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TIIVISTELMÄ 
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Oulun yliopisto, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma 

Kandidaatin tutkielma 2023, 30 s. + 3 liitettä 

Työn ohjaaja: Lahtinen Hannu 

 

Työn tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää kahden puisen vertailurakenteen 

ominaisuuksien eroavaisuuksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia terveyteen sekä 

kustannuksiin. Tutkimus toteutetaan osin kirjallisuuskatsauksena ja osin 

rakennusfysikaalisten suureiden laskentana. Vertailurakenteina toimivat CLT-

elementtiseinärakenne ja mineraalivillaeristeinen puurunkoseinä.  

Massiivipuurakenteisten ulkoseinien lämmöneristävyys saa olla ympäristöministeriön 

määräysten mukaan heikompi kuin runkorakenteisen seinän. Vertailurakenteista CLT 

seinällä on noin kolmasosan heikompi lämmöneristävyys kuin monikerroksisella 

puuseinärakenteella, joka vaikuttaa suoraan lämmityskustannuksiin. CLT rakennuksessa 

lämmityskustannukset ovat kolme kertaa suuremmat kuin rankarunkoisessa 

rakennuksessa ulkoseinien lämpöhäviön osalta. 

Puulla sisäpintamateriaalina on psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia tilan käyttäjiin. 

Vertailurakenteista CLT-rakenteella voidaan saavuttaa näitä hyötyjä. Terveydellisten 

hyötyjen tavoittelusta kuitenkin joutuu maksamaan enemmän, sillä 

valmistuskustannuksiltaan CLT-rakenteiset ulkoseinät ovat paljon kalliimmat, mutta 

rakennusten kokonaiskustannuksiltaan hintaero samanlaisissa kohteissa on muutaman 

prosentin luokkaa. 

 

Asiasanat: CLT, Puurunko, Puurakenteet, Vaipparakenne 
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ABSTRACT 

Comparison of wooden building envelopes: CLT and wooden-framed structures 

Junttila Samppa 

University of Oulu, Degree Programme of Civil and Construction Engineering 

Bachelor’s thesis 2023, 30 pp. + 3 Appendixes 

Supervisor at the university: Lahtinen Hannu 

 

The purpose and goal of this thesis is to examine differences in properties, health effects 

and building physics of two wooden reference structures. Research in this thesis is carried 

out by a literature survey and partly by an analysis of physical quantities of building 

structures. The structures in comparison are a cross laminated timber (CLT) element and 

a wooden-framed structure with mineral wool insulate.  

According to the regulations of the Ministry of the Environment, thermal insulation of 

external walls in the CLT buildings is allowed to be weaker than wooden-framed external 

walls. Thermal insulation of the CLT wall is about one third of thermal insulation of the 

wooden-framed wall structure, which directly affects the heating costs, which are also 

three times higher in the CLT building in terms of heat loss from the outer walls. 

Wood as an interior surface material has psychological and social effects on the users of 

the building. Among the comparative structures, the CLT structure can achieve these 

benefits. Manufacturing costs of the CLT structured external walls are more expensive 

than the wooden-framed external walls, but in terms of the total cost of the buildings is 

of the order of a few percent.  

 

Keywords: CLT, Wood frame, Wooden structure, Building envelope 
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1 JOHDANTO 

Puu on yksi vanhimmista rakennusmateriaaleista ja puu on yleisin rungon materiaali 

pientaloissa. Puuta tullaan käyttämään rakennemateriaalina tulevaisuudessa yhä 

enemmissä määrin ja oppilaitosten ja tutkimusten tulisi antaa tukea puurakentamiselle. 

Ympäristöministeriö tukee puurakentamista ja puu on 2020-luvun trendi rakentamisessa, 

jota vauhdittaa sen positiiviset ympäristövaikutukset betoniin verrattuna. Puurakenteiden 

markkinan kasvaessa erilaisia vaihtoehtoja tulee perinteisen hirsirakentamisen ja 

puurankatalon rinnalle. CLT eli ristiin liimattu massiivipuulevy on laajenevassa 

markkinassa toistaiseksi paras vaihtoehto korkeaan puukerrostalorakentamiseen. 

Tässä tutkielmassa selvitetään monikerroksisen puurankarakenteen ja CLT-rakenteen 

ominaisuuksien eroavaisuuksia kahden eri vertailurakenteen avulla ja niiden mahdollisia 

vaikutuksia rakennettavuuteen, terveyteen ja kustannuksiin. Ominaisuuksien eroja ja 

terveysvaikutuksia käsitellään kirjallisuuskatsauksena ja rakennusfysikaalisien suureiden 

laskentana sekä COMSOL Multiphysics -ohjelmistolla mallintamalla. Odotusarvoisesti 

CLT-rakennus ilman lisälämmöneristystä on energiatehottomampi ja kalliimpi, mutta 

terveysvaikutuksiltaan puu sisämateriaalina mielletään paremmaksi kuin kipsilevy. 
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2 PUU RAKENNUSMATERIAALINA 

Suomessa yksi vanhimmista asuinrakennustyypeistä on pieni, neliönmuotoinen hirsitupa, 

jonka keskellä on sijainnut tulikota. Suomessa rakennetut rakennukset olivat pääosin 

massiivipuurakenteisia eli hirrestä tehtyjä 1800-luvun lopulle asti. 1800- luvun 

puolivälissä valmistuivat ensimmäiset rankorakenteiset rakennukset ympärivuotiseen 

käyttöön, joissa oli eristeenä sahanpurua. 1900-luvun puolivälin jälkeen sahajauhoa 

alettiin korvaamaan mineraalivillalla. (Siikanen, 2008) Omakotitalorakentamisessa puun 

markkinaosuus volyymista on 88 % ja pienkerrostalorakentamisessa (2–4 kerroksiset) 

markkinaosuus volyymista on 31 %. Koko kerrostalorakentamisen puun osuus 

volyymista on 4 %, joka sisältää myös pienkerrostalorakentamisen puun volyymin. 

(Puuinfo, 2022) Puuta rakennusmateriaalina pidetään ympäristövaikutuksiltaan betonia 

parempana, jonka vuoksi sitä on alettu käyttämään kerrostalorakentamisessa enemmän. 

Puurakentaminen onkin pienessä kasvussa asuinkerrostalorakentamisessa (YM, 2022). 

Puun käytön lisäämiseksi kaupunkien rakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa on 

perustettu valtioneuvoston puurakentamisen ohjelma 2016–2022, jota hallinnoi 

ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö on asettanut kansalliset julkisen rakentamisen 

tavoitteet puurakentamiselle, jonka mukaan puun markkinaosuuden tulisi olla julkisesta 

rakentamisesta vuonna 2022 31 % ja vuonna 2025 45 %.  

2.1 CLT rakennusmateriaalina 

Cross Laminated Timber (CLT) on ristiin liimattua massiivipuulevyä, joka koostuu 

parittomasta määrästä puulamelleja, yleensä kolmesta seitsemään lamellia (Kuva 1).    
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Kuva 1. CLT-levyjä, (Puuinfo 2020). 

 

CLT-levyjen raaka-aineena käytetään Suomessa lujuusluokiteltua C24 sahatavaraa, 

pääosin kuusta tai mäntyä. Uloimmat lamellikerrokset voidaan kuitenkin tehdä eri 

puulajista ulkonäkösyistä asiakkaan toiveen mukaan, esimerkiksi koivusta tai 

lämpökäsitellystä männystä (CrossLam 2022). CLT-levyjen valmistustekniikoita on 

useita, mutta liimaustapoja on kaksi; syrjäliimattu ja syrjistään liimaamaton. 

