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Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelija on 
Arkkitehdit NRT Oy, rakennesuunnittelija  Insi-
nööritoimisto Konstru Oy, LVIA-suunnittelija 
Climaconsult Finland Oy ja sähkösuunnittelija 
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy. Pääura-
koitsija on Skanska Oy.

Osa peruskorjaus- ja laajennushanketta 
on sisäpihalle rakennettu uusi opiskelija- ja 
henkilöstöravintola. Sisäpihalle ei haluttu 
uutta rakennusta, vaan uudet tilat sijoitettiin 
pihakannen alla olevan kellarikerroksen laa-
jennukseen. Kulku ravintolaan järjestettiin 
rakentamalla sisäpihalle katoksen alla oleva 
sisäänkäyntikupoli. Se toimii samalla myös 
tilojen yhtenä poistumistienä.

”Sisäänkäynnin pyöreä ulkohahmo muo-
toutui luontevasti jatkumona ravintolaan 
johtavien portaiden kaarevasta muodosta”, 
kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Rauli 
Ukkonen  Arkkitehdit NRT Oy:stä taustoittaa.

”Puistonpuoleista sisäänkäyntiä osoittava 
katos ja sen alla oleva kupoli on tapa ilmaista 
itäpuolelta Musiikkitalon suunnasta tulevalle 
henkilöliikenteelle, että pihakannen alla on 
ravintola.”

Kupolimuotoisen rakenteen ansiosta ulos-
käyntimääräykset toteutuivat niin että katon 
korkeus pysyi sisäpihalle sopivassa mittakaa-
vassa: halkaisija on 6,3–8,4 metriä ja korkeus 
3,9 m. Kupolin ulkopinta-ala on noin 70 m2.

”Suunnitteluvaiheessa emme tietenkään 
tienneet, miten rakenne tullaan toteuttamaan. 
Muitakin toteutustapoja pohdittiin. Olikin 
mukava yllätys, että pääsimme osallistumaan 

Persoonallinen kupoli valettiin 
erikoismuoteilla itsetiivistyvällä betonilla

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy peruskorjauttaa Sibelius-Aka-
temialle tiloja Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevan entisen Museo-
viraston rakennukseen. Kohde valmistuu lokakuussa 2014.

Sirkka Saarinen, toimittaja
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1 Sisäänkäyntikupoli katoksineen alkaa olla valmis 

lokakuussa 2014.

4 Mallinnuskuva valmiista sisäpihasta kupoli- ja 

katosrakenteineen.
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5 Monimutkaisen geometrian ja rakenteen sisä-

puolisen sileävalubetonin asettamien vaatimusten 

toteuttamiseen valittiin Dokan kehittämä muottirat-

kaisu. Ydinosan muodostaa 3D-muotti DokaShape. 

Erikoisvalmisteinen koottava suurmuotti Top 50 

ympäröi kevytrakenteista muottia ja pitää sen pai-

kallaan betonoinnin aikana.

6 Monimutkaiset geometriat muotoiltiin ja esi-

valmistettiin korkealuokkaisesta styroksista  ja 

pinnoitettiin erikoismuovipinnoituksella, polyu-

retaanielastomeerilla.

7 Lopputuloksena on ensiluokkainen sileävalupinta 

sisäänkäyntikatoksen sisäpuolella.

8 Betonipinnan päälle tuli vesieristeeksi bitumi-

huopa, jonka päälle ruiskutettiin uretaanieriste. 

9 Uretaanieristeen ruiskutus. 

10 Uretaanipinta ruiskubetonoitiin. Pintaansa kupoli 

sai kuparipellityksen.

11 Doka valmisti 3D-muotin pienoismallin avulla suo-

raan 3D-tulostimesta. Holvin rakentamiseen käytettiin 

Dokan Staxo 100 tukitornia. Muottiteknikot sovitti-

vat DokaShape muotin tarkalleen viistojen holvien 

muotoon. Itsetiivistyvän betonin (SSC) 3D-muottiin 

eri tavoin vaikuttavan muottipaineen ja kevyisiin 

styroksikappaleisiin kohdistuvan nostovoiman 

hallitsemiseksi Doka kehitti  tarkoitukseen sopivan 

erikoisrakenteen. Valmismuottijärjestelmä tilattiin 

Doka Finlandin kautta tämän emoyhtiöltä Itävallasta. 

Tämä on toinen kerta maailmassa ja ensimmäinen 

kerta Euroopassa, kun tämäntyyppinen muotti on 

valmistettu. Itsetiivistyvä betonimassa pumpattiin

muottiin kahdella saumakoneella neljän valuyhtey-

den kautta.

