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Rakenteellisesta elementistä syntyy hämmästyttävä puinen 
interiööri 
 
One Main -toimiston saneerausprojekti Yhdysvaltain Bostonissa on esimerkki 
yllättävästä tavasta käyttää Kerto® LVL –tuotteita sisustusratkaisuna. Toimiston 
sisätilan aaltomaiset puupinnat on valmistettu Metsä Woodin Kerto LVL -levystä, jota 
yleensä käytetään kantavissa rakenteissa.  
 
Tekniset edut ja saatavuus johtivat Kerto LVL:n valintaan 
 
Metsä Woodin Kerto-Q LVL:ää käytetään tavallisesti kantavissa rakenteissa. One Main -
toimisto on kuitenkin erinomainen esimerkki täysin erilaisesta tavasta käyttää tuotetta. Kertoa 
käytettiin sisustuselementtinä luomaan uskomaton sisustuskokonaisuus. 
 
”One Main -projektista käy hyvin ilmi, että kestävän arkkitehtuurin ei tarvitse olla tylsää, vaan 
se voi päinvastoin avata rakennusteollisuuden aivan uudelle, monimutkaisten muotojen 
käytölle”, projektin pääarkkitehti Mark Goulthorpe dECOi Architects -suunnittelutoimistosta 
sanoo.  
 
Suunnittelutoimisto päätyi Kerto-Q LVL:ään rakennusmateriaalina sen paksuuden ja suuren 
levykoon ansiosta. Kerto on edullista ja ehjäpintaista, ja sen toimitusaika on lyhyt. Se oli 
käytännöllinen valinta kustannusten, valmistuksen ja estetiikan näkökulmista. Kerto LVL:n 
suuret levyt soveltuvat erinomaisesti työstettäväksi ja niihin saadaan lujat reunat. 
Laminoidulla levyllä saadaan aikaan erittäin näyttävä muotomaailma. 
 
Funktionaalinen ripustettu puukatto  
 
Projektin kohteena ollut toimistotorni on 1970-luvun betonilaattarakennus, jossa on kiinteät 
ikkunat ja ilmastointi. Saneerattavan tilan rakenteessa oli riittävästi kapasiteettia jäljellä 
suhteellisen kevyiden kattopaneelien ripustamiseen kattolaatasta. 
 
Toiminnallisen toimistotilan rajaavat kaksi aktiivista pintaa, lattia ja katto, joita elävöittävät 
myös tuuletusaukkojen ja valojen sijoittelukohdat. Tilajärjestelyn perustan muodostavat 
vastaanottotiski ja sisäkatto. Sisäkatto näyttää siltä, kuin sitä paikka paikoin vedettäisiin kohti 
lattiaa luomaan struktuuria, välillä taas kohti taivasta luomaan avaruutta. 
 
Suuret esivalmistetut osat nopeuttivat asentamista 
 
MIT:in yliopistossa professorina toimivan arkkitehti Mark Goulthorpen ehdotuksessa 
tyypillinen rakennustapa korvattiin yhtenäisellä CAD-CAM-logiikalla.  
 
Jokainen sisustuksen puuosa valmistettiin tehtaassa tehokkaalla kolmiakselisella CNC-
koneella. Suunnittelualgoritmit jakoivat arkkitehtoniset muodot erillisiksi elementeiksi, jotka 
sovitettiin 3,7 × 1,2 metrin kokoisiin levyihin arkkitehtitiimin automatisoimalla ja optimoimalla 
ohjelmalla. Koska osiin oli työstetty vaarnoja varten reiät, osien sijoittaminen paikalleen oli 
helppoa: ne aseteltiin oikeaan järjestykseen, kohdistettiin toisiinsa ja kiinnitettiin liimaamalla 
tai naulaamalla. 
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Tavoitteena oli vähentää työmaalla tehtävän työn määrää. Tämä tavoite pääosin 
saavutettiinkin, kun työmaalle toimitettiin koko ajan suurempia esivalmistettuja 
osakokonaisuuksia. Esimerkiksi kokonaisten toimistohuoneiden lattioita ja vastaanottotiski 
toimitettiin täydellisinä elementteinä, jotka tarvitsi vain sijoittaa paikalleen. 
 
Virtaviivaistettu valmistus herätti litteän Kerto LVL -levyn eloon 
  
Oli erittäin tärkeää virtaviivaistaa varsinainen työstöprosessi, koska niin rakentamisesta tuli 
nopeaa ja taloudellista. Kaikki näkyvät elementit valmistettiin kootuista osakokonaisuuksista, 
jotka työstettiin litteistä Kerto LVL -levyistä.  
 
Katot, seinät, lattiat ja kiinteät kalusteet luotiin kaikki juovikkaista, viilurakenteisista 
elementeistä, jotka valmistettiin useasta Kerto LVL -kerroksesta. Toiminnalliset elementit, 
kuten tuuletussäleiköt, valojen paikat ja ovenkahvat työstettiin suoraan puuhun.  
Arkkitehdit toimittivat varsinaiset työstöohjetiedostot valmistusta varten. Osat sovitettiin noin 
1 200 Kerto LVL -levyyn hukan vähentämiseksi. Ohjeet välitettiin digitaalisesti numeerisia 
komentoja käyttävään koneeseen.  
 
One Main -projektissa materiaalivalinnan taustalla oli vahva ympäristönäkökulma: 
rakentamisessa käytettiin kestävästi tuotettua ja hiiltä sitovaa raaka-ainetta, joka muunnettiin 
viimeistellyiksi ja toimiviksi elementeiksi taitavalla ja energiatehokkaalla digitaalisen työstöllä. 
Jos dECOi olisi päätynyt valinnassaan muuhun materiaaliin, tai esimerkiksi pienentänyt 
Kerto-Q -levyjen paksuutta tai kokoa, työstöön kuluva aika ja kustannukset olisivat kasvaneet 
eksponentiaalisesti. 
 
One Main -projekti lyhyesti:  

 One Main -projekti toteutettiin suomalaisesta puusta valmistetusta Kerto-Q LVL:stä, 

jonka valmistuksessa käytetään myrkytöntä vesipohjaista liimaa.  

 Kohteen pinta-ala on 1 000 m2 ja siinä on käytetty 1 200 Kerto LVL -levyä, kukin 

paksuudeltaan 39 mm ja kooltaan 3,7 m × 1,2 m. 

 Kaikki osat työstettiin paikallisesti yhdellä kolmiakselisella jyrsinkoneella.  

 dECOi toimitti varsinaiset työstökuvat (yli 300 000 metriä leikkauslinjaa) 3D-

ohjetiedostoina.  

 Materiaalista syntyi vain noin 10 % hukkaa, joka haketettiin ja kierrätettiin. 

Tutustu Bostonissa toteutettuun One Main -saneerausprojektiin osoitteessa 
www.metsawood.com/publications. 
 
Kuvia: http://databank.metsagroup.com/l/9SGTHPTV7-xG 
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Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen 
sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta 
puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2015 oli 0,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 
2 000 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia. 
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