Syrjäliimatuissa levyissä lautakerros kerrallaan liimataan omaksi levykseen, jonka 

jälkeen lamellit liimataan lapepuoliltaan toisiinsa. Syrjäliimaus ei ole kuitenkaan 

pakollinen, laudat voidaan asetella levyksi ja liimata pelkästään lapepuoliltaan toisiinsa. 

Syrjiltään liimaamaton CLT-levy ei ole täysin ilmatiivis, koska lamellikerroksen lautojen 

väleistä pääsee hiukan virtaamaan ilmaa. Syrjiltään liimattu CLT-levy on täysin 

ilmatiivis. Syrjäliimattu CLT-levy saattaa haljeta kuivumiskutistuman takia.  
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CLT-elementtien valmistus alkaa 20–60 mm paksusta ja 50–200 mm leveästä 

sahatavarasta riippuen käyttötarkoituksesta ja valmistajasta. Sahatavaraa pidennetään 

sormiliitoksin haluttuun mittaan, jonka jälkeen laudat höylätään ja liimataan levyiksi. 

Yleisimmin liimauksessa käytetään formaldehydittömiä pölyuretaaniliimoja. Liimauksen 

jälkeen isoa CLT-laattaa aletaan työstämään CNC-koneella millintarkasti: leikataan 

elementtisuunnitelmien kokoisia elementtejä, leikataan ikkuna-aukkoja, jyrsitään 

talotekniikalle uria ja reunadetaljeja. Eli yhdestä isommasta CLT-laatasta voidaan 

valmistaa monta puuelementtiä. Hyvällä suunnittelulla voidaan tehdä oikean kokoisia 

laattoja, joista pienellä hukalla sahataan useampia elementtejä. Tällä tavalla voidaan 

vähentää työtä ja hukkaa, joka pienentää puurakentamisen kustannuksia. CNC-työstön 

jälkeen näkyvät pinnat kiillotetaan, näkyvät pinnat tarkastetaan ja elementit merkataan 

ennen varastointia tai kuljetusta. Osa valmistajista pohjamaalaa myös elementit. 

(Rakentaja 2022)  

CLT-levyjen valmistajia ovat Suomessa Oy CrossLam Kuhmo Ltd, CLT Finland Oy ja 

CLT Plant Oy. Myös Stora Enso toimittaa CLT-levyjä Suomeen. CLT-levyjen 

enimmäismitat voivat olla enintään 2,95–4,8 m leveitä ja 12–20 m pitkiä valmistajasta ja 

kuljetuksen kapasiteetista riippuen. CLT-levyjen paksuudet vaihtelevat 60–400 mm 

(Puuinfo 2020). Paksuudesta, ulkoasusta tai energiansäästösyistä johtuen CLT-levyn voi 

eristää, koolata ja verhoilla ulkopuolelta. CLT-levyn voi eristää tavanomaisilla eristeillä, 

eristeen sijainti on rakennuksen ulkopuolella. Stora Enson teknisessä dokumentissa 

annetaan neljä vaihtoehtoa CLT-levyn lisäeristykselle; mineraalivilla, puukuitulevy, 

puhallusvilla ja polystyreenilevy (EPS tai XPS) (Stora Enso 2020). Polystyreenilevyt ovat 

huonosti vesihöyryä läpäiseviä, jonka vuoksi sellaisessa rakenteessa on riski kosteuden 

tiivistymisestä CLT-levyn ja polystyreenieristeen rajapintaan. Vesihöyryä läpäisemätön 

polystyreeni hidastaa rakennusaikaisen puun kuivumista, joka lisää kosteuskuormaa 

CLT-levyn ulkopintaan, eikä se pääse tuulettumaan. (Karacabeyli & Douglas 2013) 

Eristekerroksen ja ulkovuorauslaudan väliin tulee jäädä pystysuunnassa tuulettuva 

ilmarako, jonka suositellaan olevan vähintään 22–25 mm paksu (Puuinfo 2020). 
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2.2 CLT-rakenteita koskevat määräykset 

Puurakenteet mitoitetaan Eurokoodi 5:n mukaan Suomessa. CLT-rakenteet poikkeavat 

mitoittamisen suhteen Eurokoodien mitoitustavoista, koska ei ole olemassa Eurokoodia 

ja sen kansallista liitettä, jonka mukaan voitaisiin yksistään mitoittaa CLT-rakenteisia 

rakennuksia toisin kuin puurankarunkoisia rakennuksia. CLT-mitoituksessa jokaisella 

CLT-valmistajalla on omat lisäohjeet, joiden mukaisesti mitoitus on tehtävä. Esimerkiksi 

CrossLamin tuotteet on sertifioituja ja sertifikaatin mukaisesti ohjataan suunnittelua, 

jossa esimerkiksi kerrotaan, milloin CLT-levyjä mitoitetaan vanerin ominaisuuksilla ja 

milloin viilupuun ominaisuuksilla.  

Uusimmassa ympäristöministeriön asetuksessa energiamääräyksistä (2017) on annettu 

merkittäviä helpotuksia CLT-rakenteille, verrattuna aikaisempaan asetukseen. Vanha, 

vuodelta 2012 peräisin oleva asetus antaa kevennystä hirsirakenteisen pientalon 

energiatehokkuusvaatimuksiin. Sekä lämmönläpäisykerroin eli U-arvo että rakennuksen 

kokonaisenergiankulutusta kuvaava E-luku saavat olla heikommat eli lukuarvoltaan 

suuremmat hirsirakennuksissa. Vuonna 2017 annetussa ympäristöministeriön asetuksesta 

uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) on muutettu hirsiseinä-sana 

massiivipuuseinäksi, eli koskemaan myös CLT-seiniä. Massiivipuuseinien U-arvona 

käytetään lämpimien tilojen osalta 0,4 W/m2K, kun taas muille ulkoseinille käytetään U-

arvoa 0,17 W/m2K. Massiivipuurakennukset saavat ylittää E-luvun raja-arvon 20 %, jos 

rakennus on erillinen pientalo tai ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty 

nettoala on 50–150 m2, ja E-luku saa ylittyä 15 %, jos rakennus on erillinen pientalo tai 

ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala on 150–600 m2. 

Ympäristöministeriön asetuksessa määritellään massiivipuurakennukseksi sellainen 

rakennus, jossa ulkoseinien pääasiallinen rakennusmateriaali on massiivipuurakenne, 

jonka keskimääräinen rakennepaksuus on vähintään 180 mm. Todellisuudessa 

massiivipuisen 180 millimetriä paksun hirsi- tai CLT-rakenteisen seinän U-arvo on 0,57. 

Tämä on selkeästi korkeampi kuin vertailulämpöhäviön arvo (0,4), mutta täyttää 

määräykset, jos tasauslaskennassa seinärakenteen heikompi lämmöneristävyys 

kompensoidaan esimerkiksi tehokkaammalla ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla tai 

paremmalla tiiveydellä. (Rakennusteollisuus RT ry, 2017) 
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3 VERTAILURAKENTEET 

3.1 CLT vaipparakenteena 

CLT-levyn vertailurakenne on esitetty liitteessä 1. Massiivipuisena vertailurakenteena 

käytetään tässä tutkielmassa 220 mm paksua CLT-rakennetta, koska silloin CLT-levyn 

paksuus on sama, kuin monikerroksisen vertailurakenteen eristekerros. Ulkokuoreen ei 

tule erikseen koolausta ja julkisivuverhousta, vaan CLT-levy yksistään toimii 

ulkoseinärakenteena. CLT-vertailurakenteen ominaisuudet ovat Oy CrossLam Kuhmo 

Ltd valikoimasta, jonka mukaan määräytyvät lamellikerrosten paksuudet ja muut 

ominaisuudet. CrossLam ei syrjäliimaa levyjään, jonka vuoksi seinä ei ole täysin 

ilmatiivis. Vertailurakenteen CLT-levyssä on seitsemän lamellikerrosta, joista 

ulommaiset ovat vaakasuuntaisia. Vaakakerroksen paksuus on 40 mm ja pystysuuntaisten 

lamellikerrosten paksuus on 30 mm. Vertailurakenteen rakennusfysikaalisia 

ominaisuuksia avataan tutkimusosiossa. 

