
V iime kesänä TRT rakensi 
uuden, noin 2500 neliön, 
teollisuushallin tehtaansa 

läheisyyteen. Kantavat järeät lii-
mapuupilarit toimitti Late-Raken-

Huolellisen esivalmistelun ansi-
osta 32,5 metriä pitkät kattoele-
mentit asennetaan nopeasti.

Jouko Kujalan vuonna 1979 perustama 
Turun Rakennustuote Oy sijaitsee logistisesti 
erinomaisella paikalla Turun kupeessa 
ohikulkutien varrella Littoisten Tuulissuon 
teollisuusalueella. TRT on tavanomaisten 
kattoristikoiden ohella erikoistunut pitkien 
kattoristikoiden toimittamiseen. Ristikoita 
on kuljetettu ja asennettu aina Sodankylään 
asti. Suomen pisimmät – jänneväliltään yli 30 
metriä pitkät – toimitettiin vähän aikaa sitten 
Mynämäelle teollisuushalliin. 
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platform-talon viereen Turku -Ta-
lon. Siinä elementtipuutalossa oli 
tiettävästi Suomen ensimmäinen 
lämpökäsitellystä kuusesta tehty 
iso terassi.

Jouko Kujala on myös suun-
nitellut aikoinaan lappalaisko-
dasta mallia saaneet Revontuli 
-mökit ja -majat elementtiraken-
teisina. Myös Alastaron mootto-
riradan lähistölle TRT on raken-
tanut rakennuksia, joissa on käy-
tetty omassa tehtaassa valmistet-
tuja ylä- ja alapohja- sekä seinäele-
menttejä. Elementtien volyymit 
eivät ole vielä olleet kovin suuria, 
mutta erityisesti yläpohjan katto-
elementeissä näyttäisi olevan sel-
keää potentiaalia. 

Yhtiön johdossa tapahtui su-
kupolven vaihdos pari vuotta sit-
ten, kun Jouko Kujalan poika, 
Veijo Kujala ryhtyi yhtiön toimi-
tusjohtajaksi. Eläkeiän saavutta-
nut Jouko Kujala jatkaa edelleen 
yhtiön hallituksen puheenjohta-
jana ja on aktiivisesti mukana ra-
kennusprojekteissa. – Viime lama 
vaikutti luonnollisesti meidänkin 
toimintaamme tilausten vähene-
misenä, mutta jo viime syksystä 
alkaen ovat tilaukset lisääntyneet, 
toteaa Veijo Kujala. – Keväästä al-
kaen on tuotantomme ollut käyn-
nissä kahdessa vuorossa noin 20 
henkilön työpanoksella. Toivot-
tavasti rakentamisen elpyminen 
tulee jatkumaan edelleenkin, hän 
jatkaa.

NR-ristikot

Veijo ja Jouko Kujala kertovat, 
että kattoristikoiden valmistusta 
valvotaan tarkasti ja määräykset 
ovat tiukentuneet koko ajan. Kat-
toristikkorakenteita saavat suun-
nitella vain Inspecta Sertifiointi 

26  7• 201026 

teet Oy ja Rakennustuote valmisti 
itse hallin seinäelementit. Työ-
maalla asennettiin yli 30-metri-
set kattoristikot maassa valmiiksi 
koottuina yli kaksi metriä leveinä 

elementteinä nosturilla hallin ka-
tolle. Ristikoissa oli valmiiksi ase-
tetut nurjahdustuet, jäykistäjät, 
hallirakenteissa välttämättömät 
savunpoistokanavat sekä katto-
materiaalin aluslaudoitukset. Ka-
ton asennus kesällä oli malliesi-
merkki siitä, miten huolellisella 
esivalmistelulla isojen element-
tien asennus paikoilleen kävi nel-
jältä mieheltä ja nosturilta nope-
asti ja tarkasti kerralla paikoilleen.

