestelmää ei tarvita
Välipohjien ääneneristävyys saavutetaan tutuilla ratkaisuilla
Käytönaikainen kosteudenhallinta on puurakennetta helpompi saavuttaa
Puuseinät ovat ei- kantavia
Massiivirakenteena  energiatehokkuus huono
Lisäeristetty CLT- seinä, eristeet ja verhoukset ulkopuolella  energiatehokkuus saadaan 

hyväksi, hiilijalanjälki pienempi kuin massiivirakenteella
• Huonot puolet
Sääsuoja asennettava ennen ulkoseinän tekemistä  lisää kustannuksia
Puuseinän ja betonivälipohjan liitoskohdan detaljit haastavia
Ei ole kokemuksia

• Tätä vaihtoehtoa ei ole lasketettu
2019-04-09

27



Sweco

Kiitos!