3.2 Monikerroksinen puinen vaipparakenne 

Monikerroksisen puuseinän vertailurakenteen periaate on esitetty liitteessä 2. 

Monikerroksisena vertailurakenteena käytetään tässä tutkielmassa Parocin 

suunnittelemaa puurunkoista esimerkkiulkoseinärakennetta. Rakennekerrokset ja 

paksuudet millimetreinä ulkoapäin:  

1. Julkisivuverhous (rakenneselityksen mukaan), käytetään laskelmissa 23 mm 

paksua ulkoverhouslautaa 

2. Tuuletusväli, lauta 22x100 k600 (22) 

3. Tuulensuojalevy, Gyproc GTS (9) 

4. Lämmöneriste ja kantava runko C24 175x50 k600 (175) 

5. Höyrynsulkumuovi (0,2) 

6. Lämmöneriste ja koolaus 50x50 k600 (50) 

7. Rakennuslevy, Gyproc GEK (13) 

8. Pintamateriaali (huoneselityksen mukaan) 
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Puusta rakennetuissa rankarakenteisissa taloissa on paljon eri variaatioita. 

Ulkopuolella julkisivuverhouksen suunta vaikuttaa koolauskerrosten määrään, jotta 

julkisivusta saadaan pystysuunnassa tuulettuva. Vaakaverhouksella riittää yksi 

koolauskerros ja pystyverhouksella täytyy koolata ensin pystyyn ja sen jälkeen 

vaakaan, jotta ulkoverhouspaneelit saadaan kiinnitettyä. Tuulensuojalevynä voidaan 

käyttää kipsilevyä, puukuitulevyä ja tuulensuojavillaa. Näillä on eri 

lämmöneristävyysarvoja sekä erilaiset rakenteelliset ominaisuudet rakennuksen 

jäykkyyden muodostamisessa. Kantavan rungon vahvuus asuinrakennuksissa on 

yleensä 148 mm – 198 mm. Höyrynsulkumuovi voisi olla myös lämmöneriste- ja 

koolauskerroksen sisäpuolella, mutta yleensä höyrynsulkumuovi laitetaan 

eristekerrosten väliin koska koolauskerroksessa on helppo viedä talotekniikkaa sekä 

rakennuslevyn läpi porattavat kiinnikkeet, esimerkiksi taulut tai hyllyt eivät tee siten 

reikää höyrynsulkumuoviin.   
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4 RAKENTEIDEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU 

4.1 Rakenneominaisuudet 

Seinän yhden neliömetrin alalta koostuva paino voidaan laskea tilavuuspainon ja kunkin 

materiaalin neliötilavuuden avulla, jolloin seinän neliöpaino on 

𝑤 = ∑ 𝛾𝑖 ∗
𝑉𝑖

1𝑚2
𝑛
𝑖=1 ,   (1) 

missä w on seinän neliöpaino [N/m2], 

 γ on materiaalin tilavuuspaino [N/m3] ja 

V on materiaalikerroksen tilavuus seinän neliön alueella [m3]. 

 

Esimerkiksi kantavan rungon neliöpainoksi saadaan 𝑤𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜 = 350
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 9,18
𝑚

𝑠2 ∗

0,175𝑚∗0,050𝑚

0,600𝑚
= 50,072

𝑁

𝑚2, kun yksi runkotolppa toistuu 600 mm välein.  

Kun jokaisen materiaalin osalta neliöpainot lasketaan yhteen, saadaan monikerroksisen 

seinärakenteen omaksi painoksi neliön alalta 𝑤𝑚𝑜𝑛𝑖𝑘. = 337,864
𝑁

𝑚2. Taulukossa 1 on 

esitetty neliöpainot jokaisen materiaalin osalta.  

CLT koostuu vain yhdestä raaka-aineesta, jolle valmistajan sertifikaatissa ilmoitettu 

ominaistiheys on 485 kg/m3 (CrossLam 2021), josta saadaan neliöpainoksi                

𝑤𝐶𝐿𝑇 = 485
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 9,18
𝑚

𝑠2 ∗ 220𝑚𝑚 = 1046,727
𝑁

𝑚2.  

CLT-seinä on noin kolme kertaa painavampaa kuin monikerroksinen seinärakenne, 

vaikka monikerroksinen seinä on paksumpi.  

CLT-elementeille suositellaan rakennelaskelmiin käytettäväksi tilavuuspainoa 5,0 

kN/m3, jolloin 220 mm paksun seinän neliöpainoksi tulee 1,1 kN/m2 (CrossLam 2015). 

Suurempi omamassa lisää kuormitusta anturoille mutta myös vähentää rakennuksen 

ankkurointivoimaa perustuksiin.  
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Taulukko 1. Seinärakenteiden materiaaliarvoja, (Crosslam 2021; Paroc Group 2022; 

Saint-Gobain 2021). 

 

 

Monikerroksisessa rakenteessa kantavana runkona toimii C24 sahatavarasta k600 jaolla 

oleva 175x50 runkopuut ja rakennuksen jäykistävänä osana toimii kipsilevyt. CLT 

rakenteessa massiivipuuelementin pystysuuntaiset lamellit toimivat rakennuksen 

kantavana osana ja vuorotellen vaaka- ja pystylamellit liimattuna toisiinsa muodostavat 

jäykkyyden. CLT elementeistä voi helpommin tehdä luovempia ja sen myötä 

monimutkaisempia ulkomuotoja kuin monikerroksisista seinärakenteista, koska CLT 

levymäisenä rakenteena ottaa hyvin vastaan leikkauslujuutta ja toimii tarvittaessa 

ulokkeena. Tämän vuoksi ikkunoiden ja ovien sijoittelua voidaan tehdä hyvin vapaasti ja 

esimerkiksi Kuvan 2 mukaisesti kulmaikkunat onnistuvat CLT-ulkokuoressa ilman 

nurkkapilareita (Puuinfo 2020). Jos vastaavanlaisen rakenteen haluaisi toteuttaa 

rankarungollisen rakennuksen nurkkaan, se vaatisi järeitä palkkeja kannattelemaan 

ylhäältäpäin tulevaa leikkausvoimaa ja taivutusmomenttia. 

Kerros Materiaali Jakoväli Kerroksen paksuus Tilavuuspaino Neliöpaino Lämmönjohtavuus

(mm) (kN/m^3) (kN/m^2) (W/mK)

Julkisivuverhous Hienosahattu Kuusi 23x145 23 3,1392 0,0722016

Tuuletusväli Sahatavara C18 22x100 k600 22 3,1392 0,01381248

Tuulensuojalevy Gyproc GTS 9 7,63000218 0,06867002 0,217

Lämmöneriste Paroc eXtra pro 175 0,11903454 0,01874794 0,033

Kantava runko Sahatavara C 24 50x175 k600 175 3,4335 0,06008625 0,14

Höyrynsulkumuovi Sauplast 0,2

Lämmöneriste Paroc eXtra pro 50 0,11903454 0,005142292 0,033

Koolaus, vaaka Sahatavara C18 50x50 k600 50 3,1392 0,01506816 0,14

Kipsilevy Gyproc GEK 13 7,47068778 0,097118941 0,225

CLT Crosslam Oy 220 4,75785 1,046727 0,11
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Kuva 2. Nurkkaikkuna, sadan vuoden talo, (Puuinfo 2020). 