Isältä pojalle

Yrityksen päätuote on aina ollut 
kattoristikoiden valmistus. TRT 
on historiansa aikana tehnyt kui-
tenkin muutakin kuin kattoristi-
koita. Moni muistaa yrityksen jo 
Raision asuntomessuilta vuonna 
1997, jonne se pystytti Puuinfon 
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Ristikkoelementtien 
kehittäjät työmaalla 
vasemmalta alkaen: 
Herkko Miettinen, SBA 
interior - palolevy, 
sekä Jouko ja Veijo 
Kujala TRT OY - ristik-
kora kenteen uudet 
ratkaisut. 

Kuvassa näkyvät kattoelementin 
nurjahdustuennat sekä jäykistäjät.

Oy:n hyväksymät vastaavat NR-
suunnittelijat. Silloin tällöin ker-
rotaan ristikkorakenteiden sortu-
misista. Kujalat ovat perustellusti 
sitä mieltä, että kaikissa vahinko-
tapauksissa syypäänä ei ole ol-
lut ristikkorakenne, vaan yleensä 
asennusvirheet ja huolimatto-
muus työssä. – Viime talvena tar-
kastamillemme työmaille oli kai-
kille yhteistä piirustuksissa mää-
rättyjen nurjahdustukien täydelli-
nen puuttuminen, he toteavat. 

Kujalat toivovat, että yli-
opistot, ammattikorkeakoulut, 
Puuinfo ja muut alan järjestöt 
viestittäisivät tehokkaasti raken-
tajille, miten ristikkorakenteita 
tulee käsitellä, asentaa ja tukea. 
Tämä olisi paras keino palauttaa 
luottamus puurakenteiden kestä-
vyyteen. Pitkissä ristikoissa ylä-
pohjan jäykistäminen on järke-
vintä toteuttaa ns. tuuliristikoiden 
avulla. Ne asennetaan yläpaarteen 
suuntaisina ristikoiden väliin har-
jalta räystäälle. Kujalat toivovat 
myös rakennusvalvonnan kiinnit-
tävän oikeaan tuentaan riittävää 
huomiota.

– Jotenkin tuntuu ihmeelli-
seltä, että ristikoiden valmista-
mista valvotaan tarkkaan, mutta 
työmailla ei käytännössä kukaan 
valvo esimerkiksi nurjahdustu-
kien asentamista. Meidän toimi-
tustemme mukana on jo pitkään 
lähtenyt kuvien ohella asennus-
ohjeet ja laadunvalvontataulukko, 
missä on selkeästi ohjeistettu nur-
jahdustukien asennus ja paikat, 
ylä- ja alapaarteiden suoruuden 
käyryysrajoitukset sekä pystysuo-
ruuden tarkistaminen. Ristikoihin 
on jopa maalilla merkitty tukien 
paikat valmiiksi, kertoo Jouko 
Kujala. – Teräspalkkirakenteita 
hitsataan rakennustyömaiden pi-
halla, eikä kukaan valvo esimer-
kiksi seinämien paksuuden täytty-
mistä eikä työn laatua, ihmettelee 
Kujala eri materiaaleista rakenta-
misen käytäntöjä Suomessa.

– Tämän vuoden aikana ovat 
eurokoodi 5-vaatimukset tulleet 
voimaan. Samalla on tullut muu-
toksia myös lujuuslajittelun luok-
kiin. Koneellinen lujuuslajittelu 
vaatii oman sertifikaattinsa. Esi-
merkiksi luokka C45 on jo niin ko-
van luokan tavaraa, että sellaisia 
kapuloita ei kovin paljon normaa-
lista ST-kuusi sahatavarasta lan-
kea. Meillä pääasiallinen materiaali 
on luokkaa C35/C40. Koska suo-
ritamme kaikelle käyttämällemme 
puutavaralle lujuuslajittelun itse 
koneellisesti, on puutavaran laa-
tua helppo seurata. Käytetyt sa-
hat ovatkin valikoituneet vuosien 
aikana. Myös CE-merkintään on 
valmius ja syksyllä haemme mer-
kintäoikeutta, valaisee Veijo Ku-
jala TRT:n laadunvalvonnan ta-
soa. – Olemme itse kehittäneet 
kattotuolitehtaan tuotannonoh-
jauksen tietojärjestelmämme. Sen 
avulla voidaan hallita koko kat-
totuolitilauksen elinkaari. Teknii-
kan kehitys on ollut viime vuosina 
huikeaa. Kuka olisi uskonut kym-

