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Kantavissa rakenteissa tulee käyttää ruos-
tumattomia tai haponkestäviä kiinnikkeitä, 
ruuveja ja nauloja

Kestopuun värivaihtoehtoina ovat vihreä ja 
ruskea. Säännöllinen pintakäsittely piden-
tää puun käyttöikää, elävöittää sen pintaa 
ja helpottaa puupinnan puhtaanapitoa.

A-luokan kestopuuta käytetään maa- ja vesikosketukseen tulevissa rakenteissa. AB-luokan 
kestopuu soveltuu maan pinnan yläpuolisiin rakenteisiin.

YLEISTÄ

Suomessa kyllästetään mäntypuutavaraa 
kyllästysluokkiin A ja AB. Kyllästysaineena
käytetään Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton hyväksymiä valmisteita, joissa tehoai-
neina ovat kuparisuolat. Kyllästysaineen 
tulee tunkeutua pintapuukerroksen läpi 
sydänpuuhun asti. Tuotteilla ei ole käytön-
rajoituksia ulkotiloissa.

LAADUNVALVONTA JA 
LAATULEIMAUS

Laatuluokitetun, kyllästetyn puutavaran 
tarkastaa ja laatuleimausoikeuden myön-
tää ulkopuolinen akkreditoitu laaduntar-
kastusyritys. A-luokan kyllästetty puutava-
ra merkitään kappalekohtaisesti valkoisella 
ja AB-luokan puutavara keltaisella merkin-
tälipukkeella. Merkintälipukkeesta käy ilmi 
kyllästetyn puutavaran tuottaja, kyllästys-
luokka ja käytetty kyllästysaine.

 
KYLLÄSTETYN PUUTAVARAN 
KÄYTTÖKOHTEET

Kestopuu, luokka A
A-luokan painekyllästettyä puutavaraa käy-
tetään maa- ja vesikosketuksessa olevissa 
rakenteissa sekä kantavissa ja erityistä tur-
vallisuutta vaativissa rakenteissa. A-luok-
kaan kyllästetään 48 mm ja sitä paksumpi 
sahatavara. Käyttökohteita ovat esimerkiksi:
•	 parvekkeiden ja laiturien kantavat raken-

teet
•	 portaat
•	 pengerrykset
•	 sillat
•	 aitapylväät
•	 meluaidat
•	 ratapölkyt
•	 sähkö- ja puhelinpylväät
•	 leikkikenttärakenteet

Kestopuu, luokka AB
AB-luokan painekyllästettyä puutavaraa käy-
tetään maanpinnan yläpuolisissa säälle alt-
tiissa rakenteissa. AB-luokkaan kyllästetään 
alle 48 mm paksuinen sahatavara. Höylättyä 
kestopuuta on mahdollista saada myös uri-
tettuna. Uramallit ovat höyläämökohtaisia.

AB-luokan käyttökohteita ovat esimerkiksi:
•	terassilaudoitukset
•	piha-aidat
•	rakennusten	ulkoverhoukset
•	pihakalusteet
•	leikkikenttärakenteet

VÄRIVAIHTOEHDOT
Kestopuun perusvärivaihtoehdot ovat vih-
reä ja ruskea. Ruskean kestopuun lisäksi 
myös muita valmiiksi sävytettyjä vaihto-
ehtoja voi olla saatavilla. Värivaihtoehdois-
sa  kyllästysprosessi ja kyllästysaine ovat 
samat, joten  lahonkestävyydessä ei ole 
eroja. Sävytetty kestopuu  valmistetaan 
lisäämällä kyllästysaineeseen väriainetta. 
Värin säilyttämiseksi kestopuuta tulee pin-
takäsitellä säännöllisesti. 

TOIMITUSKOSTEUS
Kestopuuta on saatavilla ulkovarastoituna.
Toimituskosteus riippuu kyllästysajankoh-
dasta ja varastointiolosuhteista. Tilaamalla
tuotetta on mahdollisuus saada kuivat-
tuna. Ennen kyllästetyn puutavaran käyt-
töönottoa on varmistettava, että sen koste-
us on tulevan käyttökohteen olosuhteiden 
mukainen.
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PINTAKÄSITTELY
Kyllästetty puu harmaantuu auringon uv-
säteiden vaikutuksesta. Pintakäsittely lisää
puun kestoikää, elävöittää sen pintaa ja 
helpottaa puupinnan puhtaanapitoa Pin-
takäsiteltävän kestopuun tulee olla kuivaa,
u < 18 %. 
Kestopuu voidaan käsitellä ulkotiloihin 
tarkoitetuilla maaleilla, peittävillä tai kuul-
tavilla puunsuoja-aineilla tai puuöljyllä. 
Sävytetyt puunsuoja-aineet ja öljyt estä-
vät tehokkaimmin puun harmaantumista. 
Lisätietoa pintakäsittelystä saa maalinval-
mistajilta.

