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Pääkirjoitus Preface

Betonin monet kasvot

Julkisessa keskustelussa ja mediassa betonilla on monet kasvot.  Usein 
puhutaan betonilähiöistä negatiivisessa sävyssä. Kyseessä ovat 60- ja 
70-luvulla nopeasti, huutavaan asuntopulaan rakennetut kerrostalotaaja-
mat, joissa käytettiin paljon betonia myös julkisivuissa. Nuo rakennukset 
ovat aikansa kuva. Asuntoja tarvittiin paljon ja nopeasti. Suunnittelun 
lähtökohtana oli 30 vuoden käyttöikä, joka nyt on ylittynyt jo merkit-
tävästi. Betoni siis kestää, mutta nuo lähiöt ovat toki korjaustarpeessa.

Paljon on muuttunut. Betoniteknologia on kehittynyt vuosien kuluessa 
huimasti.  Sen näkee tässä kontekstissa selvästi tämän Betoni-lehden 
sivuilla, joissa esitellään vuoden 2014 Betonirakenne. Voittanut kohde, 
asuinkerrostalo, on Helsingin kaupungin asuntotuotantoimisto ATT:n 
rakennuttama Länsisatamankatu 23. Se edustaa upeaa arkkitehtuu-
ria ja hienoa betoniteknologiaa. Kohteessa on käytetty muun muassa 
kuitubetoniteknologiaa. Kuitujen käyttö on tulossa myös rakennusten 
runkorakenteisiin.

Betoni on kiveä, muokattavaa sellaista. Pientalorakentamisessa 
kivitalojen osuus on noin 12 %. Kivitalot ovat kaikkein arvostetuimpia 
pientaloja. Pääosa rakennettavista kivitaloista on betoni- tai kevytso-
raharkkorakenteisia.

Betonia käytetään paljon piha- ja katurakentamisessa, jossa betonin 
monimuotoisuus ja muokattavuus tulevat todella hyvin esiin. Betonikivien, 
-laattojen ja erilaisten muurikivien pintakäsittely- ja värivaihtoehdot 
ovat lähes rajattomat. Oikeastaan vaihtoehtoja rajoittavat vain Suomen 
pienet markkinat, sillä pienien erikoisten erien valmistaminen on kallista.

Ympäristöasioiden merkitys korostuu tämän päivän rakentamisessa. 
Puhutaan energiansäästöstä ja kiertotaloudesta. Betoniteollisuus ja sen 
pääraaka-ainetoimittaja sementtiteollisuus ovat tehneet erittäin paljon 
ympäristöasioiden eteen. Sementtiteollisuus on onnistunut vähentä-
mään päästöjä merkittävästi. Sementin aiheuttamat hiilidioksidipääs-
töt ovat noin 1 % koko Suomen päästöistä. Betonissa käytetään myös 
merkittäviä määriä muiden toimialojen ylijäämiä kuten muun muassa 
masuunikuonaa, kivihiilituhkaa ja kalkkikiveä. 

Valmiissa rakennuksessa kivirakentamisen yksi etu on massiivisuus. 
Se varaa rakenteisiin energiaa ja vähentää siten rakennuksen sisäisiä 
lämpötilavaihteluita. Energiansäästö on merkittävä rakennuksen koko 
elinkaaren aikana.

Myös kierrätystalousmielessä betoni on erinomainen materiaali. 
Betonin raaka-aineet tulevat luonnosta ja ovat täysin kierrätettävissä. 
Kun betonitalo puretaan, käytetty betoni murskataan ja murskattu 
materiaali käytetään pääosin maarakentamiseen korvaamaan luon-
nonkiviainesta.

Betoni on plastinen rakennusmateriaali, joka taipuu melkein mihin 
vain.

Pertti Halonen
Betoniteollisuus ry, johtokunnan puheenjohtaja

1  Pertti Halonen

The many faces of concrete
concrete is in public debate and in the media presented with many dif-
ferent faces. The term “concrete suburbs” is often used in a negative 
tone.  It refers to the high-rise estates built in the 1960’s and 1970’s on 
tight schedules to satisfy the vast housing shortage; concrete was used 
in abundance in these projects, also on the facades. The buildings reflect 
the time when they were built. Housing capacity had to increased, a lot 
and quickly. Design was based on a 30-year service life which, by the way, 
has already been significantly exceeded. Concrete has thus proven its 
durability, but there is no denying those suburbs are in need of repair. 

A lot has changed. Concrete technology has developed in leaps and 
bounds over the years. A good example of this is the Concrete Structure 
of the Year 2014 introduced in this magazine. The 23 Länsisatamankatu 
Road project of the City of Helsinki Housing Production Department 
ATT represents magnificent architecture and great concrete technology. 
Fibre concrete technology, among others, has been utilised in the project. 
Fibres are finding their way also into the frame structures of buildings.

In low-rise building, stone houses are the most prestigious of small 
houses. The majority of stone houses are built using concrete or light-
weight aggregate concrete blocks. 

Concrete is a popular raw material in courtyards and road construc-
tion. The finishing and colour alternatives are practically unlimited for 
concrete stones, slabs and walling stones.

The significance of environmental issues is emphasised in the con-
struction trade of today. Energy savings and circular economy are the 
keywords. Concrete industry, as well as cement industry as the supplier 
of the main raw material for concrete, have focused a lot of efforts on 
environmental issues. Cement industry has managed to significantly cut 
down emissions. The carbon dioxide emissions caused by cement account 
for ca. 1 % of the total emissions in Finland. Considerable amounts of 
residues from other industries, such as furnace slag, coal ash and lime-
stone, are also utilised in concrete production. 

The massive stone construction of the finished building stores energy 
and thus reduces temperature variations inside the building. Remarkable 
energy savings are achieved during the whole lifecycle of the building.

The raw materials for concrete come from the nature and are fully 
recyclable. When a concrete house is demolished, the concrete structures 
are crushed and the crushed material is primarily used in earthworks 
to replace natural stone materials.

The plasticity of concrete makes it a building material suited for 
almost any purpose.

Pertti Halonen
Chairman of the Board of Directors of the Association of Finnish 
Concrete Industry (Betoniteollisuus ry)
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Länsisatamankatu 23:n toteutus perustuu Hel-
singin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n 
syksyllä 2009 järjestämään arkkitehtuurikut-
sukilpailuun, jonka voitti Arkkitehtitoimisto 
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy ehdotuksel-
laan  LightHouse. 

Rakennuksessa on kaksi osaa: kuusiker-
roksinen L-mallinen lamelliosa sekä torniosa. 
Molemmissa on ullakkokerrokset. Torniosan 
ullakolla sijaitsee talon kerho- ja saunatilat. 
Katutasossa ja torniosassa on myös toisessa 
kerroksessa liiketiloja.

Torniosa tulee toimimaan maamerkkinä 
Helsingin keskustasta Saukontorin nurkalle,  

Vuoden Betonirakenne 2014: 

Heka Länsisatamankatu 23, 
Helsinki

Maritta Koivisto, 
arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni
maritta.koivisto@betoni.com

Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki palkittiin vuoden 2014 beto-
nirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuun-
nittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Pitsimäinen ja raikas 
asuinkerrostalo torneineen on Jätkäsaaren maisemassa näyttävä 
maamerkki, joka yhdistää näkymäakselin Helsingin keskustaan 
asti. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten toimivalla 
yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja 
ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus. 
Kohde on esitelty myös Betoni 2/2014 lehdessä ss. 20–27.

1 Palkittavien tahojen edustajat vastaanottivat 

palkintoveistoksen ja kunniakirjat.

2 Länsisatamankatu 23:n asuinkerrostalo torneineen 

on Jätkäsaaren maisemassa näyttävä maamerkki.

Jätkäsaaren ydinalueelle, saavuttaessa. Toiselle 
puolelle toria tulee aluetta palveleva liikekeskus. 
Länsipuolelta tori rajautuu merelle johtavaan 
kanavaan.

Betonin mahdollisuudet esiin 
laadukkaissa julkisivuissa
"Betonia on käytetty Länsisatamankatu 23:ssa 
monipuolisesti", kiitti kilpailun tuomaristo. Mate-
riaalin mahdollisuudet tulevat esiin erityisesti 
julkisivuissa. Kymmenkerroksisen torniosan ja 
asuntojen huoneiston levyinen parvekeseinä 
on valmistettu pitsimäisesti kuitubetonista. Pit-
sielementit sijaitsevat pääosin parvekkeiden 
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edessä kylmänä rakenteena. Läpihengittävät 
seinämät luovat asuntoihin muuntuvaa valon 
ja varjon leikkiä. 

“Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki 
betonin käytöstä, jossa julkisivun harsomainen 
keveys uudistaa raskaaksi mielletyn raken-
nusaineen perinteisiä käyttötapoja”, korosti 
tuomaristo perusteluissaan.

Kuitubetonielementit valmisti itävaltalai-
nen Rieder Gmbh arkkitehdin suunnitelmien 
mukaan. Muoto suunniteltiin betonielement-
titekniikalla valmistettavaksi. Kuvio syntyi 
raudoitusverkon 30 sentin dimensiosta, joka 
on paikoitellen jaettu vielä 15 sentin ruutuihin. 

Riederin kuitubetonilevy valmistetaan 
pumppaamalla muottiin itsetiivistyvää betonia, 
jossa on mukana emäksenkestävät lasikuidut.

”Elementeissä on käytetty myös raudoitus-
terästä. Teknisesti terästä ei olisi välttämättä 
tarvittu, mutta sitä käytettiin varmistuksena 
turvallisuussyistä. Jos elementti jostain syystä 
rikkoutuisi niin palaset eivät pääse tippumaan 
ja aiheuttamaan vaaraa”, kertoi arkkitehti 
Santeri Lipasti.

Kymmenen senttiä paksujen, suurimmillaan 
kolme metriä leveiden ja 4,5 metriä korkeiden 
kuitubetonielementtien laatu on erinomainen.

Pitsijulkisivujen lisäksi betonielementtitalon 
sandwich-ulkoseinät ovat kiinnostavat. Ämmän 
Betoni Oy:n tekemissä valkobetonisissa julki-
sivuissa on kolmenlaista muottipintaa: graafista 

betonia, hiekkapuhallettua ja kiiltäväksi hiottua 
pintaa. Julkisivun  erilaiset struktuurit heijas-
tavat valoa eri tavalla, jolloin julkisivusta tulee 
palapelimäinen ja perinteinen elementtijako 
häipyy. Pintojen huokoisuuserojen ansiosta 
julkisivun eri osat tulevat muuttamaan luon-
nettaan ajan kuluessa. Katujulkisivun ranska-
laiset parvekeulokkeet osaltaan elävöittävät 
katumaisemaa. 

Ulkoseinäelementtien asennus oli työmaalle 
normielementtiasennusta vaativampaa. Ele-
menttien sisäpinta on ulkopintaa korkeammalla. 
”Tiputettu” ulkokuoren alapinta oli tavallista 
herkempi kolhuille, joten se vaati hyvät kulje-
tuksen aikaiset tuet ja suojaukset.

Talon sisätiloissa betoni tulee esiin maala-
tuissa seinäpinnoissa sekä portaissa. Pyöreän 
ruiskubetonointimenetelmällä valmistetun beto-
nipilarin sisäosaa on käytetty tekniikkakuiluna. 
Sisäänkäyntien porrastunnistekirjaimet on 
toteutettu syvennettyinä betonielementteihin.

Kohtuuhintaista ja innovatiivista 
asuntotuotantoa
Länsisatamankatu 23 sijaitsee Helsingin Jät-
käsaaressa Saukonpaaden rantavyöhykkeen 
tuntumassa. "Länsisatamankatu on myös 
esimerkillinen kohde siitä kunnianhimosta, 
jossa säädellyn vuokra- asuntotuotantokoh-
teen puitteissa on arkkitehtien visiosta koko-
naisvaltaisesti kehitetty uutta ja innovatiivista 

Vuoden Betonirakenne 2014:  Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki

3

3 Jokisessa asunnossa on huoneiston levyinen 

parveke. Pitsikuvioinen parveke luo valon ja varjon 

leikkiä sisätiloihin.

4 Julkisivu lounaaseen.

5 Julkisivu koilliseen.

6 Rakennuksessa on kaksi osaa: kuusikerroksinen 

L-mallinen lamelliosa sekä torniosa. Molemmissa on 

ullakkokerrokset. 
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asuntoarkkitehtuuria ammattitaitoisen raken-
nuttajan tuella. Rakennuttajien ja rakentajien 
rohkeus soveltaa uusia betonijulkisivuratkaisuja 
luo mahdollisuuden ilmeikkäämmän asunto-
tuotannon kehittämiseen, muistutti tuomaristo.

Kohde on hyvä esimerkki asuntotuotanto-
rakentamisesta, missä taitavalla betonin käy-
töllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta 
rakentamista. Palkittu kohde, joka sopeutuu 
hyvin ympäristöönsä, on osoitus ammattitai-
toisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja 
ensiluokkaisesta toteutuksesta", kiitti kilpailun 
tuomaristo. 

Asuntosuunnittelussa liikkumatila on 
suunnittelijan näkökulmasta pieni varsinkin 
vuokra-asumisessa. Arkkitehti Lipasti kiittääkin 
ATT:tä, jonka useissa kohteissa tänä päivänä 
asuntotuotannon rakentamista ja arkkitehtuuria 
viedään eteenpäin.

”Totta kai kustannustehokkuutta koroste-
taan. Mutta toisaalta ymmärretään, että kau-
punki tekee itselleen pitkäikäisiä ja laadukkaita 
rakennuksia. Tässä kohteessa esimerkiksi torni-
osan yhteiset kerho- ja saunatilat ovat erittäin 
viihtyisät ja sijaitsevat rakennuksen parhaalla 
paikalla. Materiaalit ja kalusteet ovat laaduk-
kaita. Uskotaan, että asukkaat osaavat arvos-
taa laatua ja pitää tiloista siksi hyvää huolta”, 
muistuttaa Lipasti.

Kohtuuhintaisessa Länsisatamankadun 
vuokratalokohteessa on 104 asuntoa, joiden 

7
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7 Kadun puoleisissa valkobetonisissa julisivuissa 

on kolmenlaita betonipintaa: mattavalkoinen Graa-

fisen Betonin GC Smooth kalvopintaa pestynä ilman 

kuviointia, hiekkapuhallettua ja kiiltaväksi hiottua 

pintaa. Pintojen hionnan on tehnyt Betoniluoma Oy.

8 Pinnan erilaiset struktuurit heijastavat valoa eri 

tavoin ja tuovat ilmettä vaaleaan julkisivuun.

Vuoden Betonirakenne 2014:  Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki

keskipinta-ala on 66,5 m2 ja asuntoalaa lähes 
7000 m2. Kohteen asuntojen investointikustan-
nukset olivat 3775 €/asm2 ja vuokra-asuntojen 
keskineliövuokra on 14,13 €/asm2/kk. Asuin- ja 
liiketiloja on yhteensä 9950 km2.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja: Helsingin kaupungin Asunto-
tuotantotoimisto ATT
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
Rakennesuunnittellu: Insinööritoimisto 
Jonecon Oy
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Betonielementtitoimittaja: Ämmän Betoni Oy
Kuitubetonielementtien valmistaja:  
Rieder Smart Elements GmbH ja Seroc Oy

Vuoden Betonirakenne 
valittiin jo 45 kerran
Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty 
vuodesta 1970 lähtien ja siihen osallistui tänä 
vuonna 12 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosit-
taisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, 
joka parhaiten edustaa suomalaista betonira-
kentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä 
tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkki-
tehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun 
järjestää Betoniteollisuus ry.
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9 LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n suunnitteleman 

pihan nurmialue on pihan ydin ja se rajattiin tuki-

muurein korotetuilla istutussaarekkeilla.

10 Sisäänkäyntien porrastunnistekirjaimet on toteu-

tettu syvennettyinä betonielementteihin. Pihan sisään-

käyntiraitti toimii myös peli- ja pallottelupaikkana.
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Vuoden Betonirakenne 2014:  Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki
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Vuoden Betonirakenne 2014 tuomaristo
Puheenjohtaja: 
toimitusjohtaja Esa Konsti, Betoniteollisuus ry 
 
Jäsenet: 
arkkitehti SAFA Ville Hara, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 
rakennusarkkitehti RIA Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA 
professori Jari Puttonen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 
dipl.ins. Juha Valjus, Suomen Betoniyhdistys ry
toimittaja Minna Joenniemi, YLE 
 
Sihteerit: 
arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti 
tekn.tri Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry

Vuoden Betonirakenne 2014 ehdokkaat (12 kpl):
Ehdokkaat käsittelyjärjestyksessä.
Omakotitalo Matti Heikkinen, Jyväskylä – Serum Arkkitehdit Oy
Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki – Arkkitehtitoimisto Huttunen Lipasti Pakkanen Oy
Kuopion Kaupunginteatterin Laajennus, Kuopio – ALA Arkkitehdit Oy
As Oy Jyväskylän Maailmanpylväs, Jyväskylä – JKMM Arkkitehdit Oy
Monitoimitalo Kastelli, Oulu – Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
As Oy Oulun Tervahovin Siilot, Oulu – Archeus Oy
As Oy Sinisimpukka, Helsinki – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Suurpellon Päiväkoti, Espoo – Arkkitehtitoimisto Auer & Sandås Arkkitehdit Oy
Tampereen Tornihotelli, Tampere – Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy,
Ulappatori, Espoo – Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
Iso-Vilusen Skeittipuisto, Tampere – Janne Saario
As Oy Vuollejokisimpukka, Helsinki – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Vuoden Betonirakenne 2014:  Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki

13

11  Asunnoissa materiaalit ja kalusteet ovat laaduk-

kaita. Asuntojen keskipinta-ala on 66,5 m2.

12 Näkymä liike- ja toimistotiloista.

13 3.-6. kerrosten pohjapiirros.
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Apartment building Heka is the 
Concrete Structure of the Year 2014 
Apartment building Heka on 23 Länsisatamankatu 
Road in Helsinki has won the Concrete Structure 
of the Year 2014 award for skilled and demanding 
architectural and structural design as well as high 
quality of implementation.

The lace-like and fresh residential high-rise 
building complete with a tower is an impressive 
landmark in the Jätkäsaari environment, con-
necting the view axis all the way to downtown 
Helsinki. The competent use of concrete combined 
with functioning cooperation between all the parties 
has produced an architectural whole that reflects 
a high standard of construction technology and 
is full of expression.

Concrete has been used in a diversity of ways at 
23 Länsisatamankatu Road. The possibilities offered 
by the material are particularly showcased on the 
facades. The facade on the ten-storey tower part 
and full apartment-width balcony wall has been 
executed with fibre concrete as a lace-like structure. 
The fibre-concrete facade solution is based on a 
precast unit manufactured from glass fibre rein-
forced concrete with new production technology. 
It can be used to produce cladding units of various 
sizes and shapes and also three-dimensional units.

The white concrete facades of the external 
sandwich walls of the precast concrete building 
feature three different types of mold finish: graphic 
concrete, sandblasted and ground finish. The dif-
ferent structures of the facade reflect light in dif-
ferent ways making the facade puzzle-like, without 
traditional unit division.

14

15

Vuoden Betonirakenne 2014:  Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki
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16

14 Pitsikuvion 30 sentin dimensio on paikoitelle jaettu 

15 sentin ruutuihin. Pitsielementit sijaitsevat pääosin 

parvekkeiden edessä kylmänä rakenteena. Riederin 

valmistamat FibreC 3D kuitubetonilevyt valmistetaan 

pumppaamalla muottiin itsetiivistyvää betonia, jossa 

on mukana emäksenkestävää lasikuitua.

15 Kaikkiiin julkisivuihin Uudenmaan Pintasuojaus 

on tehnyt Faceal Oleo HD -käsittelyn. Julkisivu on 

likaa hylkivä, joten esimerkiksi sadevesien valumat 

eivät värjää likavanoja valkobetoniin pysyvästi.

Vuoden Betonirakenne 2014:  Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki
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16 Talon sisätiloissa betoni tulee esiin maalatuissa 

seinäpinnoissa sekä portaissa. Pyöreän ruiskubeto-

nointimenetelmällä valmistetun betonipilarin sisäosaa 

on käytetty tekniikkakuiluna. 
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Kastelli monitoimitalo Oulussa

Iso rakennus inhimillisessä 
mittakaavassa

Sirkka Saarinen, toimittaja Kastelli monitoimitalo Oulun Kontinkankaalla on iso rakennus-
massa, joka ei yli 23 000 kerrosneliöstään huolimatta näytä isolta 
rakennukselta. Inhimillinen mittakaava on toteutettu jakamalla 
rakennus neljään pääosin kaksikerroksiseen rakennusosaan, 
joita yhdistää yhteinen keskusaula, kulttuuriraitti. Talossa on 
päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio, kirjasto, auditorio, neljä 
liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Kohde toteutettiin elin-
kaarihankkeena.

1

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki 
Oy:n ehdotus "Hyrrä" voitti monitoimitalosta 
järjestetyn kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun. 
Kohteen pääsuunnittelija on arkkitehti Ilmari 
Lahdelma. Kastellin rakentaminen käynnistyi 
kesällä 2012 ja rakennus otettiin käyttöön elo-
kuussa 2014.

Hankkeen tilaaja on Oulun kaupunki ja 
rakennuttaja Lemminkäinen PPP Oy, joka 
on Lemminkäisen elinkaarihankkeita varten 
perustama projektiyhtiö. Rakennuttajalla on 
kokonaisvastuu hankkeen suunnittelusta, 
rakentamisesta ja ylläpidosta 25 vuoden ajan, 
siis vuoteen 2039 asti.

Kastelli sijaitsee Kontinkankaan sairaa-
la-alueen eteläpuolella kaupunginojan varressa. 
Suurelta tontilta purettiin vanhat rakennukset; 
uudisrakennus rakennettiin avoimeen puis-
tomaiseen kaupunkitilaan

Tasa-arvoinen rakennus joka 
suunnasta lähestyttäessä
Arkkitehtikilpailun tuomariston arvioi ehdo-
tusta muun muassa seuraavasti: “Maisemassa 
"Hyrrä" on matala pehmeäpiirteinen neljästä 
rakennusosasta muodostuva kokonaisuus. Sillä 
on omaleimainen ja kiinnostava hahmo kaikista 
suunnista lähestyttäessä.”

Juuri inhimillinen mittakaava oli kohteen 
projektiarkkitehti Petri Saarelaisen mukaan 
suunnittelun ydinajatus. Neljä erillistä, erilai-
sin kattomuodoin korostettua rakennusmas-
saa ja niitä yhdistävä keskusaula muodostavat 
kylämäisen kokonaisuuden. Puistomaisessa 

1 Asemapiirros. 

2 Ruokasali.

3 Kaikki neljä sisäänkäyntiä johtavat suoraan 

keskusaulaan, jonka sisäarkkitehtuuria hallitsevat 

22 paikallavalettua sienen muotoista betonipilaria.

2

3
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ympäristössä olevaa rakennusta ei voi mistään 
suunnasta lähestyessä hahmottaa kokonaisuu-
tena; yhtä aikaa on näkyvissä yleensä vain kaksi 
rakennusosaa neljästä.