Sibelius-Akatemian laajennus
Helsinki, Suomi
Rakennuttaja: Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy
Rakennesuunnittelu:  Insinööritoimisto Konstru Oy
Rakennusurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
Rakennustöiden aloittaminen: Kesäkuu 2013
Valmistuminen: Lokakuu 2014
Rakennuskohde: Yliopistorakennus (peruskor-
jaus, laajennus)
Muotit: Doka Oy
Valmisbetonin toimitus: Rudus Oy
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ja seuraamaan uudenlaisen muottitekniikan 
lähes maailmanensi-iltaa, kun tekemämme 
3D-malli toteutettiin yksi yhteen Itävallassa 
tehdyillä muoteilla. Työmaalle toteutus oli var-
masti vaativa”, Rauli Ukkonen toteaa ja kertoo 
tyytyväisenä lopputuloksen olevan juuri sel-
lainen, jota haettiin.

Verhouksena patinoitu kupari
Kupoli valettiin itsetiivistyvällä betonilla. Sen 
päälle asennettiin ensin bitumihuopa vesieris-
teeksi ja ruiskutettiin sitten uretaanieriste, joka 
suojattiin ruiskubetonoimalla. Kupoli verhotaan 
kuparilevyillä, jotka patinoidaan kuparinvih-
reäksi. Se liittää rakenteen materiaali- ja väri-
maailmaltaan naapuruston kuparikattoihin ja 
-ikkunapellityksiin.

Tiivis suunnitteluvaihe
Ennen kuin kupoli päästiin valamaan maalis-
kuussa 2014, rakenteen toteutuksesta käytiin 
lukuisia suunnittelupalavereita. Monimutkaisen 
geometrian ja rakenteen sisäpuoleisen sileävalu-
betonin asettamien vaatimusten toteuttamiseen 
valittiin niiden perusteella Dokan kehittämä 
muottiratkaisu.

Sen ydinosan muodostaa 3D-muotti 
DokaShape. ”Monimutkaiset geometriat muo-
toillaan ja esivalmistetaan korkealuokkaisesta 
styroksista erikoisesti kehitetyllä muovipin-

noituksella. Erikoisvalmisteinen koottava 
suurmuotti Top 50 ympäröi kevytrakenteista 
muottia ja pitää sen paikallaan betonoinnin 
aikana”, tiivistää myyntipäällikkö Ville Tuulen-
suu Doka Finland Oy:stä käytetyn muottijär-
jestelmän periaatteen.

Kupolissa käytetty muottiratkaisu on hänen 
mukaansa uusinta uutta, vasta toista kertaa 
käytössä koko maailmassa ja ensimmäistä näin 
isossa koossa.

Muotti tehtiin siis juuri tähän kohteeseen, 
vakio-osia voitiin käyttää vain muotin tuennassa 
ja sidonnassa. Lisävaatimuksia muotin rungon 
suunnitteluun ja ankkurointiin toi myös itsetii-
vistyvän betonin aiheuttama suuri valupaine.

”Muotin tekeminen Itävallassa sujui suun-
nitellusti. Tosin EPS:stä jyrsittyjen muoto-osien 
suunnittelu vaati odotettua enemmän aikaa. 
Muotti koottiin kertaalleen valmiiksi jo Itäval-
lassa Dokan tehtaalla”, Ville Tuulensuu kertoo.

Pieni mutta vaativa rakenne työmaalle
Entä työmaa? ”Itselläni on urani aikana ollut 
monenlaisia betonikohteita. Tämä taitaa olla 
niistä seitsemän kuution betonimäärällään 
pienin, mutta työnä ehdottomasti vaativin. Lop-
putulos tyydyttää: hyvä siitä tuli”, pää urakoitsija 
Skanskan kohdemestari Marcus Mara naurahtaa.

”Syys-lokakuussa alettiin suunnitella”, hän 
kertaa kupolin syntyvaiheita. ”Itse kupolin vaa-

tivan geometrian lisäksi näimme heti, että vaa-
tivuutta toivat myös sen liittyminen ympäröivin 
rakenteisiin. Holvi, johon kupoli kiinnittyy, on 
näet kalteva kolmeen eri suuntaan. Kaikki piti 
saada natsaamaan”, hän esittelee.

”Yksi vaihtoehto olisi ollut tehdä kupolin 
muotit perinteisesti puusta paikan päällä. Ker-
ralla valettuna valupaineet olisivat nousseet 
erittäin suuriksi. Kiinnostuimme muottitoimit-
taja Dokan esittämästä konseptista.”