 

Monikerroksisessa seinärakenteessa talotekniikkaa, kuten sähköjohtoja ja vesiputkia, 

voidaan kuljettaa sisäpuolen koolaustilassa. Rankarunkoisessa rakennuksessa 

esimerkiksi ulkovalaistuksen sähköjohdot voivat olla piilossa ulkopuolen koolaustilassa. 

CLT-rakenteessa elementtisuunnitteluvaiheessa tulee tietää pistorasioiden ja 

seinävalaisimien paikat tarkalleen ulkoseinillä. Tämän myötä muutoskorjaaminen on 

vaikeampaa CLT-rakennuksessa, koska ulkoseinille on vaikea lisätä sähkötekniikkaa 

jälkeenpäin siten, että sähköjohdot olisivat piilossa rakenteen sisällä.  

4.2 Lämpöominaisuudet 

Rakenteille lämmönläpäisykerroin eli U-arvo saadaan yksinkertaistetusti laskettua 

yhtälön kaksi mukaisesti, kun rakenteen paksuus ja lämmönvastustuskyky tiedetään. 

Kokonaislämmönvastustuskyky määritetään yhtälön kolme mukaisesti. 
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𝑈 =
1

𝛴𝑅
  (2) 

𝛴𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑅𝑠𝑒,  (3) 

missä U on rakenteen lämmönläpäisykerroin [W/Km2], 

𝛴𝑅 on koko seinärakenteen lämmönvastustuskyky [Km2/W] 

Rse on ulkopinnan pintavastus (0,04) [Km2/W], 

Rsi on sisäpinnan pintavastus (0,13) [Km2/W], 

di on kunkin materiaalikerroksen paksuus [m] ja 

λi on kunkin materiaalikerroksen lämmönvastustuskyky [W/Km]. 

 

Rakennetyyppien U-arvot määritettiin käyttämällä Puuinfon U-arvon laskentaan 

ylläpitämää Excel -pohjaista ohjelmaa, joka pohjautuu SFS EN ISO 6946 standardin 

mukaisesti ylä- ja alalikiarvon laskentaan kokonaislämmönvastusta määritettäessä. 

Monikerroksisen seinärakenteen U-arvoksi laskurilla tulee 0,1662  
𝑊

𝑚2𝐾
. CLT-rakenteen 

U-arvoksi 220 mm paksulle seinälle Puuinfon laskurilla tulee 0,4425 
𝑊

𝑚2𝐾
.  

Monikerroksisessa seinärakenteessa lämmöneristävyys on huomattavasti parempi, mikä 

johtaa siihen, että CLT-rakennuksen lämpöenergiantarve on suurempi. Kuvissa viisi ja 

kuusi on lähtöparametrit Puuinfon laskuriin, joihin arvot ovat otettu valmistajien 

materiaalipankeista.  

Kaavalla 1 käsin laskettaessa U-arvoja monikerroksisen seinärakenteen U-arvoksi tulee 

0,141  
𝑊

𝑚2𝐾
 ja CLT-rakenteen U-arvoksi tulee 0,461 

𝑊

𝑚2𝐾
. Käsinlaskennan ja Puuinfon 

laskurin erot johtuvat siitä, että monikerroksisessa materiaalissa otetaan huomioon 

rungon ja sisäpuolen koolauspuiden suurempi lämmönläpäisykerroin ja Puuinfon 

laskurissa ulkopinnan pintavastus on 0,13 
𝑚2𝐾

𝑊
, kun käsinlaskenassa käytetään arvoa 0,13 

𝑚2𝐾

𝑊
, mikä pienentää molempien rakenteiden U-arvoja.  
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Kuva 5. Monikerroksisen puuseinän U-arvo. 
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Kuva 6. CLT-ulkoseinän U-arvo. 

Seinän läpi virtaavaa lämpöenergiaa voidaan laskea yhtälön neljä mukaiseti, SI 

yksiköissä yksiköt ovat wattia neliömetriä kohden. 

𝑞 =
∆θ

∑R
 ,  (4) 

missä q on lämpövirran tiheys [W/m2], 

 Δθ on sisä- ja ulkoilman lämpötilojen erotus [°C] ja 

 ∑R on rakenteen lämmönvastustuskyky. 

 

Liitteessä kolme on laskuesimerkki lämpövirran kulkeutumisesta seinärakenteen läpi, 

kun ulkolämpötila on -10 °C ja sisälämpötila on 20 °C. Monikerroksiselle rakenteelle 

lämpövirran tiheys on 4.233 
𝑊

𝑚2 ja CLT rakenteelle vastaavasti 13.825 
𝑊

𝑚2. Seinän läpi 

virtaavan lämpöenergian suuruuden avulla voidaan laskea rakenteen pintojen tai 
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kerrosten väliset lämpötilat. Monikerroksisen rakenteen jatkuvalla seinällä sisäpinnan 

lämpötila on 19,45 °C ja CLT-rakenteessa sisäpinnan lämpötila on 18,203 °C.  

Tutkimuksessa mallinnettiin Comsol Multiphysics 6.0 ohjelmalla molempien 

vertailurakenteiden ulkonurkat Kuvan seitsemän mukaisesti, johon on myös lisätty 

lämpötilajakauma ja lämpötilakäyrä 0 °C sisälämpötilan ollessa +20 °C ja ulkolämpötilan 

ollessa -10 °C.  Rakenteiden lämpötilajakaumissa eroja syntyy, koska monikerroksisen 

rakenteen mineraalivillan eristävyysarvo on monin kerroin parempi kuin CLT-levyn. 

Massiivirakenteisessa levyssä ei synny kylmäsiltoja jatkuvalla seinällä ja 

lämpötilajakauma on tasainen verrattuna monikerroksiseen seinään. Kuvassa kahdeksan 

on havainnollistettu runkopuun vaikutusta nollakäyrään. Runkotolppien kohdalla 

nollakäyrä kulkee lähempänä rakennuksen sisäpintaa johtuen runkopuun huonommasta 

lämmönvastustuskyvystä mineraalivillaan verrattuna.  Lämpöteknisessä mielessä 

rakennusaikaisen virheen riski on merkittävämpi monikerroksisessa rakenteessa, koska 

jokaisen runkotolpan, alajuoksun, yläjuoksun ja aukkopuiden kylkeen lämmöneriste on 

asennettava tiukasti ilman ilmarakoja, jotta rakennuksen lämmöneristys pysyy jatkuvana, 

eikä kylmäsiltoja tule.  

 

Kuva 7. Lämpötilajakauma ja lämpötilakäyrä 0 °C. 
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Kuva 8. Runkotolpan aiheuttama kylmäsilta. 

Huomioitavaa monikerroksisessa seinärakenteen nurkassa on se, että kun 

höyrynsulkumuovi on runkopuun ja koolauspuun välissä ja sisä- ja ulkolämpötilojen 

erotus on 30 °C, niin lämpötila laskee höyrynsulkumuovin rajapinnassa lähelle 0 °C. 

Tässä on riski ilmassa olevan kosteuden kondensoitumiseen höyrynsulkumuoviin, jonka 

myötä koolaustilan villoitus kastuu ja jää märäksi, koska se ei ole tuulettuva. Mallissa ei 

ole huomioitu sisäpuolen koolauspuiden aiheuttamaa lämmöneristyskyvyn 

heikkenemistä 50 mm koolaustilassa. Sen vaikutus olisi suurin juuri nurkassa, jossa 

koolauspuita on k300 jaolla, koska molempien seinien koolauspuiden päät kiinnittyvät 

nurkassa oleviin runkotolppiin.  