Mittakaavamaailmaa korostettiin myös 
viemällä räystäät mahdollisimman alas ja 
kokoamalla vesikaton talotekniikka omiksi 
korostusaiheiksi. ”Nuuskamuikkusen hatuiksi”, 
Petri Saarelainen kertoo suunnitteluvaiheen 
kutsumanimen.

Arkkitehtonisen perusratkaisun mukaisesti 
rakennus on tasa-arvoinen kaikista suunnista 
lähestyttäessä. Kaikki neljä sisäänkäyntiä 
johtavat suoraan keskusaulaan. Neljää hyvin 
rationaalista, pohjapinta-alaltaan lähes saman-
kokoista neliöpohjaa muokattiin pehmeäpiir-
teisemmiksi tekemällä sisäpihoja ja erilaisia 
mittakaavamaailmaa pienentäviä koverruksia. 
Sama vaikutus on julkisivujen parvekkeilla ja 
erkkereillä. Jokaisella rakennusosalla on myös 
oma pastellinsävyinen värimaailmansa.

Keskusaulassa paikallavaletut 
sienipilarit, portaat ja kaiteet
Inhimillinen mittakaava toistuu myös keskusau-
lassa. Se ei ole ”vain” aula, vaan toisiinsa linkittyvien 
pienempien aulatilojen, soluaulojen ja vyöhyk-
keiden muodostama tilasarja, kulttuuriraitti. 
Luonnonvaloa rungon sisällä oleviin tiloihin 
tulee neljän kattoikkunan kautta.

”Kulttuuriraitti yhdistää peruskoulun ja 
lukion. Sen varressa ovat muun muassa kuvaa-
mataidon luokat, aulaan lasiseinän kautta liittyvä 
kirjasto, auditorio ja ruokala”, Petri Saarelainen 
esittelee.

”Leikkimielisyyttä ja sadunomaisuutta”, hän 
vastaa kysymykseen millaista tunnelmaa kesku-
saulan 22 paikallavaletulla sienipilarilla haettiin. 

Sienipilarimetsiköllä luotiin aulan korkean tilan 
rinnalle suojaisia, vaihtelevankorkuisia tiloja.

Paikallavalettujen sienipilarien lisäksi sekä 
aulassa että molemmissa kouluosioissa on näyt-
tävät paikallavaletut betoniportaikot.

Paikallavaletuissa betonipinnoissa on lasuu-
rikäsittely, joka säädettiin sellaiseksi, että betonin 
oma karhea luonne jäi näkyviin. Lisäksi vaalea 
pigmentti keventää betonin ilmettä. Kevennystä 
ja sadunomaisuutta luodaan myös valaistuk-
sella: lattiaan upotetut spotit valaisevat sieni-
pilareiden alapuolta.

Myös siilomaiset kattoikkunat ja aulatilan 
toisen kerroksen kaiteet on valettu paikalla.

”Betonikaiteisiin tehtiin strategisiin paikkoi-
hin rei’ityksiä, jotka avaavat näkymiä ja tuovat 
avonaisuutta kalustettuihin oleskelutiloihin. 
Rei’itykset tehtiin elementteihin kolmea eri-
kokoista vakiomuoviputkea käyttämällä”, Petri 
Saarelainen kertoo.

Valko- ja graafista betonia,  
värikästä kuitusementtilevytystä
Rakennuksen päärunko on betoninen pila-
ri-palkkirunko. Alapohjassa on kantava beto-
nilaatta sekä ryömintätilallinen ontelolaatta. 
Väli- ja yläpohjissa on ontelolaattaa ja paikal-
lavalua. Julkisivuelementit ja ontelolaatat teki 
Rajaville Oy, paikallavalut Lemminkäinen omana 
työnä. Sisäkuorielementit valmisti VB-Betoni Oy.

Elementtijulkisivut ovat lakkamuottipin-
taista valkobetonia, graafista betonia ja moni-
väristä kuitusementtilevyä.

Keskusaulan ja toisen kerroksen kulttuuri-
raitin lattiat ovat Weberin pumpattua Design 
Plaanoa ja lattioiden pinnat on lisäksi lakka-
käsitelty.

Kastelli monitoimitalo Oulussa

Oulun Kastelli monitoimitalo
Sairaanlanrinne 5, 90220 Oulu
Kerrosala 24.588 m2
Huoneistoala 22.213 m2
Tilavuus 124.010 m3
Tilaaja: Oulun kaupunki / Liikelaitos Oulun 
Tilakeskus
Rakennuttaja: Lemminkäinen PPP Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäki Oy
Rakenne- ja elementtisuunnittelu:  
WSP Finland Oy
Maisemasuunnittelu: VSU Oy
Urakoitsijat: Lemminkäinen Talo Oy ja Lem-
minkäinen Talotekniikka Oy (LVIS)
Betonielementit: Rajaville Oy ja 
VB-Betoni Oy

4 Monitoimitalo on Oulun kaupungin ensimmäi-

nen tilahanke, joka on toteutettu elinkaarimallilla. 

Hankkeeseen sisältyivät monitoimitalon suunnittelu, 

paikalla olleiden vanhojen rakennusten purkaminen 

sekä monitoimitalon rakentaminen. Tämän lisäksi 

Lemminkäisen elinkaarihankkeita varten perustama 

projektiyhtiö Lemminkäinen PPP Oy vastaa monitoi-

mitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja 

sopimuksen aikaisista perusparannuksista seuraavat 

25 vuotta aina vuoteen 2039 asti.

5 1. kerroksen pohjapiirros.

6 2. kerroksen pohjapiirros.

7 Julkisivujen värit toistuvat myös sisätiloissa toi-

mintojen tunnusväreinä.

4
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Kastelli monitoimitalo Oulussa
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8 Sienipilareiden yläosa. Harmaat sienipilarit  vii-

meisteltiin vaaleammiksi lasuurikäsittelyllä.

9 Sienipilarin ja parven kulttuuriraitin leikkauspiirros.

10 Sienipilarit valettiin Finnformin valmistamiin lasi-

kuitumuotteihin kertavaluna. Betonia yhteen pilariin 

kului 6 m3. Kaiderakenteissa käytettiin vanerimuotteja.

11 Keskusaluaan liittyvät kirjasto ja ruokala lasiseinän 

kautta.

12 Pihan valoaukko.

13 Julkisivuissa on käytetty useita erivärisiä kuitu-

sementtilevyjä.
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14 Kulttuuriraitti yhdistää peruskoulun ja lukion.

15 Paikallavaletun keskusaulan portaan piirroksia.

16 Kulttuuriraitin betonikaiteisiin tehtiin strategi-

siin paikkoihin pyöreitä erikokoisia rei’ityksiä, jotka 

avaavat näkymiä ja tuovat avonaisuutta kalustettuihin 

oleskelutiloihin.

17 Paikallavalettu betoniporras työmaavaiheessa.

14
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Big building on a human scale
Despite its 23 000 square-metres of floor area, 
the large building mass of Kastelli’s multipur-
pose building in Kontinkangas area of Oulu 
does not give the impression of a big building. 
It has been realised on a human scale by divid-
ing the building into four parts. The parts are 
all mainly two-storey buildings and connected 
by a common central lobby, an access route. 
The facilities contained in the building include 
a kindergarten, comprehensive school, upper 
secondary school, adult upper secondary school, 
library, auditorium, four gyms and areas for 
leisure activities for young people. The project 
was carried out as a life cycle project.

The multi-purpose building is based on the 
winning entry of a two-stage architectural com-
petition. The entry called “Hyrrä” (spinning top) 
submitted by Architects Lahdelma & Mahlamäki 
Oy showcased a village-like whole consisting 
of four separate building masses emphasised 
by different roof shapes and connected by a 
central lobby.

The scale world was also emphasised by 
eaves placed as low as possible and by collect-
ing building systems on the roof as separate 
accent motifs. 

All four elevations of the building are equal 
and all four entrances lead directly to the central 
lobby. The four extremely rational square floor 

plans of almost equal size are provided with 
softer features, such as inner courtyards and 
various concaves, balconies and bay windows, 
which reduce the scale. Each building part has 
its own pastel colour world. 

The human scale is also repeated in the 
central lobby, which is a series of spaces, a 
cultural route, formed by inter-linked smaller 
lobby facilities, lobbies of the separate building 
cells, and zones. Natural light to facilities inside 
the frame is provided through four rooflights.

The central lobby is given a playful and fairy 
tale-like expression by 22 cast-in-situ mushroom 
columns. The lobby and both school parts 
feature impressive cast-in-situ staircases. The 
silo-type rooftlights and the partly perforated 
railing on the first floor lobby are also cast-in-
situ structures.

The translucent coating of cast-in-situ sur-
faces shows the authentic character of concrete. 
The light-coloured pigment lessens the heavy 
expression of concrete.

The main building frame is a column-and-
beam frame in concrete. The precast facades 
consist of white concrete, graphic concrete and 
multi-coloured fibre-reinforced cement boards.

18 Suuri liikuntasali on jaettavissa ja muunnelta-

vissa juhlasalista pelitiloiksi.    

Kastellissa energia- ja ympäristötehokkuuden varmis-

taminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja 

toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien. Hankeohjaus 

perustui tavoiteltujen elinkaarikustannusten saa-

vuttamiseen. Koska pääosa teknisistä ratkaisuista 

on muodostettu jo hankkeen kilpailuvaiheessa, tuli 

suunnittelun ohjauksen tärkeimmäksi tehtäväksi 

tavoiteltujen käyttökustannusten saavuttaminen. 

Kohteessa onkin suosittu energiatehokkaita, helposti 

ylläpidettäviä ja riskittömiä ratkaisuja, joiden avulla 

on pyritty varmistamaan elinkaarikustannusten 

pysyminen edullisina. Kastelli on saanut Gold-tason 

LEED for Schools -sertifikaatin ensimmäisenä kou-

luna Pohjoismaissa. Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto myönsi vuoden 2014 RIL-Palkinnon Kastellille.

19 Kastellin rakennuskompleksiin toimitettiin Parma 

Oy:n oululaisen tytäryhtiö Rajavillen tehtailta yli tuhat 

kuutiometriä runkoelementtejä, 24 000 neliömetriä 

ontelolaattoja sekä yhteensä noin 4 200 neliötä jul-

kisivuelementtejä. Graafisella betonilla toteutettujen 

seinien lisäksi julkisivuissa on käytetty lakkamuotilla 

valmistettuja sileitä valkobetonielementtejä.  Osassa 

julkisivuja on verhoiluna käytetty kuitusementtilevyjä. 
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Kuopion kaupunginteatteri on rakennettu 
1960-luvulla Helmer Stenrosin ja Risto-Veikko 
Luukkosen suunnitelmien mukaan. Perus-
korjauksessa salin teatteritekniikka päivitet-
tiin tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi ja 
koko rakennus uudistettiin vanhaa kunnioittaen. 
Talon laajennusosaan valmistunut uusi tasalat-
tiainen sali soveltuu myös yritystilaisuuksien 
järjestämiseen. 

Korotettu teatteritorni hohtaa pimeässä 
majakkana
Kuopion keskustaan päin ainoa näkyvä muutos 
on vanhan teatteritornin korottaminen. Neljän 
metrin korotus oli tarpeen tornin nostintek-
niikan uusimisen takia. Lasilankuilla vuo-
rattu korotus erottuu päivisin alkuperäisestä 
rakennuksesta sopivasti materiaalimaailmansa 
osalta. Valaistu torni myös toimii näyttävänä 
pimeässä hohtavana esitystaiteen majakkana 
kaupunkikuvassa.

Itse laajennusosa on vaalea, volyymiltaan 
suorakulmainen massa, joka liittyy vanhaan 
rakennukseen lyhyen sivunsa kautta. Uusi sali 
liittyy vanhaan näyttämöön pohjapiirustuk-
sessa yhtä suoraviivaisesti kuin teatteritorni 
leikkauksessa. Kahden salin lavojen logistiikka 
ja liittyminen toisiinsa on näin saatu optimoitua. 
Välinäyttämö uusine nostimineen mahdollis-
taa uuden ja vanhan salin yhteistoiminnan ja 
lavasteiden tehokkaan kuljetuksen vierailu-
näytöksissä. 

Aulatilaa on laajennettu uuteen saliin asti 
siltamaisen uuden osan avulla. Aulan laajennus 

Kuopion kaupunginteatteri 
peruskorjattiin ja laajennettiin

Runsaan 50 vuoden ikäisen Kuopion kaupunginteatterin mittava 
perusparannus- ja laajennustyö valmistui syysnäytäntökaudeksi 
2014. Vuosien 2011–2014 aikana teatteriin syntyi kaksi uutta kat-
somoa, peruskorjattu 464-paikkainen Minna ja laajennukseen 
212-paikkainen Maria. Lisäksi uudistuneen teatterin kylkeen 
tehtiin Valkeisenlammen maisemiin avautuva ulkoilmanäyt-
tämö. Laajennuksessa on myös uudet huollon tilat, liikennetilaa, 
puvustamon tilat sekä varastoa ja muita tukitiloja.

Arkkitehtitoimisto ALA Oy  
toim. Sirkka Saarinen, Maritta Koivisto

1 Asemapiirros.

2 Aulatilaa on laajennettu siltamaisen uuden osan 

avulla. 

3 Valaistu torni toimii näyttävänä pimeässä hoh-

tavana esitystaiteen majakkana kaupunkikuvassa. 

Etualla peruskorjattu vanha teatteri.
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toimii katoksena sen alapuolella sijaitsevalle 
uudelle ulkoilma-auditoriolle. Alkuperäinen 
pääsisäänkäynti palvelee molempia saleja.

Betonilla merkittävä rooli
Materiaalivalinnat heijastelevat vanhan raken-
nuksen materiaaleja: alkuperäisiin ruskeisiin 
terrakottalevyihin viitataan saman sävyisillä 
kuparilevyillä. Laajennusosan julkisivuissa 
toistuvat valkoiset betonipinnat taas on rypy-
tetty pinnaltaan veistoksellisen kolmiulottei-
siksi. Myös sisätiloissa seurataan alkuperäistä 
väriskaalaa.

Betoni on merkittävässä roolissa sekä teatte-
rin laajennuksessa että sen peruskorjatussa van-
hassa puolessa, niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Laajennuksessa käyttökohteista näkyvin on 
julkisivujen kuitubetonielementtijärjestelmä, 
peruskorjauksessa taas julkisivujen valkobeto-
nielementit, vaatesäilytyksen valkobetoniset 
tiskit ja aulatilojen betonilattiapinnat.

Teatterin laajennuksen julkisivut rakentuvat 
pinnaltaan kolmiulotteisista kuitubetonisista 
kuorielementeistä, jotka on saumattu elastisin 
saumoin. 

Valkoiset elementit ovat tasavärisiä ja reu-
noiltaan tarkkoja. Tavoitteena on ollut yhte-
näisen, taitellun julkisivupinnan vaikutelma, 
jossa yksittäiset elementit eivät erotu toistuvana 
muotona, vaan jossa toistuvat elementtimuodot 
on sijoitettu siten, etteivät kaksi vierekkäistä 
elementtiä ole samanlaisia. Tuotannon helpot-
tamiseksi elementit kuitenkin muodostavat 
samanmuotoisten elementtien sarjoja. 

Haastavinta tuotannollisesti oli julkisivun 
pintakuviota toistavien neljältä sivulta viimeis-
teltyjen kulmaelementtien muottivalu.

Vuonna 1963 valmistuneen alkuperäisen 
teatterirakennuksen pääasiallinen julkisivu-
materiaali on valkobetoni. Alkuperäiset kuo-
rielementit on teatteritornin osalta korvattu 
peruskorjauksen yhteydessä uusilla niitä 
muodoltaan ja ulkonäöltään vastaavilla ele-
menteillä. Kuorielementtien korvaamiseen 
päädyttiin myös maantasokerrosta kiertävien 
pilarien kohdalla. Muilta osin vanhat elementit 
kunnostettiin paikkaamalla.

Teatterin alkuperäisen, molempia saleja pal-
velevan pääsisäänkäynnin yhteyteen sijoittuvan 
vaatesäilytyksen uusitut palvelutiskit on raken-
nettu 4-metrisistä valkobetonielementeistä. 
Lattiamateriaalina aulatiloissa taas on hiottu, 
mattavahattu betonipinta kuparisaumoin.

Muottien valmistus vaativaa
Teatterin betonielementit teki Betoniluoma Oy. 
Varatoimitusjohtaja Mikko Torvelan mukaan 
teatteri on hyvä esimerkki innovatiivisesta 
betonin käyttämisestä korjaus- ja täydentä-
misrakentamisessa.

”Elementintekijälle kohteen toteutuksen 
kannalta olennainen haaste oli muottien val-
mistus”, hän korostaa. ”Se edellytti perusteellista 
suunnittelua ja korkeatasoista konepajatyötä.”

”Kolmiulotteiset muotit suunniteltiin 
3D-mallinnuksella. Muotitusvaiheen jälkeen 
valu oli pitkälti normaalituotantoa – toki val-
kobetonisten sileävalupintojen tekeminen 

vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta”, 
hän huomauttaa.

”Kaikkiaan elementtejä tehtiin pitkälti yli 
500. Tällaisilla toistomäärillä teräsmuotti oli 
ainoa oikea ratkaisu. Erilaisia muotteja tar-
vittiin kymmenkunta.”

Pienen näyttämön muotoillut, valkobetoniset 
betonikuorielementtijulkisivut ovat kuitubeto-
nia. ”Teimme tuotekehitystä yhdessä polymee-
rikuitutoimittaja Piimat Oy:n kanssa. Kuituna 
oli polymeerikuitu”, Mikko Torvela kertoo.

Uudisosan elementeissä on paikallisia 
rst-vahvistuksia Peruskorjausosan uusitut 
elementit ovat normaalisti rst-raudoitettuja 
ulkokuorielementtejä.
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Kuopion kaupunginteatteri peruskorjattiin ja laajennettiin

Kuopion kaupunginteatteri  
– peruskorjaus ja laajennus  
Niiralankatu 2, 70600 Kuopio  
Rakennuttaja: Kuopion kaupunki, Tilakeskus
Arkkitehtisuunnittelu, alkuperäinen vuoden 
1963 rakennus: Risto-Veikko Luukkonen & 
Helmer Stenros
Arkkitehtisuunnittelu, peruskorjaus ja laa-
jennus: Arkkitehtitoimisto ALA Oy: Juho 
Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta 
ja Samuli Woolston sekä työryhmä Heikki 
Riitahuhta, Toni Laurila, Pekka Sivula, Auvo 
Lindroos ja Harri Ahokas
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto 
Tanskanen Oy
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Geosuunnittelu: Kuopion kaupunki, Mittaus-
osasto
LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto  
Granlund Kuopio Oy
Sähköinsinööri: Insinööritoimisto Tauno 
Nissinen Oy
Teatteritekniikan suunnittelu: Blue Node 
GmbH
Betonielementtien valmistus:  
Betoniluoma Oy

Laajuustiedot:
Peruskorjaus 8025 m2, laajennus 3467 m2
Rakennusaika: Valmistunut 2014.  
Suunnittelu alkoi 2010, rakentaminen alkoi 
2012, rakennus on vastaanotettu kesäkuussa 
2014 ja näytännöt alkaneet syyskuussa 2014.

5

6

7

4 Laajennusosan julkisivuissa toistuvat valkoiset 

betonipinnat ovat pinnaltaan veistoksellisen kolmiulot-

teisia Valkoiset kuitubetonista valmistetut julkisivut 

ovat ilmeikkäät.

5 2. kerroksen pohjapiirros

6 1. kerroksen pohjapiirros

7 Leikkauspiirros



30 1 2015

Kuopion kaupunginteatteri peruskorjattiin ja laajennettiin

Tu
om

as
 U

u
sh

ei
m

o

8

8 Laajennusosan julkisivujen tavoitteena on ollut 

yhtenäisen, taitellun julkisivupinnan vaikutelma, 

jossa yksittäiset elementit eivät erotu toistuvana 

muotona, vaan jossa toistuvat elementtimuodot on 

sijoitettu siten, etteivät kaksi vierekkäistä elementtiä 

ole samanlaisia.

9 Seinäleikkaus ja ikkunadetalji.

10 Seinäleikkaus ja räystäsdetalji 1.

11 Seinäleikkaus ja räystäsdetalji 3.

12 Kolmiulotteiset muotit suunniteltiin 3D-mallin-

nuksella. Haastavinta tuotannollisesti oli julkisivun 

pintakuviota toistavien neljältä sivulta viimeisteltyjen 

kulmaelementtien muottivalu. 
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13

15

14

Kuopion kaupunginteatteri peruskorjattiin ja laajennettiin

13 Kuopion keskustaan päin näkyvä muutos on 

vanhan teatteritornin korottaminen.

14 Julkisivu etelään

15 Leikkauspiirros

16 Aulan laajennus toimii katoksena sen alapuolella 

sijaitsevalle uudelle ulkoilma-auditoriolle.

17  Laajennusosa on vaalea, volyymiltaan suorakul-

mainen massa, joka liittyy vanhaan rakennukseen 

lyhyen sivunsa kautta. Se erottuu myös kolmiulotteisilla 

julkisivupinnoillaan.
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Renovation and expansion of 
Kuopio Town Theatre
Upgrading of stage technology according to 
the requirements of today was one part of the 
renovation and expansion project carried out in 
Kuopio Town Theatre, which had been built in 
the 1960’s. The whole building was refurbished 
in the project showing respect to the old, and 
a new expansion part was built containing a 
new stage, new maintenance facilities, logistics 
areas, a costume department as well as storage 
space and other support functions

The only visible change towards the town 
centre is the four-metre increase in the height 
of the old theatre tower. The expansion part is a 
light-coloured rectangular mass, which is con-
nected to the old building through the shorter 
side. The expansion section of the foyer acts as 
a shelter above the new outdoor auditorium. 
The old entrance serves both stages. 

Concrete played a significant role both in 
the expansion project and on the old, renovated 
side. In the expansion part, the most apparent 
application of concrete is in the precast fibre 
concrete system, while the renovation project 

utilised precast white concrete panels on the 
facades, white concrete counters in the cloak-
room, and concrete floors in foyer areas.

The facades of the expansion parts were 
built from fibre-concrete cladding units with 
a three-dimensional surface and elastic joints. 
The white elements are uniform in colour and 
characterised by precise edges. The aim was to 
produce an impression of a consistent, folded 
facade rather than a repeated form of individual 
panels. The surface pattern was designed so 
that two adjacent panels are never identical to 
each other. However, the precast panels were 
produced in a few series of identical panels to 
facilitate production. 

The main facade material of the old building 
is white concrete. The original cladding units 
on the theatre tower and the pillars standing 
round the ground floor were replaced with new 
units of similar form and appearance. In other 
areas, the renovation of old precast panels was 
carried out as patch work. 

