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YLEISTÄ ASIAA CLT:STÄ
CLT on puurakennuselementti, joka koostuu ristiin toisiinsa liimatuista puulevyistä. CLT on lyhenne sanoista:
Cross Laminated Timber. Oy Crosslam Kuhmo Ltd on ensimmäinen suomalainen CLT-levyvalmistaja.
Tehtaamme sijaitsee Kuhmossa ja käytämme tuotannossamme kainuulaista puuta. Käyttämämme puutavara
on PEFC-sertifioitua. Tämä takaa, että levyissämme käytettävä puu on peräisin kestävästi hoidetuista
metsistä.
Puu on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä rakennustuotteista. Puuelementti toimii hiilivarastona
koko rakennuksen elinkaaren ajan. Se parantaa rakennuksen ja rakentamisen hiilitasetta merkittävästi. Puu
on uusiutuva luonnonvara, josta ei synny ongelmajätettä purettaessakaan.
Puu on rakennusmateriaalina kapasiteettiinsa nähden kevyt, mutta siitä huolimatta jäykkä ja kestävä.
Levyt valmistetaan ja työstetään tehtaalla kuivissa olosuhteissa. CLT-rakentaminen on kokonaan ns. kuivaa
rakentamista. Tämä tekee rakentamisesta poikkeuksellisen nopeaa eikä rakentaminen aiheuta myöskään
rakennusaikaista kosteuskuormaa muille rakenteille. Jos ulkoseinärakenne toteutetaan kolmesta
vaippamaisesta kerroksesta, (CLT-rungosta, eristeestä ilman runkoa tai koolausta sekä ulkoverhouksesta)
kylmäsiltoja ei synny. CLT on kokonaan suojassa eristerakenteen sisäpuolella, kantava runkorakenne pysyy
näin aina kuivana ja terveenä.
Tiiveytensä ansiosta CLT toimii rakenteiden höyrynsulkuna eikä erillistä höyrynsulkumuovia tarvita. CLTelementit parantavat osaltaan rakennuksen lämmöneristävyyttä, koska ne ovat kokonaan puuta ja puu on
sellaisenaan eristävä materiaali. Alhaisen lämmönjohtavuuden takia puupintaa on myös miellyttävämpää
koskettaa kuin esimerkiksi terästä tai betonia. Lisäksi CLT vaikuttaa rakennuksen sisäilmastoon, koska se
toimii kosteuspuskurina. Puu tasaa rakennuksen sisäilman kosteutta ja parantaa samalla tutkitusti sisäilman
laatua. Puu luo myös tilaan miellyttävän akustiikan ja äänimaailman.
Puulla on positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Sillä voidaan luoda ihmisläheisiä ja miellyttäviä
tilatunnelmia. Kokemukset osoittavat, että sisäympäristön tunnelmaltaan puutalot ovat ainutlaatuisia.
Sisäilma, akustiikka, äänimaailma ja luonnollisuus luovat kokonaisuuden, jota muilla materiaaleilla ei
saavuteta.
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CLT-LEVYRAKENNE
Crosslamin valmistamat elementit ovat maksimimitoiltaan 3,2 m x 12 m. Puristettavan levyn vähimmäiskoko
on 2,5 m x 4 m. Käytännössä levyn leveytenä kannattaa käyttää max. 3,1 metriä, jotta elementin reunaalueille jää riittävät työstövarat. Paksuudet vaihtelevat elementin käyttötarkoituksen mukaan 60 mm:stä
300 mm:iin. Lamelli- eli puulevykerrosten lukumäärä vaihtelee kolmesta seitsemään kerrokseen.
Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa on esitetty Crosslamin levyjen rakenteet. C-levyissä pintalamellien
suunta on levyn lyhemmän sivun suuntaisesti ja L-levyissä pidemmän. Taulukosta ilmenee kunkin levyn koodi,
paksuus, kerrostenlukumäärä sekä jokaisen lamellikerroksen paksuus. Lamellileveydet määräytyvät
paksuuden mukaan:
paksuus x leveys
20 mm x 120 mm
30 mm x 130 mm
40 mm x 145 mm
50 mm x 150 mm
60 mm x 180 mm