Käsittelemätöntä puuta sisäpinnan materiaalina on miellyttävä koskettaa sen alhaisen 

lämmönjohtavuuden ansiosta.  CLT-levylle ominaislämpökapasiteettina voidaan käyttää 

EN 10456 mukaista arvoa 1600 J/(kgK) ja monikerroksiselle rakenteelle puutavaran 

ominaislämpökapasiteetti on sama kuin CLT-levylle, mutta kipsilevylle 

ominaislämpökapasiteetti on 1000 J/(kgK) ja mineraalivillalle 1030 J/(kg*K). Koska 

CLT-rakenteen ominaislämpökapasiteetti ja neliömassa ovat suuremmat kuin 

monikerroksisen seinärakenteen, niin CLT-levyt varastoivat itseensä paremmin 

lämpöenergiaa ja sisälämpötilan laskiessa vapauttavat lämpöenergiaa takaisin 

huoneilmaan. Rakenteiden lämmönvarastointi tasaa vuorokauden aikaista 

lämpötilanvaihtelua ja lämmityksen tarve voi hetkellisesti vähentyä, joka parantaa CLT-

rakennuksen energiataloutta. Suuren termisen massansa vuoksi CLT-rakenne ehkäisee 

myös rakennuksen ylikuumenemista kesällä.  
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4.3 Tiiveysominaisuudet 

Rakennuksista täytyy tehdä tiiviitä, jottei ilmavirtaa pääse kulkemaan rakenteen läpi. 

Tiivis rakenne on osa rakennuksen energiatehokkuutta ja suojaa rakennusta vaurioilta. 

Rakennuksen ilmanvuotoluvun yläarvo saa olla enintään 4 m3/hm2, mutta suositusarvo 

uudelle rakennukselle kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja 

energiatehokkuuden vuoksi on 1 m3/hm2 (RakMK D3, 2012). Monikerroksisessa 

seinärakenteessa ulkovaipan tiiveys perustuu höyrynsulkumuoviin, joka estää tehokkaasti 

ilmavirran kulun seinärakenteen läpi. Rakennuksen tiiviyden toteuttamisessa 

haastavimmat kohdat ovat läpivientien- ja aukkojen tiivistäminen. CrossLamin 

valmistamat syrjiltään liimaamattomat CLT-elementit eivät teoriassa ole täysin 

ilmatiiviitä, mutta on näyttöä riittävän tiiviyden saavuttamisesta. VTT tekemän 

tutkimuksen mukaan Crosslamin sekä 60 mm että 80 mm paksut CLT-levyt ovat 

käytännöllisesti katsoen täysin ilmatiiviitä, joten jos 3-kerroksinen ja 60 mm paksu levy 

on lähes täysin ilmatiivis, niin voidaan olettaa, että myös 7-kerroksinen ja 220 mm paksu 

CLT-levy on myös käytännöllisesti katsoen myös ilmatiivis (Sipari 2015). CLT-

ulkokuorirakenteessa riittävän tiiveyden osalta tullaan samaan tulokseen kuin 

monikerroksisessa seinärakenteessa, että rakennuksen ilmanpitävyys riippuu läpivientien 

ja aukkojen tiivistämisestä. CLT-rakennukseen tulee myös elementtien liitoksia, jotka 

tulee tiivistää ilmanpitäviksi. Liitoksista saadaan ilmanpitäviä käyttämällä tiivistemassaa 

tai -nauhaa ja ruuvaamalla elementit tiukasti toisiinsa kiinni.  

CLT-rakennuksia markkinoidaan hengittävinä rakenteina, mikä ei tarkoita, että rakenteen 

läpi virtaisi ilmaa, vaan hengittävyys perustuu puun materiaaliominaisuuksiin, jonka 

vuoksi kaasut voivat diffundoitua ilmatilasta puun huokosiin. Tämän edellytyksenä on, 

että massiivipuussa on pienempi kaasun osapaine kuin sisäilmassa. Puun kykyyn 

absorboida kaasuja vaikuttaa siihen, että CLT-rakennuksen ilmanpitävyys ei ole yhtä 

hyvä kuin monikerrosrakenteisen seinän. CLT-levyjen diffuusiokyky vaikuttaa 

esimerkiksi siihen, että jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee korkealle, puu 

absorboi huoneilman hiilidioksidia ja kun huoneilman hiilidioksidipitoisuus laskee, niin 

seinä luovuttaa hiilidioksidia takaisin huoneilmaan. Massiivipuussa tapahtuva diffuusio 

tasaa kaasun osapaineiden hetkellisiä nousuja.  
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Valmistajat ilmoittavat yleisesti höyrynsulkumuoveille tekniseksi käyttöiäksi 50 vuotta. 

Olisi suuri kuluerä alkaa 50-vuoden jälkeen vaihtamaan kaikki höyrynsulkumuovit 

rakennuksen ulkovaipasta, joten rakennuksen tiiveyttä voi seurata ja todeta riittävän 

hyväksi ilmatiiveysmittauksilla. CLT rakenteissa ei ole vanhentuvaa erillistä kerrosta, 

joka voisi tulla käyttöikänsä päähän. CLT-seinissä liima on ainoa tuote, jolle voidaan 

määritellä käyttöikä, joka voi olla jopa 100 vuotta (Puuinfo, 2020). Tämä edellyttää sen, 

että rakenteeseen ei kohdistu liiallista kosteuskuormitusta ja rakenteen pinnat 

tuulettuvat. 

4.4 Kosteusominaisuudet 

Kosteusominaisuuksien suhteen monikerroksinen seinärakenne ja CLT-rakenne toimivat 

samalla tavalla tiiveysominaisuuksiltaan, joka esitettiin luvussa 4.3. Ilmassa oleva 

vesihöyry on yksi kaasuista, joka pyrkii kulkeutumaan suurempipaineisesta tilasta kohti 

pienempipaineista tilaa jonkin kuoren lävitse. Tämä korostuu talvisin, koska ulkoilman 

olosuhteiden takia rakennuksen sisällä oleva kosteus on yleensä suurempi kuin 

ulkoilmassa oleva kosteus. Monikerroksisessa rakenteessa höyrynsulkumuovi toimii 

myös vesihöyrynsulkuna. Se rajoittaa voimakkaasti ilmassa olevan vesihöyryn 

kulkeutumisen rakennuksen kantavaan runkoon ja kondensoitumaan. CLT-rakenteessa 

puukerrokset ja liimakalvot muodostavat yhdessä riittävän tiiviin höyrynsulkurakenteen, 

mutta hygroskooppisena materiaalina CLT-seinät kykenevät sitomaan itseensä kosteutta 

ja luovuttamaan sitä takaisin pyrkien tasapainokosteuteen rakennuksen sisäilman kanssa. 

CLT-rakennuksien sisäpintojen käsittelyaineeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Pintakäsittelyaineissa on eri ominaisuuksia höyryn- ja kaasunläpäisevyyden suhteen, 

joten olisi hyvä valita pintamateriaaliksi sellainen, joka ei estä puun luonnollista toimintaa 

hygroskooppisena materiaalina.  

Verrattaessa CLT-seinää ja monikerroksista seinää, niissä on merkittävää eroa kosteuden 

siirtyminen osalta. CLT-rakenteessa on se etu, että kipsilevypintoihin verrattuna 

puupinnat voivat alentaa sisäilman kosteuden vaihtelusta johtuvia ilmankosteuden 

ääriarvoja jopa 63 prosenttia. Energiatehokkuutta on mahdollista saavuttaa koneellisen 

ilmanvaihdon tarpeen vähentymisen vuoksi, koska massiivipuuseinät imevät itseensä 

ilmankosteutta, joten sitä ei tarvitse tuulettaa ulos (Puuinfo 2020). Monikerroksisessa 
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rakenteessa on kuitenkin mahdollista valita sisäpintamateriaaliksi käsittelemättömän 

puupaneelin, jolla saadaan vastaavanlaista hyötyä kuin massiivipuuseinästä. Esimerkiksi 

muutaman tunnin vaikuttama kosteuskuormitus muuttaa puun kosteusprosenttia noin 2 

mm syvyydellä ja viikon aikana noin 11 mm syvyydellä (Harju ym. 2021). Eli puupaneeli 

tasaa hyvin vuorokauden aikana tapahtuvaa kosteusmuutosta rakennuksessa. Puupaneelin 

voi myös asentaa siten, että paneelin ja eristekerroksen väliin jää pystysuuntaan tuulettuva 

ilmarako, jonka avulla hygroskooppisesti toimivan puupinnan pinta-ala kasvaa ja paneeli 

tasaa huoneilman kosteutta voimakkaammin, kuten on tehty Aalto-yliopiston vuonna 

2010 rakennuttamassa ja monialaisesti suunnittelemassa Luukku-talossa. Koneellinen 

ilmanvaihto on kuitenkin merkittävin tekijä rakennuksen ilmankosteuden hallinnassa.  