18 Pieni näyttämö sijaitsee laajennusosassa.

19 Teatterin alkuperäisen, molempia saleja palvelevan 

pääsisäänkäynnin yhteyteen sijoittuvan vaatesäilytyk-

sen uusitut palvelutiskit on rakennettu 4-metrisistä 

valkobetonielementeistä. Lattiamateriaalina aulati-

loissa  on hiottu ja  mattavahattu vaalea betoni, joka 

on saumattu kuparilistoin.

20 Näkymä aulatiloista.

20
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Suojellun tammen ehdoilla
Asunto Oy Lahden Tammiheikin kaksi asuin-
kerrostaloa täydentävät kaupunkikuvaa Lahden 
keskustassa. Talot rakennutti perustajaurakoit-
sijana Varte Oy, suunnitteli Arkkitehtiryhmä 
A6 arkkitehti SAFA Tapio Saarelaisen johdolla 
ja taiteesta vastasi kuvanveistäjä Pertti Kuk-
konen yhdessä Tapio Saarelaisen ja graafikko 
Jere Saarelaisen kanssa.

Tammiheikin arkkitehtuuri perustuu 
Lahden Kaupungin vuonna 2012 järjestämän 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen työhön 
nimeltään "Quercus – Tammi". Tontilla kasvaa 
vanha suojeltu tammi, jonka ympärille raken-
nukset sijoittuvat.

Lahden Tammiheikissä on kaksi kerros-
taloa, joissa on yhteensä 40 erilaista asuntoa. 
Rakentaminen aloitettiin kesällä 2013 ja asuk-
kaat pääsivät muuttamaan marraskuussa 2014. 

Taide sai aiheen tammesta
Tontinluovutuskilpailun mukaisesti taiteeseen 
käytettiin prosentti rakennuskustannuksista. 
Lahdessa prosenttitaidehankintaa käytettiin 
ensi kertaa. Tammiheikin rakennuskustannuk-
set olivat noin 12 miljoonaa euroa ja taiteen 
osuus noin 120 000 euroa.

Taiteen aiheeksi valikoitui luontevasti suo-
jeltu tammi.

Graafisen betonin menetelmällä on mustiin 
sokkelielementteihin kuvioitu tuulessa lentäviä 
tammenlehtiä. Lisäksi sokkeleihin on kiinnitetty 
betonista toteutettuja veistoksellisia tammen-
terhomuotoja.

Asunto Oy Lahden Tammiheikkiin 
prosenttitaidetta

Maritta Koivisto, 
arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni

As Oy Lahden Tammiheikki valmistui marraskuun 2014 lopussa 
Lahden keskustaan Harjukadun ja Vuorikadun väliin. Oman 
leimansa kohteella antaa talojen välissä kasvava suojeltu sata-
vuotias tammi, joka on ollut keskeisessä roolissa kohteen talojen 
suunnittelussa. Yli prosentti kustannuksista käytettiin taiteeseen 
– Lahdessa ensi kertaa.

Pysäköintikannen pinnassa, pihalla sijait-
seva tammenlehtien muodostama värikäs kan-
sikuviointi näkyy parhaiten talojen kerroksista. 
Betoniseen pysäköintikannen pintaan jyrsittiin 
tammenlehden muotoiset kuviot. Kuviourat 
täytettiin eri värisillä sääolot hyvin kestävillä 
saksalaisella erikoismassalla.

Sisätiloissa kummankin talon porraskäytä-
vässä on yksi pronssiin valettu tammenterho.

Kukkosella on kokemusta taidehankkeista 
rakennusprojekteissa. Hän on pääsääntöisesti 
toteuttanut taidehankkeet ”avaimet käteen”-pe-
riaatteella Betonipallas Oy -yrityksensä avulla. 

Monet rakennuttajat saattavat ensin epä-
röidä rakennushankkeeseen liittyvästä tai-
deprojektista: lisätöitä tai aikataulu- tai muita 
ongelmia.

1 As Oy Lahden Tammiheikin naapurissa on kulttuu-

rihistoriallisesti arvokas Vuorikadun koulurakennus 

vuodelta 1902. Täydennyskaavan tavoitteena oli, että 

kortteli täydentyy modernilla tavalla: valkobetoni-

set julkisivuelementit ja mustat graafisella betonilla 

kuvioidut mustat elementit täyttävät tämän.

2 Graafisen betonin menetelmällä on mustiin sokke-

lielementteihin kuvioitu ikäänkuin tuulessa lentäviä 

tammenlehtiä. 

3 Sokkeleihin on kiinnitetty betonista toteutettuja 

veistoksellisia tammenterhomuotoja.
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 – Yleensä kuitenkin aina lopulta kiitellään, 
kun nähdään lopputulos, kertoo Kukkonen. Tai-
teesta on paljon etuja rakennuttajalle. Kohde 
erottuu yksilöidysti joukosta ja sitä on helpompi 
markkinoida, kun taidetta on mukana, Kukko-
nen arvioi. Myös Tammiheikin asukkaat ovat 
kiitelleet taidekokonaisuutta.

Hän muistuttaa, että viime vuonna on jul-
kaistu RT-kortti “Taide rakennushankkeessa”, 
joka ohjaa taidehankkeiden toteuttamista osana 
rakennushanketta. Ohje palvelee kaikkia hank-
keeseen osallistuvia toimijoita.

Asunto Oy Lahden Tammiheikkiin prosenttitaidetta
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Asunto Oy Lahden Tammiheikki 
– taideteos “ Tammiheikki”
Osoite: Harjukatu 22, 15110 Lahti
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtiryhmä A6 Oy; 
Tapio Saarelainen
Taideteoksen suunnittelu: kuvanveistäjä 
Pertti Kukkonen, graafinen suunnittelija Jere 
Saarelainen sekä arkkitehdit Tapio Saarelai-
nen ja Jukka Kähkönen
Urakoitsija: Varte Oy
Betonielementit: Suutarinen Yhtiöt
Veistokset ja pysäköintikannen toteutus: 
Betonipallas Oy, Pertti Kukkonen
Valmistumisvuosi: 2014
Lisätietoja:  
Pertti Kukkonen, p.kukkonen@kolumbus.fi, 
Tapio Saarelainen, tapio.saarelainen@a6oy.fi

Asunto Oy Lahden Tammiheikkiin prosenttitaidetta

4,5, 6, 7, 8     Pysäköintikannen pinnassa, pihalla sijait-

seva tammenlehtien muodostama värikäs kansiku-

viointi näkyy parhaiten talojen kerroksista. Betoniseen 

pysäköintikannen pintaan jyrsittiin tammenlehden 

muotoiset kuviot. Kuviourat täytettiin eri värisillä 

säänkestävillä erikoismassoilla.

9 Mustat tammenlehtikuvioidut sokkelielementit 

kiertävät korttelin.

Art accounts for 1 % in Housing 
Management Company Asunto 
Oy Lahden Tammiheikki
Housing Management Company As Oy Lahden 
Tammiheikki, a project consisting of two apart-
ment buildings, was completed in the centre of 
Lahti towards the end of November 2014. The rules 
of the Site Allocation Competition had specified 
that one percent of the construction costs was 
to be spent on art. This was the first time the 
one-percent art procurement system was used 
in Lahti. The construction costs totalled ca. 12 
million euro, with ca. 120 000 euro used on art.

The protected hundred-year old oak between 
the buildings was a natural choice for the theme 
of the art. Wind-blown oak leaves were patterned 
on the black precast base wall slabs using the 

graphic concrete method. Sculptural acorn 
shapes in concrete were also fastened on the 
base walls.

A colourful pattern of oak leaves was milled 
on the concrete surface of the carpark deck. 
The grooves of the pattern were filled with a 
weather-resistant special compound using dif-
ferent colours.

One acorn cast in bronze adorns the stairway 
of each building.

9
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Ympäristötaide kuuluu olennaisesti Leinelän 
yleisilmeeseen. Alueen taideteokset muodosta-
vat kokonaisuuden, jonka teemana on elämän 
kiertokulku. Teema näkyy paitsi alueelle tule-
vissa tilataideteoksissa, myös  rakennusten 
kaartelevassa muotokielessä ja alueen kaduissa. 
Alueen taideteokset suunnittelee noin kymme-
nen taiteilijan joukko. 

Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko on 
laatinut Leinelään taiteen yleissuunnitelman, 
joka on liitetty osaksi alueen rakentamisoh-
jetta. Suunnitelmat on laadittu sekä yleisille 
että korttelialueille. Alueelle suunnitellusta 
taiteesta on tällä hetkellä valmiina vasta osa. 
Paljon uutta ihailtavaa on siis vielä luvassa.

Leinelän julkiset teokset kuuluvat Vantaan 
taidemuseon kokoelmiin. Asuintalojen teokset 
ovat asuntoyhtiöiden omaisuutta.

Paikalliset-taideteos keskellä 
betoniympyrää
Kehäradan Leinelän aseman läheisyydessä sijait-
sevan kiertoliittymän “Paikalliset” -teoksessa 
kuvataan Leinelän alueen yleisimpiä kasveja. 
Terästeos on suunnittelijansa, kuvataiteilija Vesa-
Pekka Rannikon mukaan monumentti alueen 
alkuperäisille asukeille eli kasvillisuudelle. 

Korkealle kohoavat teoksen kasvit, metsä-
lauha, jänönsara sekä kevätpiippo tervehtivät 
Leinelään saapuvaa heti liikenneympyrässä.

Kiertoliittymän keskusympyrän keskialue 
rakennettiin 100 mm:n paksuisella rst-verkolla 
raudoitetulla valkobetonilaatalla. Valupinnasta 
muotoiltiin tasaisesti kaartuva kalottipinta, josta 

Taide rikastuttaa elämää
– Kuvataidetta Leinelän liikenneympyrässä

Maritta Koivisto, 
arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni

Kehäradan Vantaan Leinelän aseman läheisyydessä on taval-
lisuudesta poikkeava kiertoliittymä. Metallinen kasvi nousee 
keskeltä hohtavan valkoista betonikehää.

ei erotu silmin nähtäviä painumia tai kohoumia 
ja se viimeisteltiin teräshiertämällä. Hiertäminen 
oli haasteelllista valkobetonin nopean kuivu-
misen vuoksi.

Valmis betonipinta käsiteltiin pigmentoi-
dulla, pysyvällä graffitisuojalla Faceal Color HD, 
Basic White -suoja-aineella. Faceal Color HD on 
hieman kuultovärillisiä Faceal Coloreita peittä-
vämpi ja se soveltuu käytettäväksi kohteessa, 
jossa esimerkiksi nastarenkaat saattavat raapia 
käsiteltyä pintaa. Suoja-aineen päälle levitettiin 
vielä superhydrofobisen pinnan aikaansaava 
NeverWet-käsittely. 

1 Leinelän kiertoliittymä. Asemapiirros.

2 Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon “Paikalliset” 

-teoksessa kuvataan Leinelän alueen yleisimpiä kasveja. 
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Leinelän kiertoliittymä/Paikalliset taideteos:
Projekti toteutettu: 2012
Rakennuttaja: Vantaan kaupunki, Katutek-
niikka, Seija Tulonen, seija.tulonen@vantaa.fi
Maisemasuunnittelu: Maisema-arkkitehti-
toimisto Näkymä Oy, Yrjö Ala-Heikkilä
Taideteos: Vesa-Pekka Rannikko
Rakennesuunnittelu: Pöyry Oy
Urakoitsija: Lemminkäinen Talo Betonituot-
teet Oy, Ossi Räsänen
Betonin toimittaja: Lemminkäinen Betoni-
tuotteet Oy Roihupellon tehdas; nykyinen 
Rudus Oy Viikin tehdas 
Suojakäsittelyt: Graffitisuoja Faceal Color 
HD ja suoja-aineen päälle superhydrofobisen 
pinnan aikaansaava NeverWet-käsittely, 
Uudenmaan Pintasuojaus Oy
Lisätietoja:
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä oy: Yrjö 
Ala-Heikkilä, yrjo.ala-heikkila@nakyma.com

Taide rikastuttaa elämää – Kuvataidetta Leinelän liikenneympyrässä
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Taide rikastuttaa elämää – Kuvataidetta Leinelän liikenneympyrässä

6

7

3, 6, 7 Liikenneympyrä valettiin 100 mm:n paksui-

sella rst-verkolla raudoitetulla valkobetonilaatalla. 

Valupinnasta muotoiltiin tasaisesti kaartuva kalot-

tipinta ja se teräshierrettiin.

Visual art in Leinelä roundabout
The roundabout in Vantaa near the Leinelä 
station on the ring railway is not your normal 
roundabout. Called “The locals” (Paikalliset), it 
is characterised by a metallic plant rising from 
a shiny white concrete perimeter. According to 
the artist, Vesa-Pekka Rannikko, this work of 
steel art is a monument to the original residents 
of the area, the local flora. 

Environmental art is an essential part of 
the overall image of Leinelä. The works of art 
displayed in the area form an entity based on 
the theme of the cycle of life. The theme is vis-
ible in the public works of art designed for the 
area, as well as in the winding architectural 
language of the buildings, and in the streets. 
The art works are designed by a group of some 
ten artists. Only part of the art designed for the 
area has been implemented so far.
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Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhalii-
ton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 
10. helmikuuta Tampereella järjestetyillä Viher-
päivillä. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat 
palkitun kohteen rakennuttajalle sekä suunnit-
telussa ja toteutuksessa keskeisimmin mukana 
olleille tahoille. 

Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta 
Hyvinkään kaupungin Tekniikka ja ympäristö, 
suunnittelusta Hyvinkään kaupungilta Terhi 
Parkkali-Reskola, Elina Ekroos ja Asako Hashi-
moto sekä toteutuksesta Hyvinkään kaupun-
gin Alueiden ja Viheralueiden kunnossapito ja 
Kiviasennus- ja saneeraus Koponen Oy. Lisäksi 
kunniakirjat luovutettiin erikoiskasveja toimit-
taneille Huhdan Taimitarha Oy:lle ja Arboretum 
Mustilalle.

Laaja ja ilmeikäs kokonaisuus
Pitkänomainen puisto ei avaudu kerralla, vaan 
tarjoaa kävijälle yllätyksiä ja uusia näkymiä. 
Puiston ilme vaihtelee vuodenaikojen mukaan. 
Puistossa on sekä kävelyreittejä että liikunta-
mahdollisuuksia kaikenikäisille ja kaikkina 
vuodenaikoina. Toiminnalliset elementit on 
yhdistetty hienovaraisesti kokonaisuuteen.

Lounatuulenpuiston kasvivalikoima on 
erittäin monipuolinen ja esimerkiksi ruskan 
värit kauniisti hyödyntävä. Puistokalusteiden 
tehostevärit, viininpunainen ja oranssi löytyvät 
myös istutuksista. Kasviteemoja ovat Hyvin-
käälle ominaiset vanhat koristekasvit ja japani-
lainen puutarha. Teemat liittyvät kokonaisuu-
teen hillitysti ja tasapainoisesti. Puistossa voi 

myös oppia, sillä hyvin sijoitetut kyltit kertovat 
kävijälle kunkin kasvin nimen.

Puistoa reunustavien talojen tontit on 
erotettu luontevasti puistosta pengerryksillä, 
luonnonkivillä ja kasveilla.

Taitavasti toteutettu hulevesijärjestelmä 
kerää sadevedet kahteen kauniiseen koristelam-
peen. Reilun kokoiset, kirkasvetisenä pysyneet 
lammet ovat ilahduttava lisä alueella, jossa on 
hyvin vähän luonnonvesiä.

Puisto valmistui vuonna 2013 Hyvinkään 
asuntomessuja varten. Asuinalueelle laadittiin 
laatukäsikirja, joka on ohjannut myös kasvil-
lisuuden suunnittelua. Puiston hoitoon on 
panostettu paljon ja se myös näkyy. Kasvilli-
suus ja samalla koko puiston taso on kehittynyt 
huomattavasti.

Tunnustus tasokkaalle ympäristölle
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena 
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristöko-
konaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella on luotu esteettisesti ja toimin-
nallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Palkinto 
jaettiin nyt 24. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina 
Rakennustuoteteollisuus RTT:n, Puutarhalii-
ton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, 
Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen 
Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton, ympä-
ristöministeriön ja lehdistön edustajat.

Vuoden Ympäristörakenne 2014:

Lounatuulenpuisto on 
moni-ilmeinen keidas 
keskellä uutta asuinaluetta

Lounatuulenpuisto Hyvinkäällä palkittiin Vuoden 2014 Ympäris-
törakenteena. Ison puistoalueen erilaiset  teemat ja toiminnot 
muodostavat moni-ilmeisen, viihtyisän kokonaisuuden, keitaan 
keskelle Metsäkaltevan uutta asuinaluetta. Puiston korkeuseroja 
hyödyntävä hulevesijärjestelmä on sekä toiminnallisesti että 
maisemallisesti onnistunut. Korkeatasoisen hoidon ansiosta 
kasvit voivat hyvin.

Lisätietoja:
Tiina Suonio, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.suonio@rakennusteollisuus.fi
www.maisemabetoni.fi
Jyri Uimonen, Puutarhaliitto ry
jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi
www.puutarhaliitto.fi

1 Lounatuulenpuistossa on taitavasti toteutettu 

hulevesijärjestelmä, joka kerää sadevedet kahteen 

kauniiseen koristelampeen. 

2 Puistoa reunustavien talojen tontit on erotettu 

luontevasti puistosta pengerryksillä, luonnonkivillä 

ja kasveilla. 

Puutarhaliitto ry
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Vuoden Ympäristörakenne 2014: Lounatuulenpuisto on moni-ilmeinen keidas keskellä uutta asuinaluetta

An oasis of many faces in the middle 
of a new residential area 
Lounatuulenpuisto (the park of southwest wind) 
in Hyvinkää is the Environmental Structure of 
the Year 2014. The various themes and func-
tions of the large park area create a pleasant 
whole, an oasis of many faces in the middle of 
a new residential area. The stormwater drain-
age system that utilises vertical distances has 
been implemented successfully in terms of both 
functionality and landscaping. The plants are 

thriving thanks to the high standard of main-
tenance.

The park provides walking routes and exercise 
opportunities to visitors of all ages, all through 
the year. Vegetation themes include old ornamen-
tal plants typical of Hyvinkää, and a Japanese 
garden. The properties round the park are sepa-
rated from it in a natural manner by means of 
embankments, natural stones and vegetation. 

The skilfully implemented stormwater 
drainage system directs stormwater into two 

ornamental ponds. The ponds, which are quite 
large and have remained clear, are a welcome 
addition in an area where natural water bodies 
are scarce.

The competition is organised by the Confed-
eration of Finnish Construction Industries and 
Finnish Garden Association to acknowledge an 
environmental entity of high standard, where 
expert planning and implementation has resulted 
in an aesthetically and functionally sustainable, 
good environment. 
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Yksityispihasarjassa voittajaksi valikoitui 
uudiskohde, ”Villa Hupulus”, jonka on suun-
nitellut Maisemasuunnittelu Tanja Nieminen 
ja rakentajana Hyvinkään Tieluiska Oy.

 Upea merenrantatontin maisema palau-
tettiin rakennustyömaan jäljiltä. Tontin monet 
rakennukset sovitettiin maisemaan. Erikoistoi-
veena toteutui siiderin valmistukseen oma ome-
natarha, johon oli kerätty eri omenalajikkeita.

Tontti rajattiin ympäröivästä metsästä 
luonnonkivimuurilla, jonka päälle on asennettu 
maksaruohomatto keventämään vaikutelmaa. 
Omenatarha on rajattu harmaantuneella puuai-
dalla. Rantaan rakennettu hiekkaranta sulautuu 
maisemaan erittäin hyvin.

Pihaan ei haluttu hoidettavaa nurmikkoa, 
kasvillisuus on paikkaan soveltuvaa, koriste-
kasvi-istutuksia ei ole. Pahiten rikkoutuneille 
alueille asennettiin kunttaa.

Kohteen tilaajan mielestä lopputulos vastaa 
ehdottomasti tehtyä investointia. Tilaaja on 
tyytyväinen myös työn laatuun ja esteettiseen 
lopputulokseen. Erityismainintana todettakoon, 
että rakentaja on antanut hoito-ohjeet arkoja 
kasveja koskien. 

Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihasarjassa 
Vuoden Viherrakentaja-palkinnon sai Helsin-
gin Arabianrannassa sijaitseva Yhteispiha 10. 
Kohteen suunnittelusta palkittiin Maisemasuun-
nittelu Hemgård ja rakentaja VRJ Etelä-Suomi Oy.

Yhteispihat ovat asukkaiden yhteiseen käyt-
töön suunniteltuja korttelipihoja, joissa on eri 
teemoja. Yhteispiha 10:ssä on Maisemasuunnit-
telu Hemgårdin suunnittelema Aistien piha. Piha 

Vihertaitaja-kilpailussa 
esille monipuolisia 
viherrakennuskohteita

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n vuosittaisessa Vihertaitaja 
-kilpailussa palkitaan taitavasti ja ammattitaidolla toteutettuja 
viherrakennuskohteita. Vuoden 2014 kilpailussa jaettiin kolme 
Vihertaitaja-palkintoa ja kaksi kunniamainintaa. Palkinnot jul-
kistettiin valtakunnallisilla Viherpäivillä helmikuussa.

1 Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihasarjan voitti Helsingin 

Arabianrannassa sijaitseva Yhteispiha 10.

2 Yksityispihasarjan voitti ”Villa Hupulus".

1

Seppo Närhi, toiminnanjohtaja  
Viher- ja ympäristörakentajat VYRA ry  
seppo.narhi@vyra.fi  
www.vyra.fi  
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Vihertaitaja-kilpailussa esille monipuolisia viherrakennuskohteita
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palvelee lähialueen asukkaita, päiväkotilapsia, 
koululaisia ja näkövammaisia.

Kohteessa kivirakenteet ja värikkäät tur-
va-alustat on toteutettu laadukkaasti ja vii-
meistellysti. 

Nurmialueen loivat kumpareet liittyvät luon-
tevasti kulkureittien korkoihin.  Pihan muodot 
on suunniteltu ohjaamaan luontevasti liikku-
mista kohti erilaisia toimintoja. Pihan muoto-
kieli on orgaaninen, tilat jäsentyvät kaarevan 
käytävälinjan molemmille puolille.

Taideteemaan liittyen kohteen yläpihalla 
on maisema-arkkitehtien Emilia Weckmanin ja 
Teresa Röngän suunnittelema taideteos "Vene". 
Alapihan taideteemaa ilmentää kaareva valkobe-
tonista valettu kaaren muotoinen muurirakenne, 
jonka on suunnitellut Tiina Taipale Hemgårdin 
toimistossa. Pihalla on myös runsaasti kasveja.

Lopputulos vastaa tilaajan asettamia tavoit-
teita. Pihaan liittyvien kiinteistöjen asukkaat 
ja lapset ovat erittäin tyytyväisiä yhteispihaan.

Julkiset kohteet-sarjassa palkittiin Män-
tässä sijaitseva Gösta Serlachiuksen taidemu-
seon piha-alueiden viherrakennustyö. Suunnit-
telusta palkittiin Maisemasuunnittelu Hemgård, 
ja rakentaja Hämeen Viherrakennus Oy.