TYÖSTÖ JA KIINNITYS
Kestopuuta voi työstää tavanomaisilla 
puuntyöstömenetelmillä. Katkaisupinnat 
tulee käsitellä siveltävällä puunsuoja-
aineella. Kaikissa kantavissa ja henkilö-
turvallisuuden kannalta merkittävissä ra-
kenteissa tulee käyttää ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, ruu-
veja ja nauloja. Muissa rakenteissa voidaan 
käyttää myös kuumasinkittyjä kiinnikkeitä, 
ruuveja ja nauloja sekä ns. terassiruuve-
ja. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että 
kuumasinkittyjen kiinnikkeiden kestoikä 
saattaa olla lyhyempi kuin kyllästetyn puun 
kestoikä. Yhdessä käytettävien kiinnikkei-
den tulee olla samaa materiaalia. Sinkityt ja 
ruostumattomat tuotteet eivät saa joutua 
kosketuksiin toistensa kanssa. Kuumasin-
kittyjen tuotteiden sinkityksen tulee olla 
vähintään G185 vahvuinen ASTM A123 ja 
A153 mukaisesti (sinkkikerroksen paksuus 
vähintään 90 mikrometriä).

KÄYTÖSTÄ POISTETTU 
KYLLÄSTETTY PUUTAVARA
Kyllästetty puu luokitellaan erilliskerättä-
väksi jätteeksi. Kaikki käytöstä poistettu 
kyllästetty puutavara sekä mahdolliset 
työstöjätteet tulee toimittaa jätelaitosten 
ja puutavarakauppojen erilliskeräyspistei-
siin. Kyllästetty puutavara hyödynnetään 
energiaksi.

VIITETIEDOT
Kyllästetyn puutavaran luokitusta ja laatu-
vaatimuksia sekä käyttöä koskevia ohjeita 
ja määräyksiä esitellään RT-ohjekortissa RT 
21-10880 (uusi korvaava ohjekortti ilmes-
tyy syksyllä 2012). 

KYLLÄSTETYN PUUTAVARAN 
LUOKITUS
A-luokka: Standardi EN 351 NP5/UC4
AB-luokka: Standardi EN 351 NP5/UC3

Vakiokoko Harvemmin tuotettu koko

SAHATUN KESTOPUUN POIKKILEIKKAUSMITAT
mm 50 75 100 125 150 175 200

19
22
25
32
38
44

50
63
75

100
125
150

HÖYLÄTYN KESTOPUUN POIKKILEIKKAUSMITAT
mm 45 70 95 120 145 170 195

15
21
28
33
39
45

70
95

MITALLISTETUN KESTOPUUN POIKKILEIKKAUSMITAT

mm 48 73 98 123 148 173 198

48

PYÖREÄN KESTOPUUN POIKKILEIKKAUSMITAT
Pyöreää, painekyllästettyä puuta saa joko sylinterin tai kartion  muotoon sorvattuna. 
Sylinterinmuotoista pyöreää puuta saa myös päistään pyöristettynä tai kulmista viistottuna.
Valikoima vaihtelee myymäläkohtaisesti.

 SYLINTERIN MUOTOISET halkaisija
pituus

 Halkaisija, mm 60 70 80 100 120 140
 Pituus, mm

 KARTION MUOTOISET latvamitta
pituus

130 150 170 190

LIIMAPUUTOLPAN POIKKILEIKKAUSMITAT

3000 ja 6000

1500 - 4500

90 x 90 115 x 115
3000 ja 6000

Latvamitta, mm
Pituus, mm

Leveys, mm
Pituus, mm

NEUVONTA

Kestopuuteollisuus ry
PL 381 (Unioninkatu 14 , 4krs)
00131 HELSINKI
Puhelin 09 6229 400
info@kestopuu.fi
www.kestopuu.fi

MYYNTI

Rakennustarvikeliikkeet ja 
puutavarakaupat

Painekyllästetyn puun käytöstä on saatavilla Opas ammattilaisille www.kestopuu.fi sivuilta