4.5 Akustiset ominaisuudet 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) määrää 

asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristyksen oltavan vähintään 30 desibeliä tai 

rakennuksen ulkovaipan tulee täyttää kaavamääräyksessä annetut lukuarvot. 

Monikerroksisen seinärakenteen ilmanääneneristävyysluku perustuu rakenteessa olevan 

mineraalivillan ilmajousirakenteeseen, jonka ääneneristävyys Parocin periaatedetaljin 

mukaisesti eXtra pro villalla on Rw= 48 dB. Massiivipuulevyrakenteella ääneneristävyys 

perustuu massateorian mukaiseen ilmanääneneristykseen, joka vaihtelee eri taajuuksille. 

Massateorian mukaisen ilmanääneneristävyysluvun suuntaa antavan arvion voidaan 

laskea taajuudelle 500 Hz. Ilmanääneneristävyyttä voidaan arvioida yhtälön viisi 

mukaisesti. 

𝑅500 = (20 ∗ lg(𝑚 ∗ 𝑓) − 49)𝑑𝐵,   (5) 

missä R500 on rakenteen ilmanääneneristävyys [dB], 

m on rakenteen neliömassa [kg/m3] ja 

f on tarkasteltava taajuus [Hz]. 

CLT-vaipan ilmanääneneristävyys on 45,54 dB, joka on vähemmän kuin vertailtava 

monikerroksinen puurunkorakenne. Tällä voi olla vaikutusta, jos rakennettavan alueen 

kaavoituksessa on tiukat kriteerit rakennuksen vaipan ääneneristävyydelle. Toisaalta 
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puulla materiaalina on huokoinen pinta, joka luo miellyttävän akustisen ympäristön, jossa 

ääni kantaa, muttei jää kaikumaan, jonka avulla voidaan laskea äänistä aiheutuvia 

stressitasoja rakennuksissa (Muilu-Mäkelä ym. 2014).  

4.6 Terveydelliset ominaisuudet 

Puupintaisella sisäverhousmateriaalilla on tutkittuja terveysvaikutuksia. Jo pelkästään 

puun hajuun voi liittyä tunnelatauksia ja sitä pidetään yleensä miellyttävänä (Englund 

1999). Puun pinnoittaminen vähentää tai jopa estää puusta aiheutuvia päästöjä, mutta 

pinnoitteet itsessään saattavat tuottaa enemmän päästöjä kuin itse puu. Puusta haihtuu 

pienissä määrin VOC-yhdisteitä, jotka voidaan aistia puun tuoksuna. Psykofyysisten 

vaikutusten takia miellyttäväksi koettu puun tuoksu voi vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin 

positiivisesti. Samanaikaisesti VOC-yhdisteet aiheuttavat esimerkiksi limakalvojen 

kuivumista, joka alentaa hyvinvointia. Puusta aiheutuvat päästöt vähenevät iän myötä ja 

vaihtelevat puupinnan kosteussuhteen mukaan. (Harju ym. 2021) Koneellinen 

ilmanvaihto on kuitenkin merkittävin tekijä VOC-yhdistepitoisuuksien hallinnassa.  

Puu rakennusmateriaalina kuuluu M1 päästöluokkaan ja Gyprocin kipsilevyt kuuluvat 

myös parhaaseen sisäilman päästöluokkaan M1. Molempien rakenteiden sisäpinnat ovat 

myös mahdollista pinnoittaa M1-luokan sisämaaleilla, joten sisäpintojen materiaalien 

päästöt ovat erittäin pienet. Monikerroksisessa rakenteessa on kuitenkin suurempia 

riskejä rakennusvirheisiin, erityisesti höyrynsulun ja villojen asentamisessa, jonka vuoksi 

monikerroksisessa rakenteessa on suurempia riski mahdolliseen sisäilmaongelmaan. 

CLT-rakenteessa jatkuvalla seinällä on ainoastaan liitosten kohdalla riski 

rakennevirheeseen, mutta yksikerroksinen omakotitalo on mahdollista tehdä neljästä 

CLT-elementistä, jolloin ainoastaan nurkkiin tulee liitokset. 

Puulla sisäpintamateriaalina on tutkittuja positiivisia psykologisia ja sosiaalisia 

vaikutuksia ihmiseen. Syytä siihen ei tunneta, mutta yleisesti ihmisen stressitaso on 

matalampi kokopuisessa huoneessa kuin valkoisessa huoneessa. Myös toimitiloissa 

asioivien vierailijoiden vaikutelma työntekijöistä on suotuisampi toimistossa, jossa on 

puuta sisämateriaalina verrattuna toimistohuoneeseen, jossa puuta ei ole käytetty. 

(Puuinfo 2020) 
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5 KUSTANNUSVERTAILU 

5.1 Rakennuskustannukset 

Kustannustietoa CLT-rakentamisesta Suomen oloihin ei juuri ole tarjolla. Turkuun on 

rakennettu kaksi identtistä kerrostaloa, joissa on vertailtu CLT- ja betonikerrostaloja, 

mutta CLT- ja puurunkoisesta rakentamisesta ei ole toteutettu projektia, jossa toteutuneita 

kustannuksia olisi päässyt vertailemaan. Pienrakennusten kokonaiskustannukset ovat 

CLT-rakennuksissa noin kuudesta seitsemään prosenttia kalliimpia kuin 

puurankarakenteiset rakennukset (Teriö ym. 2014). Tutkimuksessaan Teriö ym. (2014) 

vertailivat kustannuksia suunnitelmien pohjalta, eivät toteutuneiden kustannusten 

mukaan. CLT-elementtirakentamista olisi hyvä verrata puurunkoelementtirakentamiseen, 

jolloin työvaiheet olisivat samantyylisiä. Tutkimuksessa käytetty CLT-seinän rakenne oli 

sisältä päin lueteltuna 100 mm paksu CLT-elementti, 180 mm paksu tuulensuojavilla, 22 

mm pystykoolaus ja 23 mm vaakaverhous, joten CLT-rakenne on erilainen ja erilaiseksi 

suunniteltu kuin tässä tutkielmassa. Kustannuserot ovat myös erilaiset. Hintaeroa tulee 

koska paneelia, koolausta ja eristystä ei ole tämän tutkielman CLT-rakenteessa, mutta 

koska CLT toimii ulkopintana, sen pinnan tulee olla höylätty ja mahdollisesti 

pohjamaalattu tehtaalla. 