Kesällä 2014 Joennimen kartanon viereen 
nousi modernia puuarkkitehtuuria edustava 
laajennusosa, joka perustui taidemuseon laa-
jennuksesta järjestettyyn kansainväliseen 
suunnittelukilpailuun. Voittajaksi valikoitui 
espanjalainen MX-SI architectural studio.

Tavoitteena oli sulauttaa sekä uudisrakennus 
että piha-alueet saumattomasti yhteen vanhan 
rakennuksen kanssa. Yhteensovittamisessa 
korostuu säilyneiden pihapuiden suuri merkitys. 

Uudisrakennuksen julkisivu näkyy vanhojen 
puiden lomasta, mutta verhoutuu samalla niiden 
taakse heijastaen luontoa ikkunoistaan. Kävijälle 
halutaan antaa kokonaisvaltainen taide-elämys 
pihalta sisälle ja päinvastoin.

Maisemasuunnittelu Hemgårdin ympäris-
tösuunnitelmassa luotiin uudisrakennukselle 
omanlaisensa ulkotila. Kauniit järvi- ja puis-
tomaiset näkymät vaativat hienoviritteistä 
kasvillisuuden käsittelyä. 

Rakentajalle työ oli haastava, koska koh-
teessa käytettiin materiaaleja, joista rakentajalla 
ei ollut aiempaa kokemusta, kuten nurmiken-
nostoa, erilaisia valmiita kasvustorullia ja reu-
nateräksiä. Oman lisävirityksensä rakentajalle 
toi useiden taideteosten pystytys.

Suunnittelija on tyytyväinen rakentajan 
ammattitaitoon ja motivaatioon tehdä työnsä 
laadukkaasti. Kohteen ongelmia ja eri ratkai-
sujen malliesimerkkejä välitettiin työmaalta 
suunnittelijalle älypuhelintekniikkaa hyö-
dyntäen. Tilaaja on hyvin tyytyväinen työn 
lopputulokseen.

Lisäksi kilpailussa jaettiin 
kaksi kunniamainintaa 
Yksityispiha-sarjassa kunniamaininta päätet-
tiin antaa Korpilahdella sijitsevalle  kohteelle 
”Niskavaara”. Suunnittelija ja rakentaja on Kal-
lioTaivas ja Harri Pohjalainen.

 Kohde on vapaa-ajanasunto, johon omis-
taja halusi höylähirsirakennukselle arvoisensa 
ympäristön. Pihaan piti saada näyttävyyttä, 
viihtyvyyttä, silmäniloa ja uljautta, mutta myös 
vakautta ja rauhallisuutta.

Kohteen suunnitteli ja toteutti Harri Pohja-
lainen tilaajan toivomusten pohjalta. Pihassa 
on käytetty runsaasti kiviä sen eri muodoissa. 
Mökiltä rantaan johtava polku sitä vierustavine 
muureineen on tehty kotimaisesta tummasta 
liuskekivestä.

Kilpailun tuomaristo haluaa antaa kun-
niamaininnan ammattitaidolla tehdystä 
toteutuksesta. Liuskekiven asennus vaatii 

Vihertaitaja-kilpailussa esille monipuolisia viherrakennuskohteita

3, 4     Julkiset kohteet-sarjassa palkittiin Mäntässä 

sijaitseva Gösta Serlachiuksen taidemuseon piha-aluei-

den viherrakennustyö.

3
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Skilled Landscaping Contractor 
Competition showcases versatile 
landscaping projects
Skilled Landscaping Contractor Competition is 
arranged every year by Viher- ja ympäristöra-
kentajat ry (Association of Finnish Landscap-
ing Contractors) to acknowledge landscaping 
projects, which have been implemented with skill 
and professional expertise. In the 2014 competi-
tion, three projects were awarded the Skilled 
Landscaping Contractor prize and two honor-
ary mentions were given in categories private 
courtyards, housing and property management 
companies and public projects.

Vihertaitaja-kilpailussa esille monipuolisia viherrakennuskohteita

erityistä ammattitaitoa ja silmää. Kaikki on 
tehty kuivaladottuina ilman laasteja. Työssä 
on oltu erityisen huolellisia pohjatöissä ja 
muurien taustana olevien maapaineiden eli-
minoimisessa. Kohteen tilaaja on tyytyväinen  
työn laatuun ja tekijän ammattitaitoon sekä 
materiaalien laatuun. Erityiskiitoksen tilaaja 
antaa työn organisoinnista ja työvaiheiden 
järjestelmällisyydestä.

Toinen kunniamaininta annettiin asunto- ja 
kiinteistöyhtiöpihat -sarjassa kohteelle Stiftelsen 
Blomsterfonden Helsingin Käpylässä. Suunnit-
telijana on toiminut  Pihasektori / Green Bay 
Finland Oy ja rakentajana Viherpojat Oy.

 Kohde on vanhusten palvelutalo, jonka piha 
peruskorjattiin.

Tässä kohteessa erityishaasteen muodosti 
pihan yli kolmen metrin korkeusero. Pihalle 
rakennettiin graniittimuureja ja -portaita, liuske-
kiveystä ja puuterassi. Käsijohteita asennettiin 
liikkumisen helpottamiseksi. Liikuntavälineitä 
ja penkkejä sekä valaisimia asennettiin pihan 
käytettävyyden parantamiseksi ja vanhusten 
aktivoimiseksi.  Vanhaa puustoa säilytettiin 
paljon viihtyisyyden säilyttämiseksi. Valvojan 
mukaan pihan toteutus on ollut kokonaista-
loudellisesti nappisuoritus.

Tuomaristo halusi antaa kunniamaininnan 
kohteen hyvästä toteutuksen laadusta. Perus-
korjauskohteet ovat erityisen vaativia, koska 
useimmiten kohteissa – kuten tässäkin – asuttiin 
koko rakennusajan.

Vuosittain järjestettävän Vihertaitaja-kilpailun 
avulla Viher- ja ympäristörakentajat ry nostaa 
esille taitavaa viherrakentamista Suomessa ja 
ammattityön arvostusta sekä tiedottaa ammat-
tialan monipuolisuudesta esittelemällä erilaisia 
rakennus- ja hoitokohteita. Kilpailu järjestettiin 
kuudennen kerran.

Tuomaristo: Puheenjohtaja Maritta Koivisto, 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Timo Koski, 
Kaupunginpuutarhurien Seura ry; Juha Ollila, 
Seurakuntapuutarhurit ry; Hanna Hentinen, 
Maisemasuunnittelijat ry; Pia Kuusiniemi, 
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry; Jyri 
Uimonen, Taimistoviljelijät ry; Pekka Jauhiai-
nen, Kiviteollisuusliitto ry; Annikki Oikkonen, 
Kotipuutarha-lehti; Töiden esittelijä ja tuoma-
riston sihteeri Seppo Närhi

Lisätietoja: Seppo Närhi, toiminnanjohtaja, 
Viher- ja ympäristörakentajat ry,  
seppo.narhi@vyra.fi 

5 Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihat -sarjassa kunnia-

maininta annettiin kohteelle Stiftelsen Blomsterfonden 

Helsingin Käpylässä.

6 Yksityispiha-sarjassa kunniamaininnan sai Kor-

pilahdella sijaitseva  kohde ”Niskavaara”.
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Arabianrannan yhteispihat omistaa, rakennut-
taa, ylläpitää ja huoltaa Arabian Palvelu Oy:n 
perustajaosakkaat siihen asti kunnes osakkeet 
siirretään lopullisille omistajille. Omistuspohjan 
tavoitteena on toteuttaa laadukkaita pihoja, 
joiden suunnittelua ja rakentamista ohjaavat 
käyttäjien tarpeet ja korkea laatu.

Kaareva käytävälinja jäsentää tilat
Yhteispiha 10, Aistien pihan suunnittelija on 
Maisemasuunnittelu Hemgård, Gretel Hem-
gård. Yläpiha valmistui vuonna 2009 ja alapiha 
vuonna 2014. 

Aistien pihan suunnittelun lähtökohtana 
oli aisteja puhutteleva kokonaisuus. Pihoja 
käyttävät ympäröivien talojen asukkaat, ylä-
pihalla toimivan päiväkodin lapset, koululaiset, 
näkövammaisten koulu ja Asunto Oy Sesam 
AB:n asukkaat.

Pihan muodot ohjaavat liikkumista luonte-
vasti kohti erilaisia toimintoja. Muotokieli on 
orgaaninen, tilat jäsentyvät kaarevan käytävä-
linjan molemmille puolille. Käytävien kaarevat 
linjaukset johtavat yläpihalta alaspäin kohti 
sisäänkäyntejä ja Toukolan rantapuistoa.

Yläpihalla näkövammaisten kulkua on hel-
potettu mm. yhtenäisellä kaiteella. Päiväkoti-
lapsille ja koululaisille on oma aidattu alueensa. 
Levähdyspaikat on sijoitettu luontevasti pihan 
eri puolille lasten leikkialueiden läheisyyteen 
sekä rauhallisempiin kohtiin kauemmas leik-
kialueista.

Kasvit muodostavat eri tavoin eri aikaan 
kukkivia kokonaisuuksia. Nekin puhuttelevat 

Yhteispiha 10 Helsingin Arabianrannassa

Aistien piha palvelee kaikkia käyttäjiä

Helsingin Arabianrannan yhteispihat ovat alueen asukkaiden 
yhteiseen käyttöön suunniteltuja korttelipihoja, joissa on eri 
teemoja. Yhteispiha 10:ssä on Maisemasuunnittelu Hemgårdin 
suunnittelema Aistien piha. Piha palvelee lähialueen asukkaita, 
päiväkotilapsia, koululaisia ja näkövammaisia. Kohde voitti Viher- 
ja ympäristörakentajat ry:n Vihertaitaja-kilpailussa asuin- ja 
kiinteistöpihasarjan.

Sirkka Saarinen, toimittaja

1 Yläpihan "Vene" -oleskelutaideteoksen suunnittelivat Emilia Weckman ja Teresa Rönkä.
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3

2,3 Yhteispiha 10:n alapiha valmistui vuonna 2014.
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eri aisteja, myös makuaistia, sillä istutuksissa 
on käytetty runsaasti hedelmäpuita ja mar-
japensaita. Tuulessa kahisevat heinät luovat 
myös kuuloelämyksiä.

Taide osana kokonaisuutta
Taideteema näkyy yläpihan "Vene" -taideteok-
sessa, jonka ovat suunnitelleet maisema-arkki-
tehdit Emilia Weckman ja Teresa Rönkä. Alapi-
han kaarevan, valkobetonista valetun kaaren 
muotoisen muurirakenteen on muotoillut Tiina 
Taipale Maisemasuunnittelu Hemgård:sta ja sen 
on toteuttanut Betonipallas Oy.

Pihan materiaalivalinnat ovat kestäviä ja 
laadukkaita, ja lisäksi eri pintojen struktuuri 
vaihtelee puhutellen tuntoaistia. Sileän, kaa-
revan betonimuurin vastakohtana on lohko-
pintaista graniittikiveä ja karheaa, hiekkapu-
hallettua betonikiveä.

Pihan alaosa rajautuu rantapuistoon tuke-
valla kivikorimuurilla, jonka keskeltä avautuu 
käynti puistoraitille ja rantaan.

Laadukas toteutus
Piha-alueet Toukolanrannassa on perustettu 

betonilaatalle, jonka kantavuuden tiukat rajat 
piti huomioida. Siksi suuri osa pihan raken-
nekerroksista korvattiin kevennyksillä. Pihan 
pinnantasaus liittyy luontevasti rakennuksen 
korkomaailmaan, joka poikkesi suunnitellusta 
korkotasosta. Pihan pintavedet ohjautuvat 
tehokkaasti huolimatta vähäisistä korkoeroista 
alapihalla.

Kivirakenteet ja leikkialueiden värikkäät 
turva-alustat on toteutettu laadukkaasti ja leik-
kaukset ja viimeistelyn jälki on hyvä. Viheralueet 
ovat onnistuneet. Nurmialueen loivat kumpareet 
liittyvät luontevasti kulkureittien korkoihin.

 

Yhteispiha 10:n yhteistyökumppanit
Suunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy
Muut: GB Stonework Oy, Harviala, Hyvinkään 
Tieluiska, Imtech Traffic & Infra Oy, Kivikopla, 
Lappset Group Oy, Lujitustekniikka Oy, 
J-Trading, Peltiveikot Oy, Rudus, RW-Finland Oy, 
Seepsula Oy, Betonipallas Oy

Aistien piha palvelee kaikkia käyttäjiä

Courtyard for all senses serves all users
The common courtyards in the Arabianranta 
area in Helsinki are town block courtyards 
designed for communal use by all the residents 
of the area. The courtyards are based on differ-
ent themes, one of which is a courtyard “for all 
senses” (Aistien piha), designed by landscaping 
designers Hemgård. This common courtyard 
No. 10 serves the residents of the nearby area, 
kindergarten children, schoolchildren and visu-
ally impaired users. Common courtyard No. 10 
won the category of housing and property man-
agement companies in the Skilled Landscaping 
Contractor Competition. 

As suggested by its name, the courtyard is an 
entity that engages all one’s senses. The forms of 
the courtyard guide users in a natural manner 
towards different functions. The architectural 
language is organic, the spaces are structured 
on both sides of the curving walkway. The move-
ment of visually impaired users is facilitated by 
e.g. a continuous railing.

The plants do not activate only the visual 
sense, but also the sense of taste. The selection of 
plants even includes grasses, which engage the 
hearing sense when the wind makes them rustle. 

The art theme is reflected in common court-
yard No. 10 by an assembly area called the Boat 
and executed in the upper courtyard as a work 
of art. The curved wall structure in the lower 
courtyard is realised in white concrete. 

Material selections are sustainable and of a 
high standard. The varying surface structures 
attract the sense of touch. The smooth, curved 
wall is contradicted by block-faced granite stone 
and rough sandblasted concrete stone. 

6 Pihan materiaalit ovat kestäviä ja laadukkaita.

7 Asukkaat viihtyvät Aistien pihalla.

8,9 Vaalea, taiteenomainen betonimuuri rajaa nur-

mialuetta, mutta toimii samalla oleskelulupenkkinä.
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4 Hiekkalaatikko. Leikkauspiirros.

5 Betonimuuri. Leikkauspiirros.
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Kaksivuotinen vettä läpäisevien päällysteiden 
CLASS-projekti (Climate Adaptive Surfaces) 
päättyi tammikuussa 2015. Projektia rahoittivat 
15 yhteistyökumppania, Tekes ja VTT. Projek-
tissa VTT kehitti yhdessä yrityskumppanei-
den kanssa Suomen ilmasto-olosuhteisiin ja 
rakentamiskäytäntöihin soveltuvia vettä läpäi-
seviä päällystemateriaaleja ja -ratkaisuja. Vettä 
läpäisevät päällysteet on tarkoitettu hulevesien 
aiheuttamien kaupunkitulvien ja valumavesien 
vähentämiseen.

CLASS-projektin jälkeinen vaihe on myös 
käynnistynyt. Läpäisevien päällysteiden pilot-
teja on jo suunniteltu Espooseen, Helsinkiin ja 
Ouluun ja niiden rakentaminen alkaa keväällä 
2015. Piloteissa hankitaan kokemuksia ja lisä-
tietoa läpäisevien päällysteiden toimivuudesta 
käytännön olosuhteissa suunnitelmallisen seu-
rannan, tiedonkeruun ja monitorointimittaus-
ten avulla.

CLASS-projektia on aiemmin esitelty Betoni 
-lehden numerossa 2/2014. Tässä artikkelissa 
käsitellään projektissa saatuja tuloksia ja 
projektissa tehtyä ensimmäistä suomalaista 
läpäisevien päällysteiden käsikirjaa. Toiveena 
on, että Suomessa luottamus vettä läpäiseviin 
päällysteisiin lisääntyy ja niistä tulee normaali 
osa toimivaa, kestävää ja viihtyisää kaupun-
kiympäristöä. 

CLASS-hanke ja sen tavoitteet
Projektin alussa selvitettiin kaupunkien tarpeita 
ja toiveita vettä läpäisevien pintamateriaalien 
ja rakenteiden tutkimuksen ja kehityksen suh-

Läpäisevät betonipäällysteet 
kaupunkitulvien ehkäisyyn

Materiaalikehitys ja toimivuus 
– CLASS-hankkeen tuloksia

Hannele Kuosa, Kalle Loimula,  
Emma Niemeläinen ja Erika Holt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomessa sateet sekä lisään-
tyvät että voimistuvat. Vettä läpäisevät päällysteet on osoitettu 
eurooppalaisen ja kansallisen tason direktiiveissä ja strategioissa 
yhdeksi keinoksi lieventää tiiviiden pintojen lisääntymisen aihe-
uttamia haittoja. Vettä läpäisevät päällysteet toimivat hyvin alu-
eilla, joilla raskas liikenne ei aiheuta liiallisia rasituksia, kuten 
erityisesti parkkipaikoilla, kevyen liikenteen väylillä, jalkakäy-
tävillä, pihoilla, kentillä ja aukioilla.

teen. Tämän jälkeen painopiste oli läpäisevien 
materiaalien kehittämisessä, niitä sisältävien 
rakenteiden toimivuuden osoittamisessa sekä 
asiantuntemuksen ja osaamisen lisäämisessä.

Uutta läpäiseviin päällysteisiin liittyvää 
osaamista tarvitaan huleveden käsittelyssä sekä 
päällysteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja 
asianmukaisessa ylläpidossa. Hankkeessa kehi-
tettiin myös hulevesien mallinnusmenetelmiä, 
jotka ottavat huomioon uusien materiaalien 
erityispiirteet ja toiminnan.

Projektiraportoinnit kuten myös läpäise-
vien päällysteiden käsikirja löytyvät projektin 
kotisivuilta. Ne on tarkoitettu suomalaisen 
osaamisen ja suomalaisten yritysten vettä 
läpäiseviin päällysteratkaisuihin tarkoitetun 
materiaali- ja tuotevalikoiman laajentamisen 
tueksi. Uusia tuotteita tarvitaan mm. kiviai-
nesten sekä sementtipohjaisten materiaalien ja 
ympäristötuotteiden osalta. Uudet suomalaiset 
materiaali- ja tuoteinnovaatiot, jotka on kehitetty 
erityisesti kestävyys- ja säilyvyys-, sekä myös 
materiaalien ekologisuus- ja kierrätysaspektit 
huomioon ottaen, ovat jatkossa tervetulleita.

Tutkimusta ovat tukeneet rinnakkaistutki-
mukset Ruotsin ”Grå-Gröna” -projektissa, jossa 
tavoitteina oli erityisesti kaupunkien vihreyden 
ja viihtyvyyden edistäminen. 

Vettä läpäisevät päällysteratkaisut
Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä 
pintakerroksesta ja rakennekerroksista, joissa 
vettä voidaan pidättää ennen sen maaperään 
imeytymistä tai toisaalle johtamista. Rakenne-

1 Tavanomaiset tiiviit pinnat eivät läpäise runsasta 

määrää  sadevettä. Vesi valuu pintaa pitkin vesistöihin 

tai siirtyy kuormittamaan hulevesiverkostoja.

2 Vettä läpäisevät päällysteet toimivat hyvin alueilla, 

joilla raskas liikenne ei aiheuta liiallisia rasituksia, 

kuten erityisesti parkkipaikoilla, kevyen liikenteen 

väylillä, jalkakäytävillä, pihoilla, kentillä ja aukioilla. 

Suomessa on jo käytössä vettäläpäiseviä betonipääl-

lystetuotteita.
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3 Läpäisevien betonikivi- ja betonipintojen (LB) 

vedenläpäisevyys puhtaana, liattuna/tukittuna ja 

puhdistettuna. Kuvan rankkasade vastaa Helsingin 

alueella kerran 10 vuodessa tapahtuvaa 10 minuutin 

rankkasadetta, jonka voimakkuudessa ilmastonmuutos 

on otettu huomioon. 

4 CLASS-projetissa tehty käsikirja vettä läpäisevien 

päällysteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja yllä-

pitoon. 

5 Rakenteilla oleva vettä läpäisevä betonikivipinta.

6 Läpäisevää betonia käyttäen tehty parkkipaikka. 

Materiaalikehitys ja toimivuus – CLASS-hankkeen tuloksia
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kerrokset ovat yleensä suuren huokostilavuu-
den kiviaineskerroksia, mutta ne voivat olla 
osin myös sidottuja suuremman kantavuuden 
kerroksia.

Pintakerroksen materiaaleiksi soveltuvat 
betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa saumo-
jen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin 
vettä sekä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti. 
Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös muita 
tarvittavia materiaaleja, tuotteita ja rakenteita, 
kuten geotekstiiliä, geoeristeitä sekä hulevesien 
putkitus-, viivytys- ja keruujärjestelmiä.

Betoni- ja luonnonkivipinnat 
Vettä läpäisevät betoni- ja luonnonkivipinnat 
sopivat erinomaisesti viihtyisään kaupunkiym-
päristöön. Niitä käyttäen ja lisäksi yhdistämällä 
niitä muihin pintoihin ja muihin hulevesirat-
kaisuihin on mahdollista luoda monipuolisia, 
viihtyisiä ja toimivia ratkaisuja. Näissä ratkai-
suissa saumat tai aukkokohdat ovat vettä läpäi-
sevää materiaalia eli yleensä pestyä kiviainesta, 
josta pienimmät raekoot (<1 mm) puuttuvat 
(katkaistu rakeisuus) ja myös hienoaineksen 
(<0,125 mm) määrä on mahdollisimman pieni. 
Saumat voivat olla myös erityistä sidottua ja 
vettä läpäisevää materiaalia.

VTT:llä tutkittiin tällaisten ratkaisujen 
toimintaa vedenläpäisevyyden osalta sekä 
puhtaana, liattuna että kahdella eri tavalla 
puhdistettuna. Tukkivana aineksena käytettiin 
fillerin (0/1 mm) ja kaoliinisaven seosta (50/50 
p.-%) ja sen määränä oli 2 kg/m2. Tarkoituk-
sena oli imitoida läpäisevän päällysteen tuk-
keutumista ajan kuluessa. Käytetty tukkivan 
aineksen määrä oli suuri ja vastaa olosuhteista 
riippuen jopa kymmenien vuosien altistusta. 
Puhdistusmenetelminä olivat imupuhdistus 

ja sitä seuraava vesipainepesu. Puhdistusaika 
oli molemmilla menetelmillä 2 minuuttia/0,5 
m2. VAikka laboratoriomenetelmät eivät vält-
tämättä vastaa käytännön puhdistuslaitteita ja 
-menetelmiä, niillä voitiin saada hyvin suuntaa 
antavia tuloksia. 