C-levyn rakenne

L-levyn rakenne
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Crosslamin levyrakennetaulukko
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HUKAN SYNTYMINEN CLT-TUOTANNOSSA
CLT-rakennuksen suunnittelua aloitettaessa on tärkeää huomioida heti alusta alkaen, että rakennetaan
CLT:stä. Arkkitehdin kannattaa mitoittaa tilat ottaen huomioon CLT-levyn maksimi ja minimimitat. CLTlevyjen tuotannossa syntyy aina väistämättä jonkin verran hukkaa. Levyt joudutaan puristamaan hieman
suuremmiksi kuin valmiin elementin mitat ovat, koska puristimesta tullessaan levyjen reunat eivät ole
tasaiset ja ne leikataan suoriksi CNC-koneella. On kaikin puolin edullisinta ja ympäristöystävällisintä, että
hukkaa muodostuu mahdollisimman vähän. Hyvällä suunnittelulla on suuri merkitys mahdollisimman pienen
hukan syntyyn.
Kuviin on väritetty harmaalla esimerkkilevyistä jäävä hukka. Elementtijako ja elementtien muoto kannattaa
suunnitella ja mitoittaa niin, että puristettavat levyt saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.
Ylemmän kuvan elementti aiheuttaa paljon hukkaa
koska se ei mitoitukseltaan ole optimaalinen
pienimmälle puristettavalla levylle.
Alemman kuvan suorakaiteen muotoiset palat on
mitoitettu hyvin. 1800 mm korkeat elementit
aiheuttavat yleensä paljon hukkaa, jos niitä on useampia
eikä suunnitelmissa ole enintään 1300 mm tai
matalampia elementtejä. Erikoisen muotoiset palat on
usein vaikea järjestellä puristettavalle levylle niin, että
hukkaa syntyisi vähän.

Elementtien, jotka ovat 60 mm paksuja, suunnittelussa tulee aikaisemmin mainittujen asioiden lisäksi
huomioida, että levyjä puristetaan aina kaksi päällekkäin. Näiden kahden levyn on oltava ulkomitoiltaan
toistensa kanssa samankokoisia.
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TYÖSTÄMINEN CNC-KONEELLA

CLT-levyyn voidaan tehdä monipuolisia työstöjä CNC-työstöasemalla. CNC-kone käyttää työstöihin sirkkeliä,
tappi- tai kiekkojyrsintä. Sirkkelillä tehdään pitkät suorat sahaukset. Tappijyrsimellä voidaan tehdä aukkoja,
uria ja kaarevia muotoja. Aukkojen (mm. ikkuna- ja oviaukkojen) reuna-alueet työstetään aina
tappijyrsimellä, jolloin nurkkaan jää aina tappijyrsimen säteen suuruinen pyöristys, tyypillisesti 20 mm. Jos
kulmista halutaan teräviä, ne on tehtävä veloitettavana lisätyönä käsityökaluilla. Tällaiset nurkat on
merkattava kuviin selkeästi. Loiva kulmaiset sahaukset on myös merkattava kuviin selkeästi.
Isot aukot tehdään sirkkelillä, koska se on huomattavasti nopeampi työstötapa kuin tappijyrsin. Sirkkelin
työstöjälki ei kuitenkaan aukkoja tehdessä ole yhtä siisti kuin tappijyrsimen.

CNC-koneella pystytään tekemään työstöjä levyn päälle ja reunoille. Reunatyöstöissä maksimi syvyys on 100
mm. Esimerkiksi jos levyn yläpuolella on sähkörasian työstö ja reunalla, sähkörasiaan nähden alapuolella, on
pontti, pontin leveys saa olla korkeintaan 100 mm. Jos pontti on leveämpi kuin 100 mm, levy joudutaan
kääntämään. Levyn kääntämisen vaativat työstöt ovat lisähinnoiteltavia.
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Crosslamilla tehtäviä perustyöstöjä ovat:
-

Leveys- ja pituussuuntaiset suorat sahaukset
Suorat ikkuna- ja oviaukotukset, jotka voidaan tehdä sahaamalla
Puolipontit max 50 mm x 50 mm
Sähkö- ja LVI-uritukset, leveys 40 mm, syvyys 27-30 mm
Rasiareiät Ø 70 mm ja 90 mm

Lisähinnoiteltavia työstöjä ovat esimerkiksi:
-

Syrjäporaukset (sijoitetaan aina välilamellien saumakohtaan, joka määrittää lopullisen sijainnin, tämä
ei vaikuta pintarasioiden työstöihin ja sijoitukseen)
Valaisin upotukset
Plaanaukset/kaadot
Terävänurkkaisten aukkojen sisänurkat
Työstöt, jotka vaativat levyn kääntämisen
Vakiotyöstöistä poikkeavat työstöt
Kaikki muut jyrsimellä tehtävät työstöt, joita ei ole mainittu vakiotyöstöissä
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Työstö

Työkalu

Reunan oikaisu

Sirkkeli

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

Terän kääntyvyys 360°

α1 = 0°…90° riippuen h-mitasta

h = max 310 mm

α2 = 0°…90°

Molemmat kulmat voivat olla yhtä aikaa
käytössä.
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Työstö