Vapaasti saatavilla olevassa tietokannassa ei ole runsaasti kustannusarvioita 

ulkoseinäelementtien neliöhinnoista. Yleisesti voidaan käyttää CLT-levyn 

vähimmäishintana 550 €/m3 (Teriö ym. 2014). Puurunkoisen suurelementin 

ulosmyyntihinnan voidaan arvioida olevan vähintään 97 €/m2 riippuen esimerkiksi 

ulkoverhouspaneelin laadusta, koosta ja asiakkaan erityistoiveista. Teriö ym. (2014) 

mukaan Puurankarunkoisten ulkoseinien osalta kustannuksia kertyy noin 75 €/m2. CLT-

levyn hintaan vaikuttaa massiivipuuseinän paksuus, sähkö- ja talotekniikkaan tarvittavien 

työstöjen määrä ja ovi- ja ikkuna-aukkojen sahaukset. CLT-rakennuksen hinnassa 

voidaan säästää hyvällä elementtisuunnittelulla. Esimerkiksi suuria ovi- ja ikkuna-

aukkoja sisältävää seinää tai sen osaa ei kannata tehdä levyistä, vaan palkki-

pilarirakenteena. Valmistus ja rahtihinnat ovat vuodelta 2014, joten hinnat ovat nousseet 

paljon vuoden 2022 loppuun mennessä, sillä pelkästään vuonna 2022 kustannusten nousu 

on ollut noin 10 % (Rakennustutkimus RTS Oy 2022). 
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Liitteen kolme ensimmäisessä esimerkissä on laskettu 220 mm paksulle CLT-

rakennukselle ulkoseinien hinta-arvio. CLT-levyjen ostohinnaksi ilman arvonlisäveroa 

on arvioitu aiempien tutkimusten mukaisesti 550 €/m3. Rakennus on suorakaiteen 

muotoinen, mitoiltaan 10 m ja 16 m, seinäelementtien ollessa 3 m korkeita. CLT-

elementtien ostohinnaksi tulee yhteensä noin 18 900 € ilman arvonlisäveroa. 

Rankarunkoisen ulkoseinäelementtien ostohinnaksi 97 euron neliöhinnalla 

vastaavanlaisen rakennuksen ulosmyyntihinnaksi tulee noin 15 100 €. Teriö ym. (2014) 

suunnitelmien mukaan heidän kohteessaan ulkoseinien valmistus sekä paikalleen asennus 

kustantaa CLT ulkoseinille 24 400 € ja rankarunkoisille ulkoseinille 14 400 €. Koska 

Teriö ym. (2014) tutkimuksen CLT-rakenne poikkeaa tämän tutkimuksen rakenteesta, ja 

CLT hinnoittelu on puukuutioiden mukaan, voidaan laskuja soveltaa laskemalla 

kustannuksia paksummalla CLT-seinällä ja jättämällä ulkopuolen lämmöneristeen, 

koolauksen ja ulkoverhouspaneelin pois. Loppusummaksi 220 mm paksuille asennetuille 

CLT-ulkoseinille tulisi noin 26 500 €, eli noin 12 000 € enemmän.  CLT on huomattavasti 

kalliimpi kustannuksiltaan, mutta koska ulko- ja sisäpuolen maalausta ei ole 

kustannuksissa mukana, monikerroksiselle seinärakenteelle kustannuksia kertyy 

enemmän kipsilevyn tasoituksen vuoksi, kun taas CLT-seinälle riittää pelkkä pinnoitus. 

Rakennuksen ulkoseinien pystytyksen jälkeen molempia rakennuksia voidaan jatkaa 

loppuun samalla tavalla. Rakennustutkimus RTS Oy:n 2022 heinäkuussa tehdyn 

markkinakatsauksen mukaan omakotitalojen kokonaismenot keskimääräisesti olivat 

puutaloissa 324 000 € ja hirsitaloissa 328 160 €. Massiivipuulevyä ei ollut mainittuna 

erikseen omana rakennusmateriaalina, mutta rakennusten kokonaiskustannusten 

suuruusluokan voidaan olettaa olevan sama hirsi- ja CLT-rakennuksissa. Noin 12 000 € 

hintaero yli 300 000 € maksavassa omakotitaloissa on alle 4 prosenttia. 

5.2 Käyttökustannukset 

Käytön aikaisia kustannuseroja rakennuksen vaipparakenteen takia syntyy pääasiassa 

energiankulutuksen eroista. Molempia rakennuksia täytyy huoltaa samalla tavalla, kuten 

julkisivun maalaus tai sisäpintamateriaalin maalaus. Kohdassa 4.2 molemmille 

rakenteille laskettiin lämpöenergian virtausnopeus ulkovaipan yli, lämpötilaeron ollessa 

30 °C. Liitteen kolme esimerkissä kaksi on laskettu rakennuksen vaipan yli tapahtuvan 
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lämpöhäviö ja sen vaikutuksia kustannuksiin kuukausitasolla. Rakennuksena käytetään 

suorakulmiota, joka on 16 m pitkä, 10 m leveä ja huonekorkeus on 2,6 m. Laskelmissa 

oletetaan, että ikkuna- ja oviaukkojen pinta-ala on 20 % ulkoseinien pinta-alasta. Kaavan 

4 mukaisesti lasketun johtumislämpöhäviön ja ulkoseinien pinta-alan avulla on laskettu 

kuukauden energiakulutus kilowattitunteina, jotka ovat monikerroksiselle 

ulkoseinärakenteelle 317 kWh ja CLT-rakenteelle 1035 kWh. Laskelmat ovat eritelty 

Liitteen kolme esimerkkiin kaksi. Jos rakennus on suorasähkölämmitteinen ja sähkön 

hinta on 0,50 €/kWh, niin kustannuksia kuukaudessa syntyy ulkoseinien läpi johtuvan 

lämpöhäviön vuoksi monikerroksiselle seinärakenteelle 185 € ja CLT rakenteelle 518 €. 

Lopullisiin lämmityskustannuksiin vaikuttaa ilmanvaihdon osuus, sekä ikkunoiden-, 

ovien-, yläpohjan ja alapohjan läpi tapahtuva johtumislämpöhäviö. Lämmitysenergian 

hintaa saadaan pienemmäksi lämmitysjärjestelmän valinnalla, kuten kaukolämpö tai 

maalämpö tai lämpöpumpputeknologialla.  
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6 YHTEENVETO 

CLT-elementtirakentaminen verrattuna puurankarakentamiseen on suhteellisen uusi tapa 

rakentaa, mutta massiivipuisten CLT-levyjen käyttäytyminen rakennusfysikaalisesti on 

saman tapaista kuin hirsirakenteiden, joilla on taas vielä pidemmät perinteet pientalojen 

rakentamisessa. Molemmista rakennetyypeistä on mahdollista esivalmistaa tehdasoloissa 

lähes valmiita elementtejä ja asentaa työmaalla paikalleen. Tässä tutkimuksessa vertailtiin 

näiden ulkoseinävaihtoehtojen rakenne-, lämpö-, tiiveys-, akustisia- ja terveydellisiä 

ominaisuuksia sekä kustannuseroja.  

Ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 mukaan massiivipuisella seinärakenteella saa 

olla suurempi U-arvo kuin rankarunkorakenteisella seinärakenteella. Tässä tutkielmassa 

tuli samanlaisia tuloksia monikerroksisen seinärakenteen eristävyyden ollessa noin 3 

kertaa parempi, mikä vaikuttaa rakennuksen lämmitysenergian tarpeeseen. Myös 

rakennusten tiiveydellä on vaikutuksia lämmitysenergian tarpeeseen, mutta 

seinärakenteet ovat molemmat niin tiiviitä, ettei siinä synny eroja.  

Rakenteilla ääniteknisesti ulkoseinärakenteissa ei ole suuria eroja, eikä rakennusten 

vaipan ääneneristävyydelle aseteta suuria rajojakaan. Rakennuksen sisäpuolella 

äänimaailmassa on eroja puun miellyttävän akustisen ominaisuuden suhteen, joka 

aiheuttaa positiivisia vaikutuksia kehossa. Puu on hyvinvointia lisäävä sisäpintamateriaali 

laskien stressitasoa. CLT-rakennuksilla on enemmän positiivisia terveysvaikutuksia kuin 

rankarunkoisella seinällä. 