Laboratoriotutkimuksia varten valmistet-
tiin Rig-laitteisto, johon voitiin rakentaa koko 
päällyste kaikkine rakennekerroksineen tai vain 
pintakerros, joka koostui esimerkiksi betoni-
kivistä ja sen alapuolisesta vettä läpäisevästä 
tasauskerroksesta. Rig’in pinta-ala on 0,5 × 1,0 m 
ja korkeus on säädettävissä välillä 0,33 – 1,0 m sen 
mukaan kuinka paksua päällystettä tai sen osaa 
halutaan tutkia. Laitteistoon sisältyy sadetusyk-
sikkö sekä sadetusvesimäärän että rakenteen 
läpi kulkeutuneen vesimäärän automaattinen 
mittaus ajan funktiona. Päällysteen vedenlä-
päisevyyttä mitattiin myös standardoiduilla 
menetelmillä (ASTM:n "single-ring") rakenteen 
päältä. Tällainen mittaus soveltuu myös sekä 
käytännön olosuhteisiin että yksittäisten pinta-
kerrosten laboratoriotutkimuksiin. Mittauksen 
tuloksena saadaan vedenläpäisevyys (m/s). 

Betonikivien osalta muuttujina olivat sauma-
materiaali ja aukkomäärä, eli aukkojen %-osuus 
koko pinta-alasta (5 % tai 10 %) ja käytetyssä 
koejärjestelyssä samalla sauman leveys, joka 
oli 2,7 mm tai 5,6 mm. Saumamateriaalina oli 
joko 1/5 mm vesipesty sepeli tai sidottu kau-
pallinen saumamateriaali (Grepur 294 UV). 
Sauman leveyden kasvattaminen luonnollisesti 
kasvatti pinnan vedenläpäisevyyttä. Suurempi 
vaikutus läpäisevyyteen oli kuitenkin sauman 
likaantumisella, mikä laski läpäisevyyttä selvästi 
alkuperäisestä. Imupuhdistuksella läpäisevyyttä 
saatiin palautettua huomattavasti ja vesipai-
nepesulla edelleen lisää. 

Likaamisen jälkeenkin vedenläpäisevyys 
oli vielä tasolla, joka vastaa riittävää vedenlä-
päisevyyttä jopa erittäin harvoin toistuvassa 
rankkasateessa. Sidotun saumamateriaalin 
tapauksessa vedenläpäisevyys kasvoi puhdis-
tustoimenpiteiden vaikutuksesta. Tämä johtui 
todennäköisesti puhdistuksen aiheuttamista 
muutoksista sauman pintaominaisuuksiin. 
Pinta hieman kului ja avautui, mikä edesauttoi 
veden imeytymistä. Sidotun sauman etuna on 
se, että se pysyy paikoillaan puhdistuksessa. 
Kiviainessauma yleensä poistuu sauman ylä-
osasta puhdistuksen vaikutuksesta ja joudutaan 
korvaamaan uudella tai puhdistetulla mate-
riaalilla. Tämä on toisaalta etu alkuperäisen 
läpäisevyyden palauttamisen kannalta. Jat-
kossa myös uusien materiaalien ja ratkaisujen 
vedenläpäisevyys voidaan määrittää tarvittaessa 
helposti laboratorio- ja kenttäkokein. 

Likaantumisen vaikutus vedenläpäise-
vyyteen tulee ottaa huomioon suunnittelu-
vaiheessa, jotta materiaalien ja päällysteiden 
vedenläpäisevyys saadaan pysymään koko 
käyttöiän riittävällä varmuudella hyvällä tasolla. 
Läpäisevän päällysteen ympäristö ja sen huolto 
vaikuttavat oleellisesti päällysteen toimintaan. 
Läpäisevien päällysteiden tukkeutumisesta 
käytännön olosuhteissa saadaan lisää tutki-
mustietoa pilot-projekteissa. Tällöin voidaan 
mm. selvittää, miten esimerkiksi valittavat tal-
vikunnossapidon käytännöt kuten hiekoitus ja 
muut huoltomenettelyt vaikuttavat läpäisevien 
päällysteiden toimintaan. 

Kokeellisten tutkimusten tulokset vastasivat 
hyvin ulkomaisia tutkimustuloksia. CLASS-pro-
jektissa tehdyssä käsikirjassa on esitetty yhteen-
vetona vedenläpäisevyyden arvoja tai vaihte-
lualueita erilaisille vettä läpäiseville päällysteille. 

8 Vettä läpäisevän betonin (LB) rakenne. Vettä läpäisevien toisiinsa yhteydessä olevien huo-

kosten koko on pääosin 1–8 mm. Sementtipastan suojahuokoset (<0,8 mm) takaavat LB:n hyvän 

pakkasenkestävyyden. 
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7 Betonikivipinnan vedenläpäisevyys määritellään 

Rig-testauksessa ja single-ring -menetelmällä (ASTM). 
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Arvoja on esitetty sekä ulkomaisiin ohjeistuk-
siin ja kirjallisuuteen että CLASS-projektissa 
tehtyjen tutkimusten koetuloksiin perustuen 
sekä tukkeutumattomille, tukkeutuneille että 
puhdistetuille päällysteille. 

CLASS-projektin kokeelliset arvot vedenlä-
päisevyydelle on määritetty ASTM:n single-ring 
-menetelmällä. Näitä arvoja ei välttämättä 
voi menetelmäerojen vuoksi verrata suoraan 
muiden menetelmien antamiin arvoihin, eikä 
myöskään suoraan esimerkiksi läpäisevyyksiin 
luonnonmukaisissa sateissa.

CLASS-käsikirjassa on annettu myös ylei-
nen suunnittelussa käytettäväksi suositeltu 
eli riittävästi varmalla puolella oleva veden-
läpäisevyys sekä arvo, jonka alittuessa päällyste 
tulisi viimeistään puhdistaa sen toimivuuden 
varmistamiseksi. Kaikkiaan vedenläpäisevyydet 
kuten myös tukkeutumisen ja puhdistuksen 
vaikutukset ovat aina materiaalikohtaisia. 
Materiaalin huokoisuus ja myös huokosten 
kokojakautuma ja huokosverkoston yhtenäi-
syys vaikuttavat sen toimintaan. Tässä asiassa 
on vielä jatkotutkimustarvetta. 

Läpäisevä betoni (LB)
Läpäisevä betoni (LB) on Suomessa suhteellisen 
uusi materiaali. CLASS-projektissa tavoitteena 
oli saada siitä hyvä käsitys sekä perusominai-
suuksien kuten lujuuden, huokoisuuden ja 
vedenläpäisevyyden, mutta erityisesti myös 

jäädytys-sulatuskestävyyden ja sen varmis-
tamisen osalta.

Läpäisevän betonin koostumuksessa kivi-
aineksen rakeisuus on oleellinen riittävän 
vedenläpäisevyyden saavuttamiseksi. Sen tulee 
olla suhteellisen tasarakeinen, jotta betoniin 
jää kooltaan 1 – 8 mm:n tyhjätilojen muodos-
tama verkosto, jonka kautta vesi pääsee helposti 
materiaalin läpi.

LB-massoja valmistettiin käyttäen kahta 
rakeisuudeltaan ja suurimmalta raekooltaan 
erilaista kiviainesta. Pienemmän suurimman 
raekoon LB (<8 mm) soveltuu vettä läpäisevän 
päällysteen pintamateriaaliksi ja suuremman 
raekoon LB (<12 mm) soveltuu paremmin esi-
merkiksi päällysteen kantavaan kerrokseen. 

Suuresta yleensä noin 20 %:n huokoisuu-
desta ja hyvästä vedenläpäisevyydestä huo-
limatta tällaisen betonin puristuslujuudelle 
voidaan asettaa kantavana pintana vaatimuk-
seksi 17 MPa. Pakkasenkestävyyden aikaansaa 
sideaineen suuri tiiviys eli erittäin pieni vesi-se-
menttisuhde (0,25 – 0,34) ja lisäksi kiviainespar-
tikkeleita sitovan hienon sementtilaastiosuuden 
suojahuokostus.

Hyvän ja myös käytännön olosuhteissa toi-
mivan LB:n valmistus vaatii yleensä lisäaineiden 
käyttöä. Tyypillisesti näitä ovat tehonotkistin, 
mahdollisesti stabilaattori, huokostin, hydra-
taatiota (sitoutumista) viivyttävät lisäaineet 
sekä mahdollisesti sementtipastaa tiivistävät 

Materiaalikehitys ja toimivuus – CLASS-hankkeen tuloksia

15 16

9-14   Suomalaisilta betonituotevalmistajilta löytyy jo 

hyvin vettäläpäiseviin päällysteisiin sopivia betoniki-

viä, -laattoja ja muita tuotteita. Betoniteollisuus ry:n 

ympäristöbetonijaos on mukana CLASS-hankkeessa 

kehittämässä rakenneratkaisuja. Pilottikohteissa 

testataan rakenteiden toimivuutta. Tuotekehittelyn 

tuloksena syntyy uusia betonituotteita ja -päällysteitä.

15 Viherässä on väribetonikivi, joka soveltuu hyvin 

esimerkiksi raitiovaunukiskojen välialueelle.

16 Läpäisevä betonikivipinta ennen saumojen täyttöä 

vettä läpäisevällä materiaalilla. Rakentamisen aikana 

sekä sen jälkeen tulee varmistaa, että pinnalle ei pääse 

kulkeutumaan likaavaa ja tukkivaa ainesta lähialueilta.
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polymeerilisäaineet. Myös oikein valitusta 
sementistä ja mahdollisista seosaineista on apua 
erityisesti säilyvyyden varmistamisessa. LB:n 
valmistuksessa vesimäärän hallinta on tavallis-
takin oleellisemmassa asemassa. Massa ei saa 
olla liian kuivaa eikä märkää. Toimivan ja säily-
vyydeltään hyvän LB:n valmistus vaatii hyvää 
betoniosaamista. Käytännön kokemuksia tästä 
betonityypistä on luvassa pilot-projekteissa. 

Likaamis-puhdistuskokeissa suuren veden-
läpäisevyyden LB:n vedenläpäisevyys pystyttiin 
palauttamaan lähes täysin. Erittäin hienojakoi-
nen materiaali voi mennä veden mukana LB:n 
läpi. Massakoostumus ja myös massan tiivistys 
valussa vaikuttavat kuitenkin muodostuvan 
huokosverkoston ominaisuuksiin eli sekä 
vedenläpäisevyyteen että puhdistettavuuteen. 

Kokeellisissa tutkimuksissa oli tavoitteena 
tutkia erityisesti LB:n jäädytys-sulatuskestä-
vyyttä sekä ilman suolan vaikutusta että sen 
kanssa. Tähän liittyi uusina asioina sekä jää-
dytys-sulatusmenetelmien että suojahuokos-
tuksen ja muun mikrorakenteen arviointi- ja 
analyysimenetelmien valinta. Tavanomaisesti 
käytettävät menetelmät, kuten esimerkiksi nk. 
laattakoe, eivät sovellu sellaisenaan, koska LB 
läpäisee sen päälle laitetun veden ja suola-
liuoksen.

CLASS-tutkimuksissa käytettiin kolmea eri 
rasitusolosuhdetta edustavaa jäädytys-sulatus-
menetelmää. Ne erosivat toisistaan kosteusolo-
suhteidensa osalt, lisäksi yhdessä oli mukana 
suolan vaikutus (3 % NaCl-liuos). Ankarin rasi-
tus oli jäädytys-sulatus siten, että koekappale 
oli koko ajan yhteydessä sen alapuoliseen 
suolaliuokseen. Myös jäädytys-sulatus, jossa 
koekappaleet olivat koko ajan vesiupotuksessa, 
oli lähes yhtä ankara silloin, kun betonin suo-

jahuokostus ja näin ollen myös kestävyys oli 
vaillinainen. Parhaiten LB kesti kokeessa, jossa 
50 d vesi-imeytyksen jälkeen jäädytys-sulatus 
tapahtui muoviin käärittynä. Tässä kokeessa 
jopa huokostamattoman LB:n kestävyys oli hyvä. 

Saatujen tulosten mukaan LB:n huokostuk-
sen onnistuminen on oleellista. Ei riitä, että mas-
saan muodostuu huokosia sekoitusvaiheessa. 
Huokosten tulee pysyä stabiileina myös valussa 
ja tiivistyksessä sekä massan kovettumisvai-
heessa. Huokostuksen onnistuminen voidaan 
selvittää tavanomaisin mikrorakennetutkimuk-
sin. Tulosten mukaan LB-päällyste voidaan val-
mistaa kestämään ankaraakin talviolosuhdetta. 
Käytännössä LB-päällysteen kestävyyttä voi-
daan edelleen edesauttaa varmistamalla ala-
puolisen rakenteen hyvä vedenläpäisevyys sekä 
minimoimalla altistuminen tiesuolalle. Usein 
läpäiseviä päällysteitä käytetäänkin alueilla, 
joita ei suolata kuten asukaspihoilla ja vähän 
liikennöidyillä alueilla. 

Toimivuus ja haasteet talviolosuhteissa
Onnistuneen päällysteratkaisun vedenläpäise-
vyys pysyy suunnitellulla tasolla ja päällyste 
kestää vaurioitumatta sille suunnitellun käyt-
töiän ajan. Koko elinkaaren aikaisen toimin-
nan varmistamisessa oleellisia tekijöitä ovat 
ympäristö- ja rasitusolosuhteiden mukainen 
suunnittelu, olosuhteisiin soveltuvat materiaali-
valinnat ja asianmukaiset rakentamistekniikat. 
Myös oikeat huoltotoimenpiteet, kuten erityi-
sesti ajoittainen vedenläpäisevyyttä palauttava 
puhdistus, ovat tärkeitä. Lisätietoa ja kokemusta 
tarvitaan vielä erityisesti käytännön olosuh-
teista. Tätä on jatkossa saatavissa kaupunkien 
pilot-projekteista, jotka käynnistyivät osin 
projektin kuluessa, ja joiden suunnitteluun ja 

seurantaan myös VTT osallistuu. 
Suomessa talviolosuhteet asettavat läpäi-

seville päällysteille erityisvaatimuksensa. Pin-
tamateriaalien jäädytys-sulatuskestävyyden ja 
talvikauden toiminnan lisäksi myös koko raken-
teen toiminta talviolosuhteissa on oleellista. 
Tutkimuksissa panostettiinkin päällysteiden 
toiminnan arviointiin olosuhteissa, jossa infra-
struktuuri on alttiina jäätymiselle ja sulamiselle, 
kelirikolle, routimiselle sekä liukkaudentorjun-
ta-aineille ja hiekoitushiekalle. Talviolosuhteet 
huomioon ottavan materiaalikehityksen lisäksi 
tehtiin myös selvitys ja tutkimusraportti, johon 
koottiin nykytietämystä läpäisevien päällys-
teiden hydrologisesta ja muusta toiminnasta 
kylmissä ilmasto-olosuhteissa ja mm. routa-
mitoituksen ja talvikauden kunnossapidon 
suositukset Suomen olosuhteisiin. 

Käsikirja suunnitteluun, 
rakentamiseen ja ylläpitoon
Yhteistyössä projektipartnereiden kanssa 
CLASS-projektissa tehtiin käsikirja, johon tii-
vistettiin eri työpaketeissa hankittu tietämys 
ja tulokset. Käsikirjan pääsisältöä ovat vettä 
läpäisevien päällysteiden suunnitteluperiaat-
teet, käyttökohteet, mitoituksen periaatteet, 
ohjeistus pinta- ja rakennekerrosten materi-
aalien sekä täydentävien tuotteiden valintaan ja 
laadunvalvontaan, mitoituksen ohjeistus sekä 
hydrologisen että rakenteellisen ja myös mm. 
routa- ja vesilaatumitoituksen osalta.

Pilot-projektit
Hulevesien hallintaan ja kaupunkitulvien 
ehkäisyyn on kaivattu jo pitkään uusia konk-
reettisia keinoja. CLASS-projektissa mukana 
olleiden kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu ja 

17 Pilot-projekteissa seurataan erilaisten vettä läpäi-

sevien päällysteiden hydrologista ja rakenteellista 

toimintaa. Myös päällysteiden toimivuutta, kuntoa 

ja säilyvyyttä seurataan pitkäaikaisesti. Soveltuvin 

osin vettä läpäisevien päällysteiden toimivuutta ver-

rataan samoissa olosuhteissa olevien tavanomaisten 

päällysteiden toimintaan (esim. routakäyttäytyminen, 

pinnan liukkaus). Kuva Harri Kivikoski / VTT

Materiaalikehitys ja toimivuus – CLASS-hankkeen tuloksia
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Vantaa) pilot-projektien suunnittelu käynnistyi-
kin pääosin jo projektin aikana ja ensimmäisten 
pilottien rakentaminen alkaa keväällä 2015. VTT 
tuo pilotteihin CLASS-hankkeessa ja ruotsalai-
sessa sisarhankkeessa ”Grå-gröna systemlös-
ningar för hållbara städer” (GrGr) kehitetyn ja 
kootun erityisasiantuntemuksen. Kohteiden 
suunnittelusta ja mitoituksesta vastaa kunkin 
hankkeen pääkonsultti.

Piloteissa seurataan ja mitataan routa- ja 
sulamiskäyttäytymistä, erilaisten päällysteiden 
vedenläpäisevyyttä ja kuntoa, pinnan olosuh-
teita kuten liukkautta sekä virtaavia vesimää-
riä ja vedenpinnan korkeusasemaa. Mittauksia 
tehdään kahden ensimmäisen vuoden aikana 
tiheämmin ja sen jälkeen harvemmin. Yleisenä 
tavoitteena on saada varmuus läpäisevien pääl-
lysteiden soveltuvuudesta Suomen olosuhteisiin. 
Piloteissa hankittuun tietämykseen perustuen 
voidaan jatkossa tarkistaa ja tarkentaa läpäise-
vien päällysteiden suunnittelun, rakentamisen 
ja ylläpidon ohjeistusta Suomessa.

Viitteet
• CLASS-projektin kotisivut, tutkimusraportit, artik-

kelit ja esitelmät: http://www2.vtt.fi/sites/class/?-

lang=en Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

• Vettä läpäisevät päällysteet – Käsikirja suunnitte-

luun, rakentamiseen ja ylläpitoon. VTT TECHNO-

LOGY 201. 59 s. + liitteet. 

• Kuosa, H., Loimula, K. & Niemeläinen, E. 2015. 

Deliverable D2: Vettä läpäisevät pinnoitteet ja 

rakenteet – Materiaalikehitys ja simulointitestaus. 

VTT Tutkimusraportti VTT-R-05001-14. 121 s.

a) Avoin järjestelmä, jossa kaikki päällysteen läpäissyt vesi
imeytetään maahan.

 
b) Suljettu järjestelmä, jossa kaikki päällysteen läpäissyt vesi
viivytetään ja johdetaan muualle.
 
c) Yhdistetty järjestelmä, jossa osa vedestä imeytetään
maahan ja osa viivytetään ja johdetaan muualle

19 a) Avoin järjestelmä, jossa kaikki päällysteen läpäissyt vesi imeytetään maahan.

19 b) Suljettu järjestelmä, jossa kaikki päällysteen läpäissyt vesi viivytetään ja johdetaan muualle.

19 c) Yhdistetty järjestelmä, jossa osa vedestä imeytetään maahan ja osa viivytetään ja johdetaan muualle.

20 Yksi pilot-alue, jossa tutkitaan erilaisia vettäläpäiseviä materiaaleja on Lillhemt, Tikaslaakso, Espoossa. 

Alueella on parkkipaikkoja, jotka ovat toisistaan täysin eristettyjä alueita. Suunnittelija on valinnut eri mate-

riaaleja päällysteiksi tehtäviä seurantamittauksia varten.

19 a) 19 b) 19 c)

18  Vettä läpäisevä betonikivipinta. Parkkipaikka. 
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Permeable concrete surfacing materials 
for prevention of urban flooding
As a result of the climate change, rainfall will in 
Finland become both more frequent and more 
abundant. Permeable surfacing materials are 
referred to in European and national-level direc-
tives and strategies as one means to mitigate 
the adverse effects of the increased application 
of impermeable surfaces. Permeable surfacing 
materials are well suited in areas free from high 
stresses caused by heavy traffic, such as parking 
areas, pedestrian and bicycle roads, pavements, 
courtyards, playfields and squares.

A two-year project on permeable surfacing 
materials known as the CLASS project (Climate 
Adaptive Surfaces) was concluded in January 
2015. The project was carried out by VTT Techni-
cal Research Centre of Finland together with 
collaboration partners to develop permeable 
surfacing materials and solutions adapted to 
the Finnish climate conditions and construc-
tion practices. 

The results of the experimental studies were 
consistent with international research results. 
The manual produced in the CLASS project pre-

sents in conclusion permeability values or ranges 
for various permeable surfacing materials. These 
values have been determined for unclogged, 
clogged and cleaned surfacing materials on 
the basis of both international specifications 
and literature, and the test results achieved in 
the CLASS project. 

Pervious concrete (PC) is a relatively new 
material in Finland. One of the objectives of 
the CLASS project was to obtain good under-
standing of this material in terms of not only 
its basic properties, such as durability, poros-
ity and permeability, but also its freeze-thaw 
resistance and how the ensure it. 

The post-project phase of CLASS has also 
already started. Demonstration pilots of the use 
of permeable surfacing materials are planned 
to be implemented in Espoo, Helsinki and Oulu, 
with construction work scheduled to start in 
the spring of 2015. 

21 Louhi-kivet ovat uutta betonikivimallistoa, jotka 

soveltuvat hyvin vettäläpäisevien alueiden päällys-

tämiseen. 

22 Läpäisevää betonia (LB) voidaan muotoilla ja vär-

jätä. Saatujen tulosten mukaan LB:n huokostuksen 

onnistuminen on oleellista. Ei riitä, että massaan 

muodostuu huokosia sekoitusvaiheessa. Huokosten 

tulee pysyä stabiileina myös valussa ja tiivistyksessä 

sekä massan kovettumisvaiheessa. Tulosten mukaan 

LB-päällyste voidaan valmistaa kestämään ankaraakin 

talviolosuhdetta. Käytännössä LB-päällysteen kestä-

vyyttä voidaan edelleen edesauttaa varmistamalla 

alapuolisen rakenteen hyvä vedenläpäisevyys sekä 

minimoimalla altistuminen tiesuolalle.  

23 Tapiolan keskustassa on käytetty laajalti 700 x 

700 x 80 mm betonilaattaa 20 mm:n saumalla asen-

nettuna. Sauma toimii osana veden imeyttämisessä.

Materiaalikehitys ja toimivuus – CLASS-hankkeen tuloksia
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Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutki-
musten mukaan Jakomäessä nyt purettavien 
pesubetonisten julkisivujen korroosiosuoja oli 
edelleen hyvä, vaikka selviä purkamisen perus-
teena olleita puutteita esiintyi pakkasenkestä-
vyydessä sekä rakennusten talotekniikassa ja 
energiatehokkuudessa. Tutkimuksissa keski-
tyttiin selvittämään nyt käyttöikänsä päässä 
olevan rakennuksen betonin säilyvyysominai-
suuksia ja vaurioitumisen etenemistä verrattuna 
aikaisempaan vuonna 1994 tehtyyn julkisivujen 
kuntotutkimukseen.

Julkisivun raudoitteiden 
korroosiosuoja oli edelleen hyvä
Vuonna 1994 Jakomäessä toteutettiin alueen 
peruskorjausohjelman suunnitteluun liittyvä 
laajamittainen julkisivujen ja parvekkeiden 
kuntotutkimushanke, joka käsitti kaikkiaan 
31 rakennuksen rakenteita otosluonteisesti. 
Jakomäentie 6:ssa sijainnut nyt purettu talo 
A oli yksi tuolloin perusteellisesti tutkituista 
rakennuksista. Rakennus oli valmistunut 
vuonna 1968.