Työkalu

Kaareva reuna tai reikä

Tappijyrsin Ø 20 / Ø 40

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

α1 = 15°…90° riippuen h-mitasta

h = max 120 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

h = max 200 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

d = min 20 mm

Molemmat kulmat voivat olla yhtä aikaa
käytössä.
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Työstö

Työkalu

Reunan hammastus

Tappijyrsin Ø 20 / Ø 40

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

α1 = ei rajoitusta

α2 = ei rajoitusta

h = max 120 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

h = max 200 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

b = ei rajoitusta

R = 10 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

R = 20 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

Mitta h voi olla suurempikin, mutta tällöin
levy tulee kääntää. Tästä laskutetaan
lisätyönä.
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Työstö

Työkalu

Reunan viiste

Kiekkojyrsin Ø 300 / Sirkkeli

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

α1 = 0°…90°

b = max 310 mm (sirkkeli)

b = ei rajoitusta (kiekkojyrsin)
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Työstö

Työkalu

Puolipontti

Kiekkojyrsin Ø 300

Työstötietoja

b = ei rajoitusta levyn yläpuolella

b = max 100 mm levyn alapuolella

h = ei rajoitusta levyn yläpuolella

h = min 27 mm levyn alapuolella
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Työstö

Työkalu

Pieni suorareunainen aukko

Tappijyrsin Ø 20 / Ø 40

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

a = 20 mm →

h = max 120 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

h = max 200 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

R = 10 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

R = 20 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

HUOMIO !
Aukon kulmissa on pyöristys, johtuen
tappi-jyrsimestä. Tämä tulee huomioida
esimerkiksi
ikkunan sovitusmitoissa. Pyöristys voidaan
poistaa käsityökaluilla.
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Työstö

Työkalu

Iso suorareunainen aukko

Sirkkeli / Tappijyrsin Ø 20 / Ø 40

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

h = max 120 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

h = max 200 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

R = 10 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

R = 20 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

HUOMIO !
Isot aukot (esim. ikkuna, ovi) tehdään sirkkelillä, koska se on nopeampi työstötapa
kuin tappijyrsin. Tästä joutuen työstöjälki
ei
ole niin siisti kuin tappijyrsimen työstöjälki.

Aukon kulmat tehdään tappijyrsimellä,
joten aukon kulmissa on pyöristys, johtuen
tappi-jyrsimestä. Tämä tulee huomioida
esimerkiksi
ikkunan sovitusmitoissa. Pyöristys voidaan
poistaa käsityökaluilla.
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Työstö

Työkalu

Ura tappijyrsimellä

Tappijyrsin Ø 20 / Ø 40

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

b = min 20 mm

h = max 120 mm (tappijyrsin Ø 20 mm)

h = max 200 mm (tappijyrsin Ø 40 mm)

HUOMIO !
Uran suunta tulee olla pintalamellin
suuntainen, jotta pintalamellit eivät katkea
ja näin heikennä levyn kestävyyttä.
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Työstö

Työkalu

Ura sirkkelillä

Sirkkeli

Työstötietoja

Terän kallistuvuus 0°…90°

b = min 6 mm

h = max 310 mm
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PINNANLAADUT
Crosslam valmistaa CLT-levyjä joko näkyvällä pinnalla tai ei näkyvällä pinnalla. Näkyvän pinnan lisä sisältää
lapepinnan karkeahionnan. Levy tulee hioa työmaalla ennen pintakäsittelyä. Puutavara on kosteudeltaan 11
prosenttista sekä näkyvässä että ei näkyvässä pinnassa. Levy voi olla molemmilta tai vain toiselta puolelta
näkyvä.
Levyjen valmistuksessa käytettävä puutavara on tavallisesti PEFC-sertifioitua kainuulaista mäntyä tai kuusta.
Erikoistilauksesta levyjä on mahdollista tehdä myös erimerkiksi koivupinnalla. Tällöin vakiolevyn päälle
liimataan ylimääräinen 20 mm:n koivulamellikerros. Terassilevyjen pintakerroksia olemme valmistaneet
myös lämpökäsitellystä männystä.
CLT-pinnan voi sävyttää ja näin luoda haluttu tunnelma. Tilan luonteen voi muuttaa kokonaan valitsemalla
pintakäsittelyn sävyn esimerkiksi kokonaan peittävän lumenvalkoisen tai vain kevyesti kuullotettujen
sävyjen välillä. Myös hiilen mustat puupinnat ovat näyttäviä. Pintakäsittelyt tehdään työmaalla.