Eri seinärakenteille kustannuksissa syntyy eroja valmistusvaiheessa ja käytön aikana. 

CLT-rakennuksen valmistaminen on kalliimpaa kuin monikerroksisen seinärakenteen ja 

myös käytön aikaiset kustannukset ovat kalliimmat johtumislämpöhäviön vuoksi. CLT-

rakennukselle voidaan kuitenkin antaa pidempi suunniteltu käyttöikä kuin 

monikerroksiselle seinärakenteelle. Rakennusvihreiden riski on suurempi 

monikerroksisissa seinärakenteissa kuin CLT-rakenteissa.  
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Liite 1. CLT-vertailurakenne 



 

Liite 2. Monikerroksisen seinän runkorakenne 
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Liite 3. Lämpöenergiankulutuksen käsinlaskenta (1/5)

The U-value of the wooden-framed building envelope and CLT building 
envelope according to formula 2

Material properties 

Material Thermal conductivity Width

Gypsum board ≔λgb 0.225 ――
W
⋅m K

≔dgb 13 mm

Insulation 1 ≔λi1 0.033 ――
W
⋅m K

≔di1 50 mm

Insulation 2 ≔λi2 0.033 ――
W
⋅m K

≔di2 175 mm

Wind board ≔λwb 0.217 ――
W
⋅m K

≔dwb 9 mm

CLT ≔λCLT 0.11 ――
W
⋅m K

≔dCLT 220 mm

Thermal resistance of material

Gypsum board ≔Rgb =――
dgb
λgb

0.058 ―――
⋅m2 K

W

Insulation 1 ≔Ri1 =――
di1
λi1

1.515 ―――
⋅m2 K

W

Insulation 2 ≔Ri2 =――
di2
λi2

5.303 ―――
⋅m2 K

W

Wind board ≔Rwb =――
dwb
λwb

0.041 ―――
⋅m2 K

W

Internal surface thermal 
resistance coefficient

≔Rsi ⋅0.13 ―――
⋅m2 K

W

External surface thermal 
resistance coefficient

≔Rse ⋅0.04 ―――
⋅m2 K

W
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Liite 3. Lämpöenergiankulutuksen käsinlaskenta (2/5)

Overall thermal resistance (formula 3)

wooden-framed ≔Rwf =+++++Rse Rgb Ri1 Ri2 Rwb Rsi 7.087 ―――
⋅m2 K

W

CLT ≔RCLT =++Rse ――
dCLT
λCLT

Rsi 2.17 ―――
⋅m2 K

W

U-value (formula 2)

wooden-framed ≔Uwf =――
1
Rwf

0.141094783 ―――
W
⋅m2 K

CLT ≔UCLT =――
1

RCLT
0.460829493 ―――

W
⋅m2 K

Heat conduction on the structure

≔θout -10 °C ≔θin 20 °C ≔Δθ =-θin θout 30 K

Density of the heat flow rate (formula 4)

Wooden-framed ≔qwf =――
Δθ
Rwf

4.23284 ――
W
m2

CLT ≔qCLT =――
Δθ
RCLT

13.82488 ――
W
m2
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Liite 3. Lämpöenergiankulutuksen käsinlaskenta (3/5)

Temperatures between the layers of the structure

Wooden-framed envelope

Surface of gypsum board ≔θsi =-θin ⋅qwf Rsi 19.45 °C

Between GB and i1 ≔θ1 =-θsi ⋅qwf Rgb 19.205 °C

Between i1 and i2 
(where is vapour barrier plastic)

≔θ2 =-θ1 ⋅qwf Ri1 12.792 °C

Between i2 and WB ≔θ3 =-θ2 ⋅qwf Ri2 -9.655 °C

Surface of gypsum board ≔θse =-θ3 ⋅qwf Rwb -9.831 °C

Verification 
(Temperature of outside)

≔θout =-θse ⋅qwf Rse -10 °C

CLT envelope

The inner surface of CLT ≔θsi =-θin ⋅qCLT Rsi 18.203 °C

The outer surface of CLT ≔θse =-θsi ⋅qCLT RCLT -11.797 °C

Verification (Temperature of 
outside)

≔θout =-θse ⋅qCLT Rse -12.35 °C

Freezing point of the wall (distance from inner surface)

Wooden-framed ≔swf =++dgb di1 ―――――
⋅12.792 K λi2

qwf
162.729 mm

CLT ≔sCLT =―――――
⋅18.203 K λCLT

qCLT
144.835 mm
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Liite 3. Lämpöenergiankulutuksen käsinlaskenta (4/5)

Example 1, price of 16m x 10m house's walls

≔L 16 m ≔B 10 m ≔A =⋅L B 160 m2

Exterior wall height ≔l 3000 mm

The perimeter of the exterior 
walls

≔sp ⋅2 (( +16 m 10 m))

Height of room ≔lr 2600 mm

The area of the walls ≔Aw =⋅sp l 156 m2

Price of CLT elements ≔p3.CLT 550 €/m^3

≔p2.CLT =⋅p3.CLT ――
dCLT
m

121 €/m^2

Price of wooden-framed 
elements

≔p2.wf 97 €/m^2

Total costs

Wood-framed ≔pwf =⋅p2.wf ――
Aw
m2

15132 €

CLT ≔pCLT =⋅p2.CLT ――
Aw
m2

18876 €

Square meter price of exterior walls 
(Teriö 2014)

Teriö et al. 2014 costs of wooden framed outer walls, 
(Attachment 7, page 3/11) (area of walls is 191 m^2)

=―――
14391
191

75.346 €

=++++++++++++++++2784 1269 140 264 216 297 3065 313 585 1154 638 97 2380 641 97 401 50 14391 €

Teriö et al. 2014 costs of CLT outer walls, 
(Attachment 8, pages 2-3/11)

=+++++++++++10830 1368 159 3125 313 663 1352 5418 641 97 395 49 24410 €

Teriö et al. 2014 costs of 220mm CLT outer walls 
without exterion cladding and insulation, 
(Attachment 8, pages 2-3/11)

=++++++⋅10830 2.2 1368 159 641 97 395 49 26535 €
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Liite 3. Lämpöenergiankulutuksen käsinlaskenta (5/5)

Example 2, loss of the 16m x 10m house's heat energy throught the walls

The area of windows and doors is 
about 20% of the area of the walls.

≔Aw =-⋅sp lr ⋅⋅0.20 sp lr 108.16 m2

Heat loss passing over walls

Wood-framed ≔Θwf =⋅qwf Aw 457.824 W

CLT ≔ΘCLT =⋅qCLT Aw 1495.3 W

Thermal energy consumption per month

Wood-framed ≔Qw.wf =⋅Θwf (( ⋅⋅⋅60 s 60 24 30)) ⎛⎝ ⋅1.187 109 ⎞⎠ J

CLT ≔Qw.CLT =⋅ΘCLT (( ⋅⋅⋅60 s 60 24 30)) ⎛⎝ ⋅3.876 109 ⎞⎠ J

Heat energy consumption in kilowatt-hours

One kilowatt-hour in joules ≔kWh =⋅⋅1000 W 60 60 s ⎛⎝ ⋅3.6 106 ⎞⎠ J

Wood-framed ≔QkWh.wf =――
Qw.wf

kWh
329.634

CLT ≔QkWh.CLT =―――
Qw.CLT

kWh
1076.616

(The ratio of thermal energy consumption is close 
to the ratio of u values of the building)

=―――
QkWh.wf

QkWh.CLT
0.306 =――

Uwf

UCLT
0.306

For example price of electricity ≔e 0.5 (euros per kilowatt-hour)

Mounthly costs

Wood-framed =⋅QkWh.wf e 164.817 euros

CLT =⋅QkWh.CLT e 538.308 euros