Vuoden 1994 tutkimusten perusteella julki-
sivujen karbonatisoituminen oli hieman kes-
kimääräistä pesubetonia nopeampaa (karbo-
natisoitumisnopeutta kuvaava kerroin oli 2,28 
mm/√a). Karbonatisoitumisrintama oli tuolloin 
näissä julkisivuissa keskimäärin 12 mm syvyy-
dessä. Vastaavasti samoissa olosuhteissa olevissa 
maalattupintaisissa parvekepielissä karbona-
tisoituminen oli edennyt keskimäärin 15 mm 
karbonatisoitumiskertoimen ollessa 2,94 mm/√a. 

Korroosiovaurioiden riski oli kuitenkin matala, 
koska pesubetonijulkisivun valmistusteknii-
kasta johtuen raudoituksen peitepaksuudet 
olivat muodostuneet verrattain hyviksi paksun 
pesumassan ansiosta (jonka päälle raudoitus 
asennettiin). Pesubetonin raudoituksen peite-
paksuudet olivat keskimäärin 30 mm (minimi 
0 mm) pieliterästen osalta ja 38 mm (minimi 29 
mm) verkkoraudoituksen osalta. 

Suurimmillaan korroosion riski oli pesu-
betonijulkisivun sijaan maalattupintaisissa 
parvekkeen elementeissä, joissa korroosio-
riski myös realisoitui, ja myös parvekkeiden 
käyttökieltoa harkittiin 2000-luvun lopulla. 
Maalattupintaisissa parvekkeen pielielemen-
teissä raudoituksen keskimääräiset peitepak-
suudet olivat vastaavasti 15 mm (minimi 4 mm) 
pieliterästen osalta ja 15 mm (minimi 7 mm) 
verkkoraudoituksen osalta. 

Karbonatisoitumisen 
eteneminen olemassa olevissa 
betonijulkisivuissa ja -parvekkeissa 
sekä sisärakenteissa

Arto Köliö,  dipl.ins., tutkija  
Jukka Lahdensivu, tekn.tri  
Rakennustekniikan laitos  
Tampereen teknillinen yliopisto TTY  
www.tut.fi/elinkaari  

1 Karbonatisoitumisen eteneminen Jakomäentie 6 

A:n pesubetonisessa päätyjulkisivussa sekä parveke-

pielessä vuoden 1994 ja 2014 mittausten mukaan sekä 

mallinnettuna vuoden 1994 mittausten perusteella.

2 Jakomäentie 4 (ent. Jakomäentie 6A) purettavan 

kerrostalon parvekejulkisivu mittausten aikana. 

Rakennukseen oli tehty laajamittainen julkisivujen 

kuntotutkimus vuonna 1994, jossa on määritetty mm. 

karbonatisoitumissyvyys ja karbonatisoitumiskerroin 

sekä raudoituksen peitepaksuudet.

3  Jakomäen talojen purku tuli ajankohtaiseksi, koska 

kustannuslaskelmissa todettiin ettei peruskorjauk-

sella päästä energiatehokkuus-, huoneisto-ohjelmien 

ja esteettömyyden osalta uudenveroisiin asuntoihin. 

1
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Uusintatutkimuksissa keskityttiin määrit-
tämään ominaisuuksia, joiden avulla voidaan 
tutkia vaurioitumisen etenemistä tutkimus-
ten välillä kuluneen 20 vuoden aikana sekä 
verrata tuolloin tehtyjä ennusteita nykyhet-
keen. Vuonna 2014 tehdyt uusintamittaukset 
osoittavat, että karbonatisoituminen ei ole 
pesubetonissa edennyt yhtä nopeasti kuin on 
ennustettu vuoden 1994 mittausten mukaan. 
Tämä voi johtua mm. siitä, että idealisoitu malli 
ei ota huomioon betonin kosteuden vaikutusta 
oikein. Karbonatisoitumisreaktion edellytyksenä 
on, että betonissa on riittävä kosteuspitoisuus, 
mutta myös yläraja löytyy. Tietyn kosteuspitoi-
suuden jälkeen hiilidioksidin diffuusio betoniin 
vaikeutuu ja karbonatisoituminen hidastuu. 
Näin on voinut käydä hyvin vettä imevässä 
viistosateelle alttiissa pesubetonissa. Maalat-
tupintaisissa parvekepielissä, joissa maalipinta 
antaa betonille jonkinasteisen suojan viistosa-
teelta, karbonatisoituminen oli edennyt lähes 
epäilyttävän tarkasti mallin mukaisesti.

Pesubetonin pakkasenkestävyys 
osoittautui ongelmalliseksi
Jo vuoden 1994 tutkimuksissa havaittiin, että 
pakkasrapautuminen oli vaurioittanut pesu-
betonikerrosta, mutta vaurioiden aste oli vielä 
tuolloin lievää. Kaikkien ulkobetonirakenteiden 
pakkasenkestävyysominaisuudet osoittautuivat 
myös huonoiksi, eli vaurioitumisen oli oletet-
tavaa lisääntyvän tulevaisuudessa. Pakkasen-
kestävässä betonissa tulee olla kapillaarisesti 
täyttymättömiä ns. suojahuokosia vähintään 20 
% koko huokostilavuudesta, eli betonin suoja-
huokossuhteen tulee olla vähintään 0,20. Tämän 
lisäksi suojahuokosten tulee sijaita riittävän 
lähellä toisiaan. Rakenteiden suojahuokos-
suhteet vaihtelivat pesubetonissa 0,02-0,07 ja 
maalattupintaisissa betonirakenteissa 0,10-0,21. 

Vain yksi yksittäinen mittaustulos täytti suo-
jahuokossuhteen vaatimuksen 0,20. Tilanne 
pakkasenkestävyyden osalta on tyypillinen 
tämän aikakauden pesubetonirakenteille.

Pakkasenkestävyysominaisuuksissa esiintyy 
tyypillisesti paljon hajontaa elementtien sekä 
betonimassan valmistuksen ja suojahuokos-
tuksen eroista johtuen. Uusintatutkimuksissa 
havaittiin tiheän näytteenoton perusteella, että 
suojahuokossuhde oli melko vakio yhden ele-
mentin matkalla, mutta elementtien välillä saat-
toi olla huomattaviakin eroja. Toisaalta tulosten 
suureen hajontaan saattoi siis olla syynä yhden 
yksittäisen elementin epäonnistuminen. Samaa 
käyttäytymistä havaittiin myös elementin kas-
tumiskäyttäytymiseen vaikuttavassa betonin 
kapillaarihuokoisuudessa. Kohteen elementit oli 
valmistettu pääasiassa työmaavalimossa, joten 
materiaalin ominaisuuksien suuri vaihtelu oli 
odotettavissa.

Pesubetonin hyvän korroosiosuojan kan-
nalta oli siis ongelmallista, että elementtien 
pakkasenkestävyydessä oli puutteita. Korja-
ustarpeen kannalta kun on yhdentekevää mikä 
on ollut merkittävin vaurioitumismekanismi. 
Itse korjaustapaan vaurioitumismekanismilla 
onkin sitä suurempi merkitys. Tässä kyseisessä 
rakennuksessa osoittautuikin järkeväksi ajaa 
pesubetonijulkisivut peruskorjausohjelman 
mukaisesti hallitusti ”loppuun”.

Rakennuksen toteutuneeseen 
käyttöikään vaikuttaneet tekijät
Purkamisen myötä voidaan myös luontevasti 
käsittää rakennuksen käyttöiän päättyneen 
samalla hetkellä. Näin koko rakennuksen 
todelliseksi käyttöiäksi muodostui 46 vuotta. 
Todennäköisesti rakennuksen purkamisen 
ratkaisivat pääasiassa kustannustarkastelu 
sekä energiataloudelliset syyt. Rakennuksen eri 

osille muodostuvat kuitenkin erilaiset käyttöiät 
johtuen erilaisista olosuhteista ja rakenteen 
ominaisuuksista. Rakennuksen ulkorakentei-
den osalta käyttöikä oli päättynyt aikaisemmin 
pesubetonijulkisivuissa pakkasrapautumisen 
seurauksena sekä parvekerakenteissa raudoittei-
den korroosion vaikutuksesta. Vuoden 1994 tut-
kimuksessa jo havaittiin pakkasrapautumisen 
edenneen melko pitkälle ja parvekekaiteissa ja 
–pielissä havaittiin runsaasti korroosiovaurioita. 
Pääasiassa vaikuttavia tekijöitä olivat olosuhteet, 
joihin rakenteet olisi tullut suunnitella, eli viis-
tosade- ja pakkasrasitus. Erityisesti rakenteen 
ominaisuudet, julkisivubetonin puutteellinen 
suojahuokostus ja parvekerakenteiden raudoi-
tuksen pienet betonipeitepaksuudet aiheuttivat 
lyhyemmän käyttöiän.

On muistettava, että Jakomäentien kohteen 
rakentamisen aikana vastaavaa säilyvyyssuun-
nittelun menettelyä ei vielä ole ollut. Nykyisin 
vastaavien betonirakenteiden tyypillinen suun-
nittelukäyttöikä on 50 vuotta. Jakomäen koh-
teessa rakennus oli käytössä lähes vastaava ajan 
ilman suunnitteluakin, joten on odotettavissa, 
että nykyisten rakennusten osalta toteutunut 
käyttöikä on yleisesti vieläkin pidempi.

Tyypillistä rakennuksen käyttöiässä on, 
että rakennuksen runko, joka sijaitsee vaipan 
suojassa tasaisissa olosuhteissa, on edelleen 
moitteettomassa kunnossa. Samoin havaittiin 
myös Jakomäentien kohteessa. Näillä betoni-
rakenteilla on edelleen rakennuksen purkuvai-
heessa erinomainen uudelleenkäyttöpotentiaali, 
kunhan elementtien irrotuksen (ja uudelleen 
kiinnityksen) menetelmä ja välivarastoinnin 
kysymykset voidaan ratkaista. On otettava myös 
huomioon, että tulevan käyttötarkoituksen on 
vastattava sekä mekaaniselta että ympäristön 
rasitustasoltaan alkuperäistä tai alemman rasi-
tustason tilannetta.

4 5
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6

7

4 Betoninäytteen karbonatisoitumisrintama halkeaman kohdalla.

5 Pesubetoninäytteitä.

6 Sisärakenteen betoninäyte.

7 Näytteenottokohtia rakennuksen etelänurkalla julkisivuissa ja parvekkeilla.
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Karbonatisoituminen 
rakennuksen sisärakenteissa
Tutkimuksia ei nyt uusintakerralla kohden-
nettu ainoastaan rakennuksen julkisivuille, 
vaan tarkasteluun otettiin myös rakennuksen 
sisäseinissä tapahtuva karbonatisoituminen. 
On oletettavaa, että myös rakennuksen beto-
nirunko karbonatisoituu käyttöikänsä aikana 
toimien näin eräänlaisena hiilinieluna. Tästä 
näkökulmasta olikin mielenkiintoista selvittää 
miten karbonatisoituminen esiintyy ja etenee 
huomattavasti ulko-olosuhteista eroavassa 
ympäristössä. Mikäli elementit rakennuksen 
käyttöiän päättyessä voidaan vielä käyttää 
uudelleen uudessa käyttötarkoituksessa, 
hiilinieluvaikutus on pysyvä, eikä vapaudu 
takaisin ympäristöön materiaalin kierrätyk-
sen yhteydessä.

Tutkimuksessa havaittiin, että betonin kar-
bonatisoituminen ei käyttäydy kuivissa olosuh-
teissa samalla tavalla kuin viistosateelle alttiissa 
julkisivuissa. Rakenteiden pinnalla oli havait-
tavissa vain hyvin pieni karbonatisoitumisrin-
tama, joka on todennäköisesti muodostunut jo 
rakentamisaikana. Poikkeuksena ulkoseinän 
sisäkuoresta otettujen näytteiden eristetilan 
vastaisilla ulkopinnoilla esiintyi huomattava 
keskimäärin 12 mm karbonatisoitumisrintama. 
Toisaalta, epätasaisia karbonatisoituneita alueita 
oli havaittavissa koko betonirakenteen paksuu-
den matkalla. Toisin sanoen hiilidioksidin tun-
keutuminen kuiviin sisäbetonirakenteisiin on 
tapahtunut hyvin vapaasti, mutta hiilidioksidia 
sitovan karbonatisoitumisreaktion tapahtumi-
selle riittävää kosteutta ei ole ollut juuri muualla 
kuin eristetilan lähellä ja aivan ulkopinnassa. 
Betoni on näin karbonatisoitunut epätasaisesti 
aina riittävän kosteuspitoisuuden vallitessa 
esimerkiksi sisäpuolisten kosteuskuormien 
vaikutuksesta. Karbonatisoitumista tutkit-

tiin betoninäytteiden kuva-analyysin avulla, 
mutta arviointi oli nykymenetelmillä vaikeaa. 
Karbonatisoituneen betonin osuutta voitaisiin 
selvittää tarkemmin esimerkiksi materiaalin 
karakterisoinnin menetelmillä.

Mitä tehtiin
Tutkimukset tehtiin osana TTY:n Rakennustek-
niikan laitoksella käynnissä olevaa korroosio-
vaurioiden mallintamisen tutkimushanketta, 
jonka tavoitteena on tarkentaa nykyistä beto-
nirakenteiden käyttöiän laskentamenetelmää 
ottamalla käyttöiässä hallitusti huomioon laa-
jemman kokonaisuuden. Jakomäen kohde sopii 
tarkasteluiltaan mainiosti tutkimushankkeen 
aihepiiriin.

Tutkimusmahdollisuuteen herättiin syksyllä 
2014, kun luettiin uutinen Helsingin Sanomien 
kuukausiliitteestä Jakomäen purkutalojen 
aikataulusta.

Tutkimuskohde oli osoitteessa Jakomäen-
tie 4 (ent. Jakomäentie 6A) sijainnut vuonna 
1968 valmistunut elementtikerrostalo. Kerros-
talo purettiin osana uudisrakennushanketta 
marraskuun 2014 aikana, ja TTY:lle tarjottiin 
mahdollisuus näytteenottoon ennen beto-
nirakenteiden purkua. Uusintamittauksissa 
keskityttiin betonin karbonatisoitumisen sekä 
huokoisuusominaisuuksien tutkimiseen. Neli-
kerroksisessa kerrostalossa oli pesubetonijul-
kisivu ja alimman parvekkeen varaan rungosta 
kannatetut betoniset parveketornit. Kyseiseen 
rakennukseen oli tehty laajamittainen julki-
sivujen kuntotutkimus vuonna 1994, jossa on 
määritetty mm. karbonatisoitumissyvyys ja 
karbonatisoitumiskerroin (neliöjuurimallille) 
sekä raudoituksen peitepaksuudet.

Tutkimuksen tekee mielenkiintoiseksi se, 
että samaan rakennukseen on tehty TTY:n tut-
kijoiden toimesta laajamittainen kuntotutki-

mus jo vuonna 1994. Nyt tehdyn näytteenoton 
perusteella voitiin siis suoraan selvittää vauri-
oitumisen etenemistä 20 vuoden aikajänteellä.

Jakomäen kohteen tutkimukset tehtiin 
yhteistyössä rakennushankkeen osapuolten 
Heka-Jakomäki Oy:n kiinteistöpäällikkö Ismo 
Hämäläisen, Rakennusosakeyhtiö Hartelan työ-
päällikkö Arttu Närväsen ja työnjohtaja Markku 
Koikkalaisen sekä Delete Oy:n projektipäällikkö 
Hannu Kosken kanssa. Lisäksi tutkimuksia 
rahoittivat Betoniteollisuus ry, Betoniyhdistys 
ry ja Julkisivuyhdistys ry.

Tutkimuksen toteuttivat TTY:n Rakenteiden 
elinkaaritekniikan tutkimusryhmän tutkijat 
Arto Köliö, Toni Pakkala ja Jussa Pikkuvirta 
TkT Jukka Lahdensivun johdolla.

10 Jakomäentie 4 (ent. Jakomäentie 6A) purkutyön 

aloituksen aikana loppuvuonna 2014. Alueen yhdek-

sästä kerrostalosta viisi on aiemmin peruskorjattu ja 

nyt neljä taloa purettiin osana uudisrakennushanketta. 

11 Jakomäen neljän talon purku käynnissä. Kierrätys-

prosentti hankkeessa nousi yli 90 prosentin. Sisätilojen 

puutavara toimitettiin lämpöenergian tuotantoon.

Murskattu betoni toimitettiin Rudus Oy:n Länsisalmen 

asemalle pulveroitavaksi. Pulveroitua betonia käyte-

tään pääasiassa tierakennuksessa kantavien kerrosten 

tekoon. Teräkset kierrätetään romuttamoihin .

8, 9 Sisäbetoninäytteiden karbonatisoitumisen kuva-analyysi

Karbonatisoitumisen eteneminen olemassa olevissa betonijulkisivuissa ja -parvekkeissa sekä sisärakenteissa
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Progress of carbonisation of existing 
concrete facades and balconies 
as well as indoor structures
An extensive condition research project on facades 
and balconies was executed in the Jakomäki area 
of Helsinki in 1994. The project, which was related 
to the planning of the renovation programme 
for the area, covered structures in 31 buildings. 
The house at 6 Jakomäentie Road, which has 
since been demolished, was one of the buildings 
in which thorough examinations were carried 
out. The building had been completed in 1968.

The examinations carried out in 1994 showed 
that the progress of carbonisation of the facades 
was slightly faster than with exposed aggregate 
concrete on average. The corrosion risk was at 
its highest on the painted precast balcony units 
instead of the exposed aggregate concrete facades. 
The corrosion risk was also realised in the balcony 
units to the extent that a ban to use the balconies 
was considered at the end of the 2000's. 

According to the studies of Tampere Univer-
sity of Technology, the exposed aggregate con-
crete facades that are now being demolished in 
Jakomäki still boast good corrosion protection. 
However, clear shortcomings, which were the 
reason for the demolition, were found in frost 
resistance as well as in the building services and 

Karbonatisoitumisen eteneminen olemassa olevissa betonijulkisivuissa ja -parvekkeissa sekä sisärakenteissa
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energy efficiency of the buildings. The studies 
focused on the durability properties of concrete 
as well as on the progress of damage in the build-
ings that had reached the end of their service life. 
The results were compared with the previous 
condition study of facades carried out in 1994. 

The studies were conducted as part of a 
research project on the modelling of corrosion 

damage currently under way in the Department 
of Civil Engineering at Tampere University of 
Technology. The aim of the project is to develop 
a more precise method for the calculation of the 
service life of concrete structures based on a wider 
consideration of all service life factors. 
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Ilmeikkäitä betonipintoja sisätiloihin
TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2014

Maria Pesonen
yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA  
Arkkitehtuurin laitos 
Tampereen teknillinen yliopisto TTY
maria.pesonen@tut.fi 

Betonielementit on totuttu näkemään suuren 
mittakaavan julkisivutuotteina.  Sisätiloissa ele-
menttipinta sellaisenaan on harvoin läsnä. Beto-
nia interiöörin luonnetta luovana materiaalina 
käytetään lähinnä julkisissa rakennuksissa ja 
silloin useimmiten paikallavalupintana. 

Tampereen teknillisen yliopiston Arkki-
tehtuurinlaitoksella syksyn 2014 betonistu-
diossa paneuduttiin pohtimaan myös, mitä 
mahdollisuuksia betoni tarjoaisi sisätilojen 
arkkitehtuuriin. Opiskelijat ideoivat 40 x 40 
cm kokoisen laatan, valmistivat sen muotin 
sekä tekivät valutyöt betonitehtaalla. 

Työhön tartuttiin tälläkin kertaa ennakko-
luulottomasti. Opiskelijat lähtivät miettimään, 
voisiko betoniin yhdistää villalankaa akustisten 
ominaisuuksien parantamiseksi tai voisiko tilan 
valaistusta täydentää integroimalla valokuidut 
betoniin tai olisiko mahdollista toteuttaa liu-
kuvärjättyä betonia.  Myös eri tavoin aukotet-
tuja, kuten  esimerkiksi seinäkkeiksi soveltuvia 
tuotteita testattiin. 

Rohkea ideointi avasi aivan uusia näkymiä 
betonin käyttömahdollisuuksiin ja uniikkien 
elementtien toteutustapoihin.  Liukuvärjäys 
osoitettiin mahdolliseksi ja valojen tai lanko-
jen liittäminen veistokselliseen seinäpintaan 
onnistui sekin hienosti.  Onnistumisen edel-
lytyksenä oli huolellinen muottityö.  Haas-
tavammissa töissä tehtiin lopullinen muotti 
välimuotin avulla ja vaikeimmissa muodoissa 
käytettiin valu-uretaanimuottia, jonka jousto 
sallii vähäisemmät päästöt.

Betonistudion työ, jossa oma suunnitelma 
on oikeasti voitu toteuttaa, on tarjonnut vaih-
telua normaaleihin suunnitteluharjoituksiin, 
jossa työskentely tapahtuu pitkälti tietokoneen 
ääressä.  Opiskelijat ovat todenneet, että on 
palkitsevaa nähdä, kuinka onnistunut laatta 
avautuu muotin sisältä. Oheisissa kuvateksteissä 
työryhmät itse kertovat tarkemmin töidensä 
tavoitteista ja työtavoista.

Tämän tyyppiset betonikokeilut eivät lai-
toksella olisi mahdollisia ilman ulkopuolisten 
toimijoiden tukea. Työtä ovat tukeneet Betonite-
ollisuus ry, Consolis-konserniin kuuluva Parma 
Oy, Finsementti Oy, Semtu Oy sekä Finnform 
Oy.  Luento-osuudesta ovat vastanneet Maritta 
Koivisto, Seppo Petrow ja Juhani Toivonen  sekä 
ohjauksesta Ari Rahikainen, Petri Hongisto ja 
Kari Snellman. Heille kaikille lämmin kiitos 
tuesta ja kannustavasta ohjauksesta työn eri 
vaiheissa. 

Expressive concrete surfaces 
for indoor applications
The Concrete Studio of autumn 2014 in the 
Department of Architecture at the Tampere 
University of Technology focused on surveying 
the possibilities offered by concrete for indoor 
architecture. The students designed a 40 x 40 
cm slab, built a form for it and carried out the 
concreting work at a factory. 