Näkyvä pinta ilman käsittelyä

Kuultava musta pinta

Kuultava valkoinen pinta

CLT-levyn näkyvä pinta on mahdollista urittaa. Uritus tehdään höyläämällä jokaisen pintalamellin reunaan
viiste. Viisteen koko on määriteltävissä millistä kolmeen milliin. Urajako riippuu käytettävän pintalamellin
leveydestä. Käyttämämme dimensiot ovat (paksuus x leveys): 20 mm x 120 mm, 30 mm x 130 mm, 40 mm x
145 mm, 50 mm x 150 mm, 60 mm x 180 mm.
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Crosslamin laatumääritteet
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ELEMENTTIKUVAT
Elementtikuvat tulee olla tehtaalla viimeistään viikkoa ennen levyjen valmistuksen aloittamista.
Kuvat tehdään ensisijaisesti 3D-solidimuodossa. Kuviin on merkattava:
-

Elementti kuvattuna edestä sekä leikkauskuva elementin päädystä
Kuvaussuunta nuolella
Elementtitunnus ja -tyyppi esimerkiksi US1.1 ja VS2.1
Lamellisuunta nuolella
Molempien pintojen laatu, esimerkiksi VI/(NVI) kuvauspuoli ensin mainittuna
Aukotukset ja viisteet niin selkeästi, että virhetulkinnoille ei jää varaa (ks. TYÖSTÄMINEN CNCKONEELLA terävä nurkka)
Mitat omalla tasolla
Sähkörasiat ja työstöt (vakioidut työstökuvat), sähkörasian vakiokoko on Ø 70 ja 90 mm ja syvyys 55
mm
Sähköputkitukset (pitkä reikä vai ura)

Elementtikuvat pilkotaan asennus-/toimitusjärjestyksen mukaisesti samoihin dwg-tiedostoihin, esimerkiksi:
-

Tiedosto 1: US 1. krs
Tiedosto 2: VS 1. krs
Tiedosto 3: VP
Tiedosto 4: US 2. krs
jne.
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Ulkoseinien elementtikuvat järjestetään tiedostoon asennusjärjestyksessä rakennuksen vasemmasta
etukulmasta myötä päivään kiertäen; väliseinät, ala-, väli- ja yläpohjat asennusjärjestyksessä vasemmalta
oikealle.
Kuvaussuunta on ulkoseinissä sisältäpäin, väliseinissä vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös. Kuvaussuunta
merkataan myös elementtipohjakuvaan nuolilla (alla oleva kuva).
Elementit käännetään tiedostossa xyz-koordinaatiston suuntaisesti kaikki samoin päin, ja sijoitetaan
mahdollisimman lähelle origoa.
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TOIMITUSJÄRJESTYS
Suunnittelija voi määritellä toimitus- eli purkujärjestyksen. Järjestys on ilmoitettava tehtaalle ennen kuin
levyjä aletaan valmistaa. Purkujärjestys on mietittävä joko niin, että levyt nostetaan suoraan rekasta
asennettavaksi paikoilleen tai ne puretaan työmaalle väliaikasijoitukseen. Näissä tapauksissa lastausjärjestys
on toisiinsa nähden päinvastainen.
Elementit lähtevät tehtaalta yleensä rekan peräkärryssä, jonka mitat ovat 13 m x 2,5 m ja korkeus on 3,2 m.
Pituudesta on kuitenkin käytettävissä 12 m lastausteknisistä syistä. Elementit lastataan joko lape- tai
pystykuormaksi. Elementit voidaan kuormata lappeelleen, mikäli kaikkien kuormattavien levyjen toinen
mitta on alle 2450 mm, lapekuorma on mahdollista purkaa työmaalla trukilla.
Pystykuorma lastataan kärryyn nosturilla. Nostoissa käytetään yleensä nostoelimiä ja -ruuveja. Kärryn
keskellä on elementtitelineet, eli vakit, joita vasten elementit nojaavat molemmin puolin. Kuorma on
suunniteltava tasaisesti molemmin puolin. Vakin leveys on noin 60 cm, jolloin kuormausleveyttä jää
molemmille puolille noin 90 cm. Vakkia vasten eli alimmaisiksi kuormaan laitetaan suurimmat elementit.
Vakkia vasten ei voi laittaa elementtejä, joissa on suuria aukkoja. Samaan kerrokseen voi laittaa ainoastaan
saman paksuisia elementtejä. Uloin kerros ei voi muodostua pelkästään matalista elementeistä, koska tällöin
kuormaa ei voida sitoa kunnolla.
Mikäli suunnittelija ei määrittele järjestystä, tehdas tekee sen.

Pystykuorma

Vaakakuorma

