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Puisilla 

maatalous-
rakennuk-silla 

on pitkä ja 
hieno 

historia…

Alfred 
Sjöström:

Landtmanna 
byggnader

1891



naulalevyristikkorakenteetnaulalevyristikkorakenteet



Suuntaus pois naulalevyristikoistaSuuntaus pois naulalevyristikoista

•• Rakennusten leveys kasvanutRakennusten leveys kasvanut

–– Ei enEi enääää ristikoilla itsekantavanaristikoilla itsekantavana

–– Rakennuksen jRakennuksen jääykistys hankalaaykistys hankalaa

•• SisSisäätilavaatimustilavaatimus

–– Ns. viileNs. viileäät pihatott pihatot

•• Rakennustavan teollistuminenRakennustavan teollistuminen

•• MMM tuetun rakentamisen mMMM tuetun rakentamisen määäärrääyksetykset

–– Max 1000 m2 ullakollisenaMax 1000 m2 ullakollisena

•• Naulalevyristikoilla tehdNaulalevyristikoilla tehdääään edelleenn edelleen

–– Konehalleja (max 16 m leveitKonehalleja (max 16 m leveitää))

–– PieniPieniää lypsykarjarakennuksialypsykarjarakennuksia

–– Sikaloita ja kanaloita Sikaloita ja kanaloita 



Nykyiset puurakentamisen Nykyiset puurakentamisen 

runkojrunkojäärjestelmrjestelmäät maatalousrakennuksissat maatalousrakennuksissa

•• Liimapuupalkki/ Liimapuupalkki/ --pilarikehpilarikehäät kk 3600 t kk 3600 –– 60006000

–– jjäännevnnevääli 20li 20--40 m40 m

•• Itsekantavat liimapuukehItsekantavat liimapuukehäät kk 3600 t kk 3600 –– 60006000

–– JJäännevnnevääli 22 li 22 –– 30 m30 m

•• Bumerangi / vetotankokehBumerangi / vetotankokehäätt

–– JJäännevnnevääli 16li 16--20 m20 m

•• Itsekantavat kertopuukehItsekantavat kertopuukehäät kk 3600t kk 3600

–– JJäännevnnevääli alle 22 mli alle 22 m

•• ””nippuristikotnippuristikot”” kk 3600kk 3600

–– JJäännevnnevääli alle 16 mli alle 16 m

•• Sekarakenne (terSekarakenne (teräästolppa, liimapuupalkisto)stolppa, liimapuupalkisto)

–– Yleisin, siro tolppaYleisin, siro tolppa……



Liimapuutolpat ja palkit,Liimapuutolpat ja palkit,

AhvenanmaaAhvenanmaa



LiimapuukehLiimapuukehää kk 3600, Suomikk 3600, Suomi

JJäännevnnevääli 24 mli 24 m



LiimapuukehLiimapuukehää kk 6000, Ruotsikk 6000, Ruotsi

JJäännevnnevääli 29 m +sivulaivat 9 mli 29 m +sivulaivat 9 m



KertopuukehKertopuukehää, Suomi, Suomi



NippuristikkokehNippuristikkokehää, Suomi, Suomi



Sekarakenne, SuomiSekarakenne, Suomi



Post and frame –järjestelmä

Yhdysvallat



Rakenne: www.starwoodrafters.com



post and frame

Painekyllästetty

alaosa



Lähde:
www.

Permacolumn.com



Massiivipuupalkit, ViroMassiivipuupalkit, Viro



””kertopuukertopuu””tolpat ja palkit,tolpat ja palkit,

Ontario KanadaOntario Kanada



””kertopuukertopuu””tolpat ja palkit,tolpat ja palkit,

Ontario KanadaOntario Kanada



Haasteita maatalouden Haasteita maatalouden 

puurakentamisellepuurakentamiselle

•• suurin ongelma suurin ongelma ””kokonaispakettienkokonaispakettien”” tarjoajien puutetarjoajien puute

–– Tarvitaan vTarvitaan väähinthintääään hallitoimittaja, ei kehn hallitoimittaja, ei kehäätoimittajatoimittaja

–– TerTeräästoimittajilla valmiimmat paketit ja nopeampi hinnoittelustoimittajilla valmiimmat paketit ja nopeampi hinnoittelu

•• LievLievää saamattomuus tarjouspyyntsaamattomuus tarjouspyyntööjjää kohtaankohtaan……

•• Tarjontaa heikommin seiniin ja kattoonTarjontaa heikommin seiniin ja kattoon

–– Edullinen puurakenteinen kattoelementti viileisiin pihatoihin Edullinen puurakenteinen kattoelementti viileisiin pihatoihin 

puuttuupuuttuu

–– PuuseinPuuseinääelementtejelementtejää ei kei kääytytäännnnöössssää oleole

–– Tarvitaan uusia edullisia innovaatioitaTarvitaan uusia edullisia innovaatioita……



Massiivipuuseinäelementti

Rural 

constructions 

in timber, SLU



Huippu puuarkkitehtuuriaHuippu puuarkkitehtuuria……

Hermann Kaufmann, wood worksHermann Kaufmann, wood works

Clt-

katto



PuunavettaPuunavetta--arkkitehtuuriaarkkitehtuuria……







Kiitos!Kiitos!