Bold ideas opened up completely new views 
into application possibilities for concrete as well 
as methods for implementing unique precast 
structures. Offering the students an opportunity 
to actually turn their ideas into reality, the Con-
crete Studio has been a variation from normal 
design exercises carried out to a large extent 
with computers. The students have experienced 
the rewarding feeling of exposing the successful 
slab created inside the form. 
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Laatta "Liukuvärjäys"
Tekijät: Annu Kumpulainen, Iida Venäläinen, Marjukka Päivärinta

"Yksi työn päätavoitteista oli saada valulaattaan optinen värien 
sekoittuminen ja liukuvärjätty pinta. Yksittäisessä laatassa väri-
liukuma on selkeän yksiulotteinen, mutta suuremmassa pinnassa 
värien tummuuserot luovat varjojen kanssa pinnalle suurempaa 
syvyysvaikutelmaa ja ulottuvuutta. Toinen tavoite oli tuoda useasta 
laatasta koostuvaan pintaan elävyyttä laskostamalla pinta taittei-
seksi viuhkaksi. Laatan vino symmetrisyys ja korkeuserojen vaihtelu 
mahdollistaisi laatan suuntaa kääntämällä varjojen ja väripintojen 
muodostamat vaihtoehtoiset kokonaisuudet. Laatalle tarkoituksen-
mukaiset käyttökohteet olisivat sisätilat, niin julkiset kuin yksityi-
setkin, ja julkisivukohteet. Parhaimmillaan laattapinta on uniikeissa 
kohteissa, jossa värivaihtelut ovat edukseen.

Valitsimme muotin raaka-aineeksi kipsin sen helpon työstettä-
vyyden takia. Laatan muoto koverrettiin kipsiin käsityönä taltoilla ja 
veitsillä.  Betonimassa valmistettiin valkobetonista ja pigmentteinä 
käytimme puoliksi tehtaan omia sinistä ja keltaista väriä ja puoliksi 
omia, kirkkaampia maalipigmenttejä. Betonilaattaan käytettiin sini-
sestä ja keltaisesta betonimassasta sekoitettua kahdeksaa väliväriä, 
jotka ladottiin muottiin muotin mukaan tehtyjen väliliuskojen avulla 
ja laatta raudoitettiin samalla. Lopuksi laatta tasoitettiin täryttämällä.

TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2014

Laattta ”Raito”
Tekijät: Taina Riekkinen, Tytti Tulisalo

”Tavoitteenamme oli hyödyntää työssä seuraavia betonin omi-
naisuuksia: elastisuus, kiviaines, pinnan pesu. Lopputuloksen 
halusimme olevan lähes valmis tuote: ohut, toistettava julki-
sivu- tai koristelaatta. Eräs suunnittelun lähtökohta oli myös se, 
että laattaa käytettäisiin suomalaisilla rautatieasemilla. Laatan 
kuvioinnin teema löydettiinkin Suomen henkilöjunaliiken-
teen reittikartasta. Reittikarttaa abstrahoimalla päädyimme 
suunnitelman puumaiseen kuvioon. 

Teimme muottiin tulevan kuvion kapa-levystä sen helpon 
työstettävyyden ja edullisuuden vuoksi. Kappaleet kiinnitettiin 
pikaliimalla muottipohjaan ja muotti lakattiin kauttaaltaan.  
Laatan kivimateriaaliksi valittiin vihertävä Tervolan vihreä 
gabro ja sementiksi valkosementti.”
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Laatta ”Orion”
Tekijät: Helinä Inkinen, Jussi Kalliokoski, Saara Salo, Nonna Salo-
nen

”Valitsimme betonilaattatyömme teemaympäristöksi ravintolain-
teriöörin ja suunnittelimme valaistun seinälaatan, joka toimii niin 
itsenäisenä taideteoksena kuin monistettunakin, osana laajempaa 
kokonaisuutta.

Valon tuomiseksi hämärään ja tunnelmalliseen ilmapiiriin upo-
timme laattaan valokuituja, jotka johtavat valon päistään laatan läpi. 
Asettelimme valokuidut jokaisen tunteman tähtikuvion, Orionin, 
muotoon. Päädyimme laatan muotoilussa taitteiseen pintaan, joka 
synnyttää varjoja ja mahdollistaa variaation luomisen laajempaan 
seinäpintaan toistamalla ja kääntämällä samaa laattaa.

Toteutimme muottiin haluamamme muodon pellistä kanttaus-
koneella taittelemalla. Hankimme suojattuja, muovisia valokuituja, 
jotka upotimme peltiin poratuista rei’istä läpi. Kiinnitimme pellin 
vanerisen muottikaukalon reunoihin ruuvattujen puulistojen varaan 
ja tuimme muotin toisen puolen riisillä ja foamilla, jottei muoto vää-
ristyisi valun aikana. Mahdollisimman tumman pinnan aikaansaami-
seksi valitsimme mustan kivirouheen ja betonireseptiimme lisättiin 
maksimimäärä (3 %) mustaa pigmenttiä.”

Laatta ”Killerapplication”
Tekijät: Jouko Loikkanen, Teemu Paasiaho, Samuli Saarinen, 
Anssi Savisaari

”Laattasuunnitelmassamme pyrimme käyttämään hyväksi betonille 
ominaisia ominaisuuksia. Materiaalin  homogeenisuus ja valettavuus 
toimivat muodonannon lähtökohtina. Pyrimme pitämään laatan juonen 
hyvin pelkistettynä ja yksinkertaisena. Ensimmäisillä ideointikerroilla 
innostuimme ajatuksesta laatan läpinäkyvyydestä. Inspiroiduimme eri-
laisista orgaanisista solurakenteista, kuten luukudoksesta ja pesusienestä.

Pelkistimme lopulta  muotopalettia ja päädymme toteuttamaan 
aukotuksen puolipallojen muodoilla. Näin aikaansaimme muottipin-
toihin valun vaatimat muottipäästöt ja tavoite laatan toistettavuudesta 
saavutettiin. Tiukan geometrian ja suorien linjojen avulla saimme opti-
moitua muodon myös raudoitusverkon (50×50 mm silmäkoko) osalta. 
Päädyimme mallintamaan laatan kolmiulotteisena, jotta saisimme tarkan 
lopputuloksen jyrsimällä muotin.  Tredun muottipaja jyrsi muotin nega-
tiivin 3D-mallimme perusteella tiiviistä muovivaahdosta-muovista. 

Optimoimme muodon niin, että kahden muotin teettämisen sijaan 
riittäisi yksi jyrsitty aihio. Siksi suunnittelimme muotin peilausakselin 
pohjalta, saaden näin aikaan molemmille puolille saman muodon ja läpi 
tulevat reiät oikeisiin kohtiin. Jyrsityllä muotilla saavutimme tavoitteen 
tarkasta lopputuloksesta

Laatta valettiin valkosementistä ja valkoisesta kiviaineksesta sekoi-
tetulla betonilla. Halusimme tuoda esiin erityisesti betonin plastiset 
ominaisuudet ja tarkan muodon seuraavuuden, joten jätimme betonin 
käsittelemättä, emmekä käyttäneet hidasteita tai muita kemikaaleja.”

TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2014



731 2015

Laatta ”Seitti”
Tekijät: Roope Asikainen, Hanna Jaakonmäki, Pauliina Pessi, Meliina 
Rantalainen

”Laatan kantavan idean muodostavat vapaasti ristiin lomittuvat pali-
kat, joidenka väliin jää tyhjää tilaa. Pintaa on elävöitetty palikoiden 
tasoeroilla ja vapaamuotoisilla pesubetonialueilla. Jo luonnosteluvai-
heessa halusimme laatasta kevytrakenteisen ja läpinäkyvän. Tällöin 
sitä olisi mahdollista käyttää kevyen väliseinän laattana esimerkiksi 
varjostuselementtinä, kaksoisjulkisivun osana tai sisällä tilan jakajana. 
Laatan linjat on suunniteltu jatkuviksi seuraavassa laatassa, joten siitä 
olisi helppo muodostaa yhtenäistä seinäpintaa.

Muottitekniikassa päädyimme Foam-eristeen käyttöön, sillä siitä 
oli helppo leikata suorakulmaisia palasia. Leikatut palat kiinnitettiin 
filmipintaisen vanerikaukalon pohjalle positiivimuotiksi, joka lakattiin 
kaksikomponenttilakalla. Negatiivimuotti tehtiin valu-uretaanista. Itse 
betonimassaan valitsemme valkoisia kiviä ja pientä elävyyttä tuomaan 
sekoitimme mukaan hieman harmaita kiviä.”

Laatta ”1:2”
Tekijät: Annika Holmlund, Mimmi Koriseva, Niina Rinkinen

”Lähtökohtanamme oli luoda betonilaatta, jonka geometriset muodot 
leikittelisivät valon kanssa. Muodoksi valitsimme pyramidin, joita 
teoksessamme on kolmea eri kokoa. Muotin valmistukseen sopi-
vin materiaali oli kapalevy, josta leikkasimme pyramidien tahkot. 
Valmiin muotin lakkasimme huolellisesti kaksikomponenttilakalla, 
jotta  saimme pinnasta sileän ja kiiltävän. Valuvaiheessa laitoimme 
osaan pyramidien tahkoista hidastetta, saadaksemme valmiin laatan 
pintaan erilaisia struktuureita, jotta valo leikittelisi mahdollisimman 
mielenkiintoisesti laatan pinnalla. Betonin väriksi valitsimme mustan. 

Betonilaatta sopii erinomaisesti sisustuselementiksi tai pavil-
jonkimaisten rakennusten julkisivuihin.

Laattaa kääntelemällä ja eri tavoin yhdistelemällä saa aikaan 
monta erilaista kuviota ja variaatioita, 

Valo saa mustassa laatassa olevien pyramidien tahkojen pintastruk-
tuurin heräämään eloon ja kokonaisuus näyttääkin eri kuvakulmista 
ja erilaisissa tilanteissa aina mielenkiintoiselle ja ainutlaatuiselle.”

TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2014
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Laatta ”Vidde”
Tekijät: Lotta Aulamo, Miina Kanko, Verna Isomursu

”Lähtökohtana työssämme oli, ettemme halunneet imitoida mitään 
olemassa olevaa pintaa, vaan jättää materiaaleille tilaa muotoutua 
haluamallaan tavalla. Kumimuoteista inspiroituneina ajattelimme 
kehittää ideaa vielä hieman pidemmälle ja käyttää muottimme raken-
nusmateriaalina kehikon päälle pingotettua, elastista muovia. Idean 
vaikean toteutettavuuden vuoksi päädyimme kuitenkin tekemään 
muotin valmiiksi lopulliseen muotoonsa. Halusimme kuitenkin säi-
lyttää ennustamattomuuden idean, joten päädyimme tutkimaan 
materiaalien käyttäytymistä muotintekovaiheessa.

Valitsimme muottimme materiaaliksi pleksin, jota sulatimme 
kuumailmapuhaltimilla vapaamuotoiseksi, aaltoilevaksi pinnaksi. 
Pinnan kolmiulotteisuuden korostamiseksi levitimme muotin korkeim-
piin kohtiin hidastetta, joka näkyi lopullisessa laatassa syvemmällä 
olevien kohtien rosoisuutena. Betoniseoksessa käytimme valkoista 
sementtiä ja keltaista kiviainesta. Väri ei ollut laatassamme suuressa 
roolissa, vaan kontrasti syntyi pinnan tekstuurien liukumasta.”

Laatta ”Aire”
Tekijät: Ella Kylä-Kause, Iina Myrsky, Mirja Salmijärvi, Heini Kiviniemi

”Pohdimme, miten betonin akustisia ominaisuuksia voisi parantaa, ja tutkimme 
muodon vaikutusta äänen ohjautuvuuteen.  Suunnitelmamme luonne muuttui, kun 
keksimme yhdistää betoniin villalankoja. Visualisointikuva ideasta syntyi nopeasti 
ja se herätti sekä kiinnostusta että ihmetystä.

Laatta on suunniteltu sisäkäyttöön julkisiin tiloihin. Suunnittelimme sen niin, 
että se houkuttelee koskettamaan, silittämään ja letittämään. Lahjoituksena saatujen 
värikkäiden lankojen vastapainoksi halusimme betonista harmaansävyisen, jotta 
se toimisi neutraalina taustana kirkkaille langoille.

 Pujotimme langat käsityönä yksittäin kapalevy-pohjaan  sen lakkaamisen jälkeen. 
Kehitimme menetelmän, jolla kannattelimme lankoja valun ajan, jotta betonin sisään 
jääneet langat eivät painautuneet laatan pintaa vasten. Muottia tuki valun ajan 
fillerihiekka. Betoni valmistettiin valkosementistä, joka värjättiin pienellä määrällä 
mustaa väriainetta. Kiviaineena käytimme valkoisia kiviä.”

TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2014
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Kattava tietopaketti 
harkkorakentamisesta
Uudistettu Harkkokivitalo.fi-sivusto 
tarjoaa kattavasti tietoa, ohjeita ja ideoita 
harkkorakenteisen pientalon suunnitteluun 
ja rakentamiseen.

Sivusto on suunnattu kuluttajille, mutta myös ammattilainen 
voi hyödyntää sitä esimerkiksi asiakkaiden palvelemisessa.

Sivusto tarjoaa tietoa niin rakennushankkeen suunnitte-
lusta, valmisteluista, harkoista, sopimuksista, kustannuksista 
kuin rakentamisestakin. Sivustolle on koottu vastauksia 
usein kysyttyihin kysymyksiin. Harkkomestarin vastauspalve-
luun voi lähettää kysymyksiä kaikesta harkkorakentamiseen 
liittyvästä.

Inspiraatiota harkkokivitalon suunnitteluun voi hakea 
kuvagalleriasta, jonne on koottu kuvia kymmenistä erilaisista 
harkkopientaloista. 

KIVITALOLASKIN HELPOTTAA SUUNNITTELUA

Keskeinen palvelu sivustolla on Kivitalolaskin, jonka avulla 
voi arvioida pientalohankkeiden rakennuskustannukset jo 
ennen kuin varsinaisia suunnitelmia on olemassa. Laskimen 
avulla voi vertailla eri rakennevaihtoehtojen ja materiaali- 
valintojen kustannusvaikutuksia. 

Harkkokivitalo.fi-sivustoa Betoniteollisuus ry:n harkkojaos ja 
betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset. 

 
www.harkkokivitalo.fi

Kivitalolaskimella 
voit vertailla 
vaihtoehtoja
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fib (Fédération internationale du béton / Inter-
national Federation for Structural Concrete) on 
kansainvälinen voittoa tuottamaton asiantunti-
jaorganisaatio. Siihen kuuluvat jäseninä 43:n eri 
maan betonijärjestöt ja noin 1000 henkilöjäsentä. 
Sen tehtävänä on asiantuntemuksellaan tukea 
betonirakenteiden oikeaa teknistä, taloudellista, 
esteettistä ja kestävän kehityksen mukaista 
käyttöä. fib:n toiminta kattaa kaikki talon- ja 
infrarakentamisen teräsbetoni- ja jännitetyt 
rakenteet.

fib:n organisaatio ja toiminta
Nykyinen fib on kahden aiemman järjestön 
yhteenliittymä. Sen edeltäjä FIP perustettiin 
vuonna 1952 ja heti seuraavana vuonna Euroo-
pan Betonikomitea CEB. Nämä järjestöt yhdis-
tyivät vuonna 1998 nykyiseksi fib:ksi.

fib:n toimisto sijaitsee Sveitsin Lausannessa. 
Sähköposti on fib@epfl.ch ja internet-osoite 
www.fib-international.org. Pääsihteerinä toimii 
Petra Schumacher.

fib:n ylimmät päättävät elimet ovat vuosiko-
kous, joka pidetään yleensä joka toinen vuosi, 
sekä hallitus. Hallituksen 2015–2016 puheenjoh-
tajana on saksalainen Harald Myller Karlsruhen 
teknillisestä instituutista.

Käytännön työtä ohjaa Technical Council eli 
teknillinen komitea. Sen alaisuudessa toimivat 8 
teknillistä komissiota COM 1–8 sekä yksi koordi-
nointikomissio COM 9. Suomen Betoniyhdistys 
on fib:n järjestöjäsen ja sen nimeämä edustaja 
on teknillisessä komiteassa. Betoniyhdistys on 

Arto Suikka
Dipl.ins., SnowConS

fib – Betonirakenteiden 
Kansainvälinen organisaatio

1  fib:n puheenjohtaja Harald S. Müller.

2  fib:n pääsihteeri Petra Schumacher.

3  fib:n palkitsi vuonna 2014 Kööpenhaminassa 

sijaitsevan Bella Sky Hotellin.

4 Vuonna 2014 palkittu kohde on myös Centro Ovale 

Concrete Shell-Chiasso Sveitsissä.

myös vuosikokouksessa päättämässä mm. hal-
lituksen kokoonpanosta.

fib järjestää kongresseja ja symposiumeja, 
julkaisee erilaisia teknisiä julkaisuja ja lehtiä 
sekä ylläpitää asiantuntijanettisivuja. Viimei-
sin kongressi pidettiin Intian Mumbaissa alku-
vuodesta 2014. Läsnä oli 450 asiantuntijaa. fib:n 
julkaisut ovat nimeltään fib-Bulletins. Aiemmat 
julkaisut ovat FIP:n tai CEB:n erilaisia raportteja. 
Tärkein yksittäinen julkaisu on fib:n mallinormi 
Model Code 2010. Lehtinä ilmestyvät Structural 
Concrete ja fib-News.

fib palkitsee myös innovatiivisia ja näyttäviä 
betonirakenteita sekä myöntää erilaisia kun-
nianosoituksia jäsenilleen.

1 2
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Uusimmat fib-Bulletin’it ovat nro 72. betoni-
terästen tartunnasta ja ankkuroinnista sekä nro 
73. korkeista (enintään 300 m) rakennuksista. 

fib:n tapahtumat 2015
Kööpenhamissa järjestetään 18.–20. toukokuuta 
2015 symposium teemalla Concrete – Innova-
tion and Design Danish Concrete Society (www.
fibcopenhagen2015.dk).

24.– 26. toukokuuta 2015 Chigagossa on 5. 
kansainvälinen symposium aiheesta Nano-
technology in Construction (www.nicom5.org/)

5.–7. lokakuuta 2015 Saksan Leipzigissa jär-
jestetään 3. kansainvälinen konferenssi aiheesta 
Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofit-
ting ja perään 8.–9. lokakuuta 4. kansainvälinen 
workshop teemasta Concrete Spalling due to 
Fire Exposure (dehn@mfpa-leipzig.de)

Betonielementtikomissio 
COM6 on aktiivinen
fib:n jäsenmäärältään suurin komissio tällä het-
kellä on Elementtikomissio COM6. Se on myös 
erittäin aktiivinen. Komission puheenjohtaja 
vaihtui juuri. Roomalainen professori Marco 
Menegotto luopui puheenjohtajuudesta ja hänen 
tilalleen tuli espanjalainen David Fernández- 
Ordóñez. Komissiolla on 11 eri työryhmää. 

Elementtikomissio pyrkii edistämään beto-
nielementtirakentamista ja betonielementtien 
oikeaa suunnittelua ja käyttöä laatimalla erilaisia 
julkaisuja, koordinoimalla alan tutkimustoimin-
taa, yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä sekä jär-
jestämällä alan teemaluentoja. Monet julkaisut 
ovat toimineet ns. esinormittavina tietolähteinä. 
Työryhmissä käsitellään elementtirakentamisen 
koko ketjua suunnittelusta valmistukseen ja 
asentamiseen työmaalla.

Betonielementtirakentaminen on monissa 
Euroopan ulkopuolisissa maissa vähemmän tun-
nettua ja uuden teknologian tiedonsiirtoon on 
siksi selvää tarvetta. Viimeiset 5 vuotta komissio 
on tehnyt yhteistyötä myös Pohjois-Amerikan 
järjestön Prestressed Concrete Institute PCI 
- kanssa.

Tuotekohtaisia työryhmiä ovat ontelolaa-
tat, sillat, sandwich-elementit ja tuulimyllyt. 
Uusi betonielementtirakenteiden käsikirja 
(fib- Bulletin nro 74) on tulossa painosta lähi-
aikoina. Samoin julkaisu sandwich-julkisivuista 
valmistunee tänä vuonna. Muita viimeaikai-
sia painopistealueita komission toiminnassa 
ovat olleet mm. seismisten alueiden rakenteet, 
laadunvarmistus, onnettomuuskuormien tar-
kastelu ja elementtiliitokset.

Suomalaisten aktiivista 
kansainvälistymistä tarvitaan 
Artikkelin kirjoittaja on ollut 30 vuotta fib:n 
COM6- jäsen ja päässyt seuraamaan kansainvä-
listä kehitystä. Nyt olen kuitenkin jäänyt pois 
fib:n toiminnasta jäätyäni eläkkeelle. 

Tällä hetkellä suomalaisia on fib:ssä erittäin 
vähän. Ainoastaan Rambollin Tapio Aho seuraa 
BY:n edustajana Teknillisen komission työtä, 
Swecon Lasse Rajala on Elementtikomission 
jäsen ja yksi henkilö VTT:ltä on COM8:n seu-
rantajäsen (Corresponding member). 

Suomalaisten asiantuntijoiden määrän 
ja aktiivisuuden lisääminen olisi toivottavaa 
niin fib:ssä kuin muissakin rakennusalan kan-
sainvälisissä organisaatioissa. Kansainvälinen 
oman alan järjestötyön seuranta on hyvä tapa 
säilyä mukana kehityksessä. Samalla se antaa 
mahdollisuuden verkottua muiden asiantun-
tijoiden kanssa.

Lisätietoja:  
www.fib-international.org

Taulukko 1. fib:n nykyiset teknilliset komissiot 

Komissio
Puh.joht./ varapuh. joht., varsinaisten 
jäsenten määrä Tehtävä

COM1. Betonirakenteet M. Moussard / A. van der Horst, 14 Uudet rakenneratkaisut

COM2. Analyysit ja suunnittelu V. Sigrist / O. Bayrak, 15 Laskentamallit

COM3. Olemassaolevat betonirakenteet S. Matthews / G. Mancini, 35 Rakenteiden toiminta

COM4. Betoni ja betoniteknologia F. Dehn / T.A. Martius-Hammer, 13 Uusi materiaaliteknologia

COM5. Raudoitteet J. Bastien / L. Krauser, 44 Betoni- ja jänneteräkset sekä uudet 
raudoitemateriaalit

COM6. Betonielementtirakenteet D. Fernández-Ordóñez, 47 Elementtirakentamisen edistäminen ja 
ohjeistus

COM7. Kestävä kehitys P. Hájek / T. Noguchi, 15 Betonirakenteet kestävän kehityksen 
näkökulmasta

COM8. Säilyvyys B. Pielstick / P. McKenna / F. Papworth, 37 Betonin käyttöikätarkastelut

COM9. Tiedonvälitys G. Balázs / J. Walraven, 42 Toiminnan koordinointi, koulutus ja 
tiedon levittäminen

fib – Betonirakenteiden Kansainvälinen organisaatio
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Taulukko 2. Betonielementtirakenteet -komission nykyiset työryhmät

Nro Nimi Puh. joht.

