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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.

V

teet Oy ja Rakennustuote valmisti
itse hallin seinäelementit. Työmaalla asennettiin yli 30-metriset kattoristikot maassa valmiiksi
koottuina yli kaksi metriä leveinä

Isältä pojalle
Yrityksen päätuote on aina ollut
kattoristikoiden valmistus. TRT
on historiansa aikana tehnyt kuitenkin muutakin kuin kattoristikoita. Moni muistaa yrityksen jo
Raision asuntomessuilta vuonna
1997, jonne se pystytti Puuinfon
K uva : V eijo K ujala .

iime kesänä TRT rakensi
uuden, noin 2500 neliön,
teollisuushallin tehtaansa
läheisyyteen. Kantavat järeät liimapuupilarit toimitti Late-Raken-

elementteinä nosturilla hallin katolle. Ristikoissa oli valmiiksi asetetut nurjahdustuet, jäykistäjät,
hallirakenteissa välttämättömät
savunpoistokanavat sekä kattomateriaalin aluslaudoitukset. Katon asennus kesällä oli malliesimerkki siitä, miten huolellisella
esivalmistelulla isojen elementtien asennus paikoilleen kävi neljältä mieheltä ja nosturilta nopeasti ja tarkasti kerralla paikoilleen.

M ikko P eltovirta

platform-talon viereen Turku ‑Talon. Siinä elementtipuutalossa oli
tiettävästi Suomen ensimmäinen
lämpökäsitellystä kuusesta tehty
iso terassi.
Jouko Kujala on myös suunnitellut aikoinaan lappalaiskodasta mallia saaneet Revontuli
-mökit ja -majat elementtirakenteisina. Myös Alastaron moottoriradan lähistölle TRT on rakentanut rakennuksia, joissa on käytetty omassa tehtaassa valmistettuja ylä- ja alapohja- sekä seinäelementtejä. Elementtien volyymit
eivät ole vielä olleet kovin suuria,
mutta erityisesti yläpohjan kattoelementeissä näyttäisi olevan selkeää potentiaalia.
Yhtiön johdossa tapahtui sukupolven vaihdos pari vuotta sitten, kun Jouko Kujalan poika,
Veijo Kujala ryhtyi yhtiön toimitusjohtajaksi. Eläkeiän saavuttanut Jouko Kujala jatkaa edelleen
yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja on aktiivisesti mukana rakennusprojekteissa. – Viime lama
vaikutti luonnollisesti meidänkin
toimintaamme tilausten vähenemisenä, mutta jo viime syksystä
alkaen ovat tilaukset lisääntyneet,
toteaa Veijo Kujala. – Keväästä alkaen on tuotantomme ollut käynnissä kahdessa vuorossa noin 20
henkilön työpanoksella. Toivottavasti 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. Kattoristikkorakenteita saavat suunnitella vain Inspecta Sertifiointi
Huolellisen esivalmistelun ansiosta 32,5 metriä pitkät kattoelementit asennetaan nopeasti.
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Ristikkoelementtiin on
valmiiksi asennettu savunpoistokanava, joka
vaaditaan teollisuus
hallirakennuksissa.

Ristikkoelementtien
kehittäjät työmaalla
vasemmalta alkaen:
Herkko Miettinen, SBA
interior - palolevy,
sekä Jouko ja Veijo
Kujala TRT OY - ristik
korakenteen uudet
ratkaisut.