Yhteistyö muotinvalmistajan kanssa pelasi 
Marcus Maran mukaan koko ajan hyvin: ”Muo-
tintekijä Itävallan tehtaalla piti meidät ajan 
tasalla lähettämällä 3D-mallinnuksena teke-
miensä muottien kuvat eri valmistumisvaiheissa. 
Valmiit muotit tuotiin sitten  tänne rekoilla. 
Itävallasta tulivat tänne myös muotin suun-
nittelija,  työnjohtaja sekä kokenut timpuri.”

”Yhdessä meidän ammattilaisporukkamme 
kanssa työ saatiin hienosti tehtyä. Kun muotti 
purettiin, betonipinta oli jopa odotettua parempi. 
Täydellinen, saumaton pinta, joka sisäpuolella 
jää näkyviin”, Marcus Mara kertoo.

Itsetiivistyvä betoni sopii 
moniin käyttötarkoituksiin
Kupoli valettiin itsetiivistyvällä betonilla, joka tuo-
tiin työmaalle Ruduksen Jätkäsaaren asemalta.

Myös betonitoimittaja oli laatupäällikkö Petri 
Mannisen mukaan erikoiskohteessa vielä taval-

12 Patinoitu kuparipäällyste kupolin kateena liittää rakenteen materiaali- ja värimaailmaltaan naapurustoonsa.
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listakin tiiviimmin mukana. Itsetiivistyvä betoni 
oli kohteeseen ”se ainoa oikea”, sillä vibraaminen 
olisi voinut vaurioittaa. Ahtaassa ja suljetussa 
muotissa tavanomainen tiivistäminen olisikin 
ollut mahdotonta.

Betonin lujuusluokkavaatimus oli K37, rasi-
tusluokka XC1, XC2 100 v. Raekokona oli 16 mm. 

”Yhteistyökumppanimme Kalle Urho Oy toi 
työmaalle kaksi betonipumppua. Pumppaus-
linja jaettiin jakopaloilla useampaan haaraan 
ja betonia pumpattiin muotin alareunasta  
samanaikaisesti neljästä kohdasta.  Betonin 
notkeutta ja leviämää seurattiin ja tarkistettiin 
laadunvalvontamittauksin. Hyvin onnistuttiin”, 
Petri Manninen kehaisee.

Myös itsetiivistyvän betonin osalta kupoli on 
onnistunut referenssi. ”Tällä hetkellä itsetiivis-
tyvän osuus valmisbetonin kokonaisvolyymistä 
on vain muutama prosentti. Se voisi, ja sen soisi, 
olevan paljon isompi. Esimerkiksi monissa korja-
uskohteissa se on ylivoimainen tuote. Iso kohde 
ovat tällä hetkellä kehäradan asemien värilliset 
seinät, joihin olemme toimittaneet paljon itse-
tiivistyvää betonia. Sitä menee jonkin verran 
myös lattiakohteisiin. Hyvä käyttökohde ovat 
myös kaivinpaalut, joita ei tavallisin konstein 
pääse tiivistämään”, Petri Manninen kannustaa 
it-betonin käyttöön.

Distinctive dome cast in self-compacting 
concrete using special formwork
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, a property 
investment company that specialises in the 
ownership and development of premises used 
by several Helsinki-based universities, is execut-
ing a renovation project to build facilities for 
Sibelius Academy in the old building of the 
National Board of Antiquities in the Etu-Töölö 
area of Helsinki. The project also includes a new 
restaurant for the students and the staff, built 
under the decking of the interior courtyard. 
Entrance to the restaurant was arranged by 
building an entrance dome under a shelter in 
the courtyard. It also serves as one of the exit 
routes from the facilities.

The round exterior shape of the entrance is 
a natural continuum to the curved shape of the 
staircase leading to the restaurant. 

A formwork solution developed by Doka was 
chosen to meet the requirements that followed 
from the complex geometry and the fair-faced 
concrete used on the inside of the structure. This 
was only the second time that the formwork had 
been used anywhere in the whole world, and the 
first time it was realised in such a large size.

The core of the system is the 3D DokaShape 
formwork. The complicated geometries of the 
dome were formed and prefabricated from high-
quality EPS using a plastic coating specifically 

13 Kupolin malliseksi suunniteltu opiskelijaravintolan sisäänkäyntikatos on näyttävä myös sisäpuolelta.
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developed for this purpose. A large-area form-
work system of special construction surrounded 
the light formwork mould and kept it in place 
during concreting. The formwork systems were 
manufactured in Austria.

The dome was cast in self-compacting con-
crete. It was first covered with bitumen felt as 
water insulation, followed by sprayed urethane 
insulation protected with shotcrete. The clad-
ding of the dome is made of copper sheets in 
copper-green patina colour.
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