menen vuotta sitten, että esimer-
kiksi lujuuslajittelukone on suo-
raan internetissä. 

Innovaatiot tuovat 
kilpailukykyä

Turun Rakennustuote Oy on eri-
koistunut pitkien NR-rakentei-
den toimituksiin. Veijo Kujalan 
mukaan TRT:lla on nykyisissä ti-
loissaan valmiudet toteuttaa ala-
paarteeltaan yli 30 metriä pitkiä 
NR-rakenteita. Kaikki suunnitte-
lijat eivät edes tiedä, että niin pit-
kiä kattoristikoita on saatavissa. 
Kujaloiden mukaan erikoispit-
kien ristikoiden valmistuksessa, 
käsittelyssä ja asennuksessa ei ole 
ongelmia, kunhan tiedetään mitä 
tehdään.

Yritys on lisännyt tuotteisiinsa 
yhä enemmän asennusta helpot-
tavia ja uusia rakenteellisia ratkai-
suja sekä asennuspalveluja. Isoi-
hin ristikoihin asennetaan val-
miiksi itse kehitetyt nurjahdustuet 

sekä rakenteen jäykistäjät viimeis-
tään työmaalla ennen nostoa, jol-
loin on hyvä koota ristikot suure-
lementeiksi asennustyötä nopeut-
tamaan. Tuulissuon uuden hallin 
ristikkorakenteissa otettiin käyt-
töön uudenlainen mustiolaisen 
SBA Interior Oy:n kehittämä pa-
lokatkolevy.

SBA palolevy EI30 on valmis-
tettu vuorivillasta ja Kiilto Oy:n 
epäorgaanisesta paloesteestä. Sillä 
korvataan yleisesti käytössä oleva 
kahden kipsilevyn väliin tuleva 
mineraalivillaeristys. – Palolevyn 
asentaminen on erittäin nopea 
toimenpide, eikä sillä varustettuja 
ristikoita käsiteltäessä ole levyjen 
murentumisvaaraa. Palokatkolevy 
asennetaan ruuvein suoraan risti-
koiden väliin. Palosuojavaatimuk-
set täyttyvät ja rakenne on jous-
tava sekä huomattavasti kevyempi 
kuin kipsilevyrakenne, toteavat 
Kujalat ja asiakaskäynnillä ollut 
SBA:n Herkko Miettinen.

– Uusi palokatkolevy on ne-
liöhinnaltaan kalliimpi kuin pe-
rinteellinen ratkaisu, mutta sen 
ominaisuudet ja työtä merkittä-
västi nopeuttava vaikutus ja ke-
veys vaikuttavat niin, että raken-
teen lopulliset kustannukset ovat-
kin pienemmät. Liian usein suo-
malaiset rakennusalan kustannus-
laskijat tuijottavat jonkun erillisen 
materiaalin neliö- tai kuutiohintaa 
ajattelematta kokonaisuutta, to-
teaa Veijo Kujala kokemustensa 
perusteella.

Turun Rakennustuote Oy:ssä 
ja hallityömaalla vieraillessa sai 
konkreettisesti havaita, että suo-
malainen insinööripuutuote, NR-
ristikko, on edullinen ja joustava 
ratkaisu mitä moninaisimpiin kat-
toratkaisuihin. ■

Ristikkoelementtiin on 
valmiiksi asennettu sa-
vunpoistokanava, joka 
vaaditaan teollisuus-
hallirakennuksissa.