Oy:n hyväksymät vastaavat NRsuunnittelijat. Silloin tällöin kerrotaan ristikkorakenteiden sortumisista. Kujalat ovat perustellusti
sitä mieltä, että kaikissa vahinkotapauksissa syypäänä ei ole ollut ristikkorakenne, vaan yleensä
asennusvirheet ja huolimattomuus työssä. – Viime talvena tarkastamillemme työmaille oli kaikille yhteistä piirustuksissa määrättyjen nurjahdustukien täydellinen puuttuminen, he toteavat.
Kujalat toivovat, että yliopistot, ammattikorkeakoulut,
Puuinfo ja muut alan järjestöt
viestittäisivät tehokkaasti rakentajille, miten ristikkorakenteita
tulee käsitellä, asentaa ja tukea.
Tämä olisi paras keino palauttaa
luottamus puurakenteiden kestävyyteen. Pitkissä ristikoissa yläpohjan jäykistäminen on järkevintä toteuttaa ns. tuuliristikoiden
avulla. Ne asennetaan yläpaarteen
suuntaisina ristikoiden väliin harjalta räystäälle. Kujalat toivovat
myös rakennusvalvonnan kiinnittävän oikeaan tuentaan riittävää
huomiota.
– Jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, että ristikoiden valmistamista valvotaan tarkkaan, mutta
työmailla ei käytännössä kukaan
valvo esimerkiksi nurjahdustukien asentamista. Meidän toimitustemme mukana on jo pitkään
lähtenyt kuvien ohella asennusohjeet ja laadunvalvontataulukko,
missä on selkeästi ohjeistettu nurjahdustukien asennus ja paikat,
ylä- ja alapaarteiden suoruuden
käyryysrajoitukset sekä pystysuoruuden tarkistaminen. Ristikoihin
on jopa maalilla merkitty tukien
paikat valmiiksi, kertoo Jouko
Kujala. – Teräspalkkirakenteita
hitsataan rakennustyömaiden pihalla, eikä kukaan valvo esimerkiksi seinämien paksuuden täyttymistä eikä työn laatua, ihmettelee
Kujala eri materiaaleista rakentamisen käytäntöjä Suomessa.
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– Tämän vuoden aikana ovat
eurokoodi 5-vaatimukset tulleet
voimaan. Samalla on tullut muutoksia myös lujuuslajittelun luokkiin. Koneellinen lujuuslajittelu
vaatii oman sertifikaattinsa. Esimerkiksi luokka C45 on jo niin kovan luokan tavaraa, että sellaisia
kapuloita ei kovin paljon normaalista ST-kuusi sahatavarasta lankea. Meillä pääasiallinen materiaali
on luokkaa C35/C40. Koska suoritamme kaikelle käyttämällemme
puutavaralle lujuuslajittelun itse
koneellisesti, on puutavaran laatua helppo seurata. Käytetyt sahat ovatkin valikoituneet vuosien
aikana. Myös CE-merkintään on
valmius ja syksyllä haemme merkintäoikeutta, valaisee Veijo Kujala TRT:n laadunvalvonnan tasoa. – Olemme itse kehittäneet
kattotuolitehtaan tuotannonohjauksen tietojärjestelmämme. Sen
avulla voidaan hallita koko kattotuolitilauksen elinkaari. Tekniikan kehitys on ollut viime vuosina
huikeaa. Kuka olisi uskonut kym-

menen vuotta sitten, että esimerkiksi lujuuslajittelukone on suoraan internetissä.

Innovaatiot tuovat
kilpailukykyä
Turun Rakennustuote Oy on erikoistunut pitkien NR-rakenteiden toimituksiin. Veijo Kujalan
mukaan TRT:lla on nykyisissä tiloissaan valmiudet toteuttaa alapaarteeltaan yli 30 metriä pitkiä
NR-rakenteita. Kaikki suunnittelijat eivät edes tiedä, että niin pitkiä kattoristikoita on saatavissa.
Kujaloiden mukaan erikoispitkien ristikoiden valmistuksessa,
käsittelyssä ja asennuksessa ei ole
ongelmia, kunhan tiedetään mitä
tehdään.
Yritys on lisännyt tuotteisiinsa
yhä enemmän asennusta helpottavia ja uusia rakenteellisia ratkaisuja sekä asennuspalveluja. Isoihin ristikoihin asennetaan valmiiksi itse kehitetyt nurjahdustuet

sekä rakenteen jäykistäjät viimeistään työmaalla ennen nostoa, jolloin on hyvä koota ristikot suurelementeiksi asennustyötä nopeuttamaan. Tuulissuon uuden hallin
ristikkorakenteissa otettiin käyttöön uudenlainen mustiolaisen
SBA Interior Oy:n kehittämä palokatkolevy.
SBA palolevy EI30 on valmistettu 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 ristikoiden väliin. Palosuojavaatimukset täyttyvät ja rakenne on joustava sekä huomattavasti kevyempi
kuin kipsilevyrakenne, toteavat
Kujalat ja asiakaskäynnillä ollut
SBA:n Herkko Miettinen.
– Uusi palokatkolevy on neliöhinnaltaan kalliimpi kuin perinteellinen ratkaisu, mutta sen
ominaisuudet ja työtä merkittävästi nopeuttava vaikutus ja keveys vaikuttavat niin, että rakenteen lopulliset kustannukset ovatkin pienemmät. Liian usein suomalaiset rakennusalan kustannuslaskijat tuijottavat jonkun erillisen
materiaalin neliö- tai kuutiohintaa
ajattelematta kokonaisuutta, toteaa Veijo Kujala kokemustensa
perusteella.
Turun Rakennustuote Oy:ssä
ja hallityömaalla vieraillessa sai
konkreettisesti havaita, että suomalainen insinööripuutuote, NRristikko, on edullinen ja joustava
ratkaisu mitä moninaisimpiin kattoratkaisuihin. ■

Kuvassa näkyvät kattoelementin
nurjahdustuennat sekä jäykistäjät.
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