T6.1 Prestressed hollow core floors
– Ontelolaatat

Stef Maas

T6.2 Quality control for precast concrete 
– Betonielementtien laadunvalvonta

Jaime Fernández Gómez 

T6.3 Sustainability of structures with precast elements
– Betonielementit ja kestävä kehitys

David Fernández-Ordóñez 

T6.4 Precast concrete towers for wind energy production
– Betonielementtirakenteiset tuulimyllyt

Valter José Da Guia Lucio 

T6.5 Precast concrete bridges
– Elementtisillat

Hugo Corres Peiretti 

T6.6 Retrofitting and repair of precast structures in seismic areas
– Elementtirakenteiden korjaus maanjäristysalueilla

Spyros Tsoukantas 

T6.7 Precast concrete in tall buildings
– Betonielementit korkeissa rakennuksissa

George Jones 

T6.8 Terminology in prefabrication
– Elementtirakentamisen terminologia

Jason Krohn 

T6.10 Precast concrete buildings in seismic areas, practical aspects
– Elementtirakennukset maanjäristysalueilla, käytännön kysymyksiä

Spyros Tsoukantas 

T6.11 Precast insulated sandwich panels
– Sandwich- seinäelementit

Simon Hughes 

T6.12 Planning and design handbook on precast building structures
– Elementtirakentamisen käsikirja

Arnold Van Acker 

fib – Betonirakenteiden Kansainvälinen organisaatio

5 Kuvassa artikkelin kirjoittaja Arto Suikka (vas.), Elementtikomission entinen puh.joht. Marco Menegotto, 

sihteeri Alessandra Ronchetti ja nykyinen puh.joht. David Fernández- Ordóñez.
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Henkilökuvassa Juha Alapuranen 

Betonilehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana rakennusmestari 
Juha Alapuranen (s. 1964 Ylitorniolla)

”Itsellä tuli viisikymppiä täyteen. Syksyllä sain 
Vuoden rakennusmestari tunnustuksen, jota 
arvostan kovasti. YBT:n sponsoroima Ylitornion 
poika Sami Jauhojärvi puolestaan haki kultaa 
Sotshista ja Vuoden Urheilija -tittelin Urhei-
lugaalassa, molemmista juhlahetkistä pääsin 
nauttimaan paikan päällä”, toimitusjohtaja Juha 
Alapuranen kertaa vaiherikasta vuotta 2014.

”Kun vielä Suomen Asiakastieto Oy valitsi 
YBT Oy:n Lapin maakunnan vahvimmaksi yri-
tykseksi vuonna 2014, hallituksemme puheen-
johtaja, Erkki-isä, jo varoitteli, että tyhjät tynnyrit 
kolisevat eniten”, Juha naurahtaa.

Juha Alapurasen ja perheyritys YBT:n vai-
heita kerratessa käy tosin selväksi, että tyhjistä 
tynnyreistä ei ole kyse. Työ ja yrittäminen ovat 
Juhalla verissä. – Huumoria unohtamatta: YBT:n 
asiakaslehdessä seikkailevalla the Buraset-sarja-
kuvaperheellä on näppärät betoniset ratkaisut 
isoihin ja pieniin ongelmiin: Erkki-isän taikabe-
tonista graafiseen, IT- ja kuitubetoniin asti.

Toimittajana Ruotuväkilehdessä
Juhan CV:n suuri yllätys on työ toimittajana: 
”Valokuvaharrastuksesta se lähti. Jo yläasteiässä 
tein lehtijuttuja paikallislehtiin. Armeijassa 
sitten huomasin, että Ruotuväkilehti haki 
Kaartin pataljoonaan Mariankadulle toimit-
taja-valokuvaajaa. Puoli vuotta tein mielenkiin-
toisia hommia. Mietinkin tuolloin toimittajan 
opintoja Tampereella varteenotettavana ura-
vaihtoehtona.”

Juha päätyi kuitenkin rakennuspuolelle. 
Hän valmistui rakennusmestariksi vuonna 
1990 Kajaanin tekusta. Miksi-kysymyksen 
vastaus on perin helppo. Juhan Erkki-isä oli 
perustanut Ylitornion Sementtivalimo Oy:n 
vuonna 1958. ”Ylitornion Nuotiorannalla sijait-
seva tehdas oli samassa pihapiirissä kuin koti-

talomme. Yrityksen toimisto oli olohuonees-
samme ja hiekkalaatikossakin oli sepeliä”, Juha 
kertoo.

Juha on Alapurasen veljeskolmikosta vanhin. 
Myös nuoremmat veljet, Reijo ja Mika päätyivät 
samalle alalle ja töihin perheyritykseen. ”Opin-
noissa minulla oli käytännönläheisin valinta, 
tekninen johtaja Reijo on atk-puolen insinööri 
ja tietohallintojohtaja Mika diplomi-insinööri. 
Hän suorittaa nyt työn ohessa rakennuspuolen 
DI-muuntokoulutusta.”

Perheyrityksessä työskentelee myös Juhan 
Sari-vaimo, joka on YBT:n talousjohtaja. Entä 
tulevaisuus? ”Tämän kevään abiturientti-poi-
kamme on jo myös yrityksen osakas ja suun-
nittelee rakennusalan opintoja. Myös muiden 
veljesten lapsissa on alasta kiinnostuneita. Aika 
näyttää”, Juha vastaa.

Ylioppilaaksi tulon jälkeen Juha oli perheyri-
tyksessä töissä viisi vuotta. Sitten armeijaan ja 
sen jälkeen tekuun, jonka jälkeen tuore raken-
nusmestari meni työnjohtajaksi suomussalme-
laiseen Ämmän Betoni Oy:öön.

Yrittäjäksi pahimmassa lamassa
Yrittäjäksi ryhtyminen ei Juhan taustalla tunnu 
yllättävältä. Sen sijaan ajankohta yllättää, 
vuonna 1992 oltiin näet keskellä historiallista 
lamaa.

”Ylitornion kunnan ja kunnanjohtaja Tuomo 
Karjalaisen osuus oli tärkeä”, Juha kertoo Karja-
laisen puhelinsoitosta, jonka viestinä oli kunnan 
huoli KTM:n tukimarkkojen määräajan päätty-
misestä teollisuushallille Ylitorniolle.  

”Monien vaiheiden jälkeen YBT:n elementti-
tehdas valmistui Kopanmäen teollisuusalueelle 
vuonna 1993. Vaikka kunnan tuki rakentamis-
kustannuksista kattoi vain neljänneksen, se ja 
varsinkin kunnan positiivinen asenne oli mer-

kityksellinen”, Juha korostaa. Hän myöntää, 
että rohkeuttakin tarvittiin.

”Onneksi en silloin ymmärtänyt yrityselä-
män realiteetteja samalla tavalla kuin nyt. Kun 
esimerkiksi pankkikorko huiteli 20 prosentissa, 
koulutodistuksella mitaten yrityksen perusta-
jalla piti tuolloin olla uskonto 10 ja laskento 4.”

”Betoniala oli minulle tuttu, mutta yrittäjänä 
olin aloittelija. Erkin kokemus yritystoiminnasta 
oli ratkaiseva”, Juha kertaa Ylitornion Betoni-
tuotteen perustamisvaiheita. Vuonna 2008 yritys 
virallisti nimekseen YBT Oy:n.

Juha korostaa myös Sari-vaimon roolia: ”Hän 
muutti Ylitorniolle jo ennen minua hoitamaan 
yrityksen paperiasioita.”

”Onneksi uskalsimme”, Juha, Reijo ja Mika 
pääsivät toteamaan jo muutaman vuoden 
kuluttua. Kun rakentaminen laman jälkeen 
lähti nousuun, YBT:llä oli mitä tarjota.

1990-luvun jälkeenkin suhdanteet ovat koe-
telleet rakentamista. ”YBT ei kuitenkaan ole 
tehnyt yhtäkään negatiivista tilinpäätöstä”, 
Juha kehaisee.

Ylitornion lisäksi YBT:llä on nyt tehtaat Raa-
hessa ja Kuhmossa. Lisäksi se on osakkaana 
ruotsalaisessa Prefabmästarna Sverige AB:ssä.  

Kaikilla elementintekijöillä ammattipassit
Koulutus on yksi Juhan ja YBT:n vaalimista 
ykkösasioista.

Ensin negatiivinen: ”Oulun yliopiston 
DI-koulutuksen lopettaminen vuosituhannen 
vaihteessa oli tosi huono juttu koko Pohjois-Suo-
melle, myös meille. Onneksi TTY:n aloittama 
muuntokoulutus Oulun yliopistossa tuo valoa 
tunnelin päähän”, hän toteaa.

Sitten myönteiset: YBT:ssä koulutukseen on 
satsattu pitkäjänteisesti. ”Jokaisella elementti-
työntekijällämme on ammattitaidon osoituksena 
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ammattipassit. YBT on kouluttanut työntekijät 
yhdessä Ylitornion työvoimatoimiston ja kunnan 
kanssa. Meillä on jatkuvasti työntekijöitä myös 
oppisopimuskoulutuksessa.”

Seuraavaakin sukupolvea tutustutetaan ele-
menttitehtaaseen. YBT:llä on ollut jo 15 vuotta 
kummikoulu. Oppilaat vierailevat tehtaalla, 
jossa monen vanhemmat ovat töissä. Oppilaat 
vierailevat tehtaalla ja joulun alla koululaiset 
ovat puolestaan käyneet tehtaalla joulujuhlassa 
esiintyen mm. tiernapoikina tai -tyttöinä.

Vuonna 2007 YBT saikin yhden sulan kypä-
räänsä lisää, kun se valittiin Suomen koulu-
tusmyönteisimmäksi työyhteisöksi Suomessa.

Koulutusmyönteisyys lähtee Juhan mukaan 
tarpeesta: ”Elementtitehtaan työntekijäkoulu-
tusta ei ole missään, vaan tekijät on koulutettava 
itse. Kun vuoden 2008 taantumassa jouduimme 
lomautuksiin, hyödynsimme senkin ajan amma-
tipassikoulutuksessa. Osaavista työntekijöistä 
on suhdannevaihteluista huolimatta periaat-
teessa aina pula.”

”Meillä on maailman parhaat työntekijät”, 
Juha sanoo. ”Pohjoisen ihmiset ymmärtä-
vät mikä on tilanne, he sopeutuvat hienosti 
myös suhdannevaihteluihin. Kun yrityksen 
liikevaihto putoaa lähes kolmanneksen, se 
näkyy kaikille”, Juha viittaa YBT:n vuoden 
2014 lukuihin.

Syyt liikevaihdon laskuun löytyvät  pohjoisen 
vinkkelistä helposti: matkailu ei nyt rakenna, 
kaivosteollisuus rämpii ja suurteollisuudessa 
on hiljaista. Juha ei silti halua synkistellä: ”Mie-
lestäni nyt näyttää jo paremmalta. Erityisesti 
Perämeren kaarella on käynnistymässä isoja 
hankkeita. Me teemme kaikkea, mutta teollisuus 
ja matkailu ovat ne tärkeimmät”, hän ennakoi 
helmikuun alkupäivinä.

1 Tuotekehittely on toimitusjohtaja Juha Alapurasen 

mukaan ollut YBT Oy:lle tärkeää koko sen toiminnan 

ajan. Ehkä näkyvin omista tuotteista ovat Levin kes-

kustan rakennuksia elävöittävät altankivillä ja valkobe-

tonipesupinnalla valmistetut julkisivut. ”Nyt olemme 

tuomassa uutta jännitettyä kuorilaattaa erityisesti 

Ruotsin markkinoille.”

Ruotsissa kokonaisvastuu, 
Suomessa elementtitoimitus
YBT on Suomen suurin betonielementtien viejä. 
Selitys löytyy paitsi YBT:n elementeistä suosi-
ollisesta maantiedosta. ”Ruotsin rajasillalle on 
alle 10 kilometriä. Onneksi, sillä vienti on meille 
elinehto”, Juha toteaa.

Ruotsin lisäksi Norja on tärkeä vientimaa. 
Joinakin vuosina yli puolet YBT:n tuotannosta 
on ollut vientiä. Vientimaa on hanskattu joka 
tasolla, YBT:n asiakaslehdenkin voi lehteä 
kääntämällä lukea joko suomeksi tai ruotsiksi.

Toiminta Ruotsissa poikkeaa Juhan mukaan 
ratkaisevasti meikäläisestä. ”Kun Suomessa 
betoniyritys saa tavallisesti pelkän element-
titoimituksen, Ruotsissa urakkaan kuuluu 
kokonaisvastuu suunnittelusta asennukseen. 
Urakka-arvot ovat isompia, mutta myös mah-
dollisuuksia on enemmän. ”

Ruotsin tavan hän soisi yleistyvän myös 
Suomessa. ”Se on parempi sekä laadun että 
yrityksen kannalta, siis win-win-tilanne”, hän 
perustelee.

”Jos rakennusliike on laskenut urakan ali-
hintaan, se hakee toimittajaa pelkän halvan 
hinnan perusteella. Kun aikataulu pettää ja 
laatu kärsii, osoitellaan sormella muita.”

Juha huomauttaa, että vieraassa maassa on 
toimittava maan tavalla. ”Myös lainsäädännöissä 
on eroja. Sitä meidänkin on pitänyt opetella ja 
harjaantua toimimaan tyvestä puuhun -mene-
telmällä.”

Hänelle on tuttua myös maiden erilainen 
ajatus- ja suhtautumistapa suhdannevaihte-
luihin: ”Suomessa surkutellaan. Ruotsissa sen 
sijaan ei puhuta taantumasta, vaan mennään 
eteenpäin tasaista vauhtia. Erityisesti isot 
teollisuuskohteet ovat työllistäneet meitä sekä 
Ruotsissa että Norjassa”
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”Heti töihin”
YBT:n kokemus Ruotsissa olikin tärkeä tekijä, 
kun Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Iso-
talo otti muutama vuosi sitten yhteyttä Juhaan. 
Asiana oli ruotsalaisen betonielementtiyrityksen 
ostaminen. ”Ensin emmin itseämme isomman, 
lähes satavuotiaan yrityksen ostamista.”

”Jatkokeskusteluissa totesimme, että syner-
giaa on ja harppaus uuteen otettiin. Ostimme 
kesällä 2012 tasaosuuksin Prefabmästarna 
Sverige AB:n Öjebynin tehtaan ja Sundsvallin 
suunnittelutoimiston. Yrityksen päätuote ovat 
seinäelementit. 70 henkilöä työllistävä yritys 
toimii täysin itsenäisesti omalla organisaatiol-
laan. Myös johto osti osakkeita.”

Hallituksen kokoukset pidetään englanniksi, 
työkieli tehtaalla on ruotsi. Kaksi tärkeää sanaa 
osataan siellä sentään myös suomeksi: ”Heti 
töihin.”

Omaa ruotsinkielen taitoaan Juha petraa 
suorittamalla parhaillaan yrittäjäkurssia på 
svenska.

Betonin puolesta yhdessä
”Kilpailu on erittäin, suoraan sanottuna älyttö-
män, kovaa. Suhdannetilanne on vaikea”, Juha 
toteaa betoniteollisuuden tilanteen vuonna 2015.

Vaikea tilanne ei silti tarkoita, etteikö beto-
nialan yhteistyötä tarvittaisi – päinvastoin. Juha 
on itsekin mukana monissa alan luottamus-
tehtävissä, muun muassa Betoniteollisuus 
ry:n elementtivaliokunnassa ja johtokunnassa, 
johon hän kertoo tuovansa erityisesti pohjoisen 
Suomen viestiä.

Alaa on Juhan mielestä ehdottomasti kehi-
tettävä yhteisvoimin. ”Yhteiskuntavaikuttami-
nen on erittäin tärkeää. Tässä vertailussa päihi-
tämme selvästi Ruotsin, olemme ehdottomasti 
parempia. Otamme yhdessä kantaa normeihin 
ja standardeihin, parannamme yhdessä koko 
alan työturvallisuutta”, Juha kertoo esimerkkejä.

Työturvallisuuden osalta Ruotsi on maaver-
tailussa vielä Suomea edellä. Suomen raken-
nusala on kuitenkin ilahduttavasti kirinyt 
välimatkaa. ”Betoniteollisuus on riskialtista 
toimintaa. Alan yhteinen tavoite maailman 
turvallisimmasta betoniteollisuudesta vuonna 
2020 on toki kova. Mutta tavoitella pitää. Mekin 
olemme osallistuneet alan työturvallisuuskilpai-
luihin; tavoitteena ei ole niinkään voitto, vaan 
työturvallisuustason nostaminen”, Juha kertoo.

Koko Suomi asuttuna
Pohjoisen viestistä puhuessaan Juha viittaa 
muun muassa tuotteiden kuljetustukeen. 
Sen päätehtävä on hänen mielestään pitää 
koko Suomi asuttuna. ”Meidän päämarkki-
na-alueemme on harpilla piirrettynä pohjoi-
nen Suomi, Ruotsi ja Norja. Kuljetamme kui-
tenkin myös pääkaupunkiseudulle runsaasti 
elementtejä.

”Muutama vuosi sitten kuljetustuen tasoa 
leikattiin 60 prosenttia. Kun se aikaisemmin oli 
yli 400 kilometrin matkalle 11 prosenttia se on 
nyt 4,4 prosenttia. Sen merkitys on nyt todella 
vähäinen, euroissa vuositasolla 5 miljoonaa”, 
Juha kertoo asiasta, josta hän on kiitettävästi 
kertonut niin mediassa kuin pohjoisen kan-
sanedustajille. Viimeksi hän selvitti tukiasiaa 
valtiovarainministeri Antti Rinteelle.

Ruotsissa on toisin: ”Siellä on tavoitteena 
pitää pohjoinen asuttuna. Kuljetustuki onkin 
Suomeen verrattuna kymmenkertainen. Erityi-
sen selvästi näemme eron Norjan kohteista kil-
paillessamme: me saamme Kilpisjärvelle saakka 
vain tuon 4,4 prosentin tuen, Ruotsin tehdas 
saa puolestaan yli 400 kilomerin matkalle 40 
prosentin kuljetustuen.”

Tornionjoki on meidän voimavaramme
Pakko kysyä, 24 tuntiako YBT:tä? ”Ei missään 
nimessä”, Juha vastaa.

”Eivätkä työt tule kotiin, vaikka olemmekin 
vaimon kanssa samassa työpaikassa.” YBT on 

tosin läsnä kotonakin: se on oman yrityksen 
elementeistä valmistettu kivitalo – samoin kuin 
muillakin veljeksillä.

”Jos työpäivä venyy yli kymmenen tunnin, 
siitä ei jää kuin jalanjälkiä”, kilometrin aamu-uin-
nilla normityöpäivänsä aloittava Juha summaa.

Luonto, kalastus ja metsästys ovat Juhalle 
tärkeitä. Kesällä hän kertoo olevansa enem-
män väylällä kuin töissä. Tuo väylä on vapaa 
Tornionjoki, joka on seutukunnan ehdoton 
voimavara.  Lohi ja siika tarttuvat siellä myös 
Juhan pyydyksiin.

Hiihtokilometrejä kertyy vuosittain yli tuhat. 
Juha osallistuu myös moniin pitkänmatkan 
hiihtoihin. Kesällä vapaa-ajankilometrejä taittuu 
moottoripyöräillen. Levin mökillä viihdytään 
ympäri vuoden.

”Jos tuntuu, että töissä on liian kiire, on 
otettava time out, muuten ei jaksa.” Sen verran 
Juha myöntää, että yrittäjä ’tekee töitä’ myös 
hiihtäessään ja uidessaan. Moni asia tulee silloin 
mietittyä valmiiksi, se on enää toteutusta vailla.

Sirkka Saarinen

2 Elämässä pitää Juha Alapurasen mielestä olla 

monenlaisia haasteita. Nämä Tornionjoen siiat hän 

lipposi viime elokuussa.
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Juha Valjus
Toimitusjohtaja
Suomen Betoniyhdistys ry
juha.valjus@betoniyhdistys.fi

Betonin ominaisuuksia, 
kuitubetonia ja monitorointia 

Betonin käyttöikätutkimusta ja  EN 
206:2014 sovellusta Suomessa
Betoni on jo lähtökohtaisesti hyvin pitkän 
käyttöiän omaava rakennusmateriaali ja 
betonin käytön helpottamiseksi on tehty 
jatkuvaa työtä. VTT:llä on 2014 lopussa val-
mistunut useiden tahojen rahoittamana 
Ennus-Concrete käyttöiän ennakointi ker-
roinmenetelmällä-tutkimus. Hankkeessa 
on päivitetty aiemminkin käytössä olleen 
käyttöiän ennakointiohjelmaa. 

Standardin EN 206 käyttöä Suomessa 
tukeva standardi SFS 7022 on valmistumassa ja 
toivottavasti saamme sen käyttöön jo kevään 
kuluessa. Standardia käytetään yhdessä 
SFS-EN 206:2014 kanssa ja se sisältää Suo-
messa sovellettavat lisäsäännöt ja kansalliset 
valinnat. Toivottavasti näistä löytyy lääkkeitä 
oikean betonin ja oikeiden rasitusluokkien 
valintaan.

Oikea betoni oikeaan paikkaan – kuu-
lostaa helpolta, mutta suunnittelijalla on 
valinnassa edessään monta karikkoa ja 
vaikeutta. Aina eivät suunnittelijan tiedot 
betonin ominaisuuksista eri lähtötiedoilla 
ole riittävällä tasolla tai tilaaja ei osaa tilata 
betonia, joka on kohteeseen parhaiten sopiva. 
Suunnitellaan betonia, jota ei voi tehdä tai 
työmaalla tehdään virheitä valutyön ja jäl-

kihoidon yhteydessä. Kohteita, joissa näin 
on  käynyt löytyy monesta paikkaa: esimer-
kiksi lattioina, jotka ovat huonokuntoisia jo 
muutaman käyttövuoden jälkeen. Tilannetta 
voi parantaa lisäämällä koulutusta, mutta 
koulutus ei tehoa, jos ei ole osallistujia!

Kantavat kuitubetonirakenteet
Kuitubetonirakenteita on valmistettu jo pit-
kään. Niistä on hyviä sekä huonoja kokemuk-
sia. Mitoituskäytäntöinä käytetään useimmi-
ten valmistajien omia suunnitteluohjelmia ja 
siksi lopputuloksina saadaan hyvin erilaisia 
lopputuotteita. 

Suomessa on puuttunut yleisesti hyväk-
sytty ohjeistus kantavista kuitubetoniraken-
teista. Useissa muissa maissa (mm. Saksa, 
Tanska ja Ruotsi) on jo käytössä ohjeet tai 
standardit kantavien kuitubetonirakentei-
den mitoitukseen. Nyt Betoniteollisuus ry 
ja Betoniyhdistys ry ovat yhdessä käynnis-
täneet hankkeen, jossa luodaan Suomeen 
vastaavat ohjeet kuin yllämainituissa maissa 
on käytössä. Ohjeet tulevat noudattamaan 
periaatteiltaan myöhemmin tulevia eurokoo-
deja ja ohjeet on tarkoitus julkaista vuoden 
2016 alussa. Tuleva Kuitubetoniohjeet-jul-
kaisu ilmestyy Betoniyhdistyksen tekniset 
ohjeet sarjassa.

Rakenteiden monitorointi
Vaativien rakenteiden toimintaa pitää pystyä 
seuraamaan niiden käytön aikana jollakin 
tavalla, jotta pystytään ennakoimaan tarvit-
tavat huoltotoimet ja saamaan informaatiota 
rakenteiden poikkeavasta toiminnasta. 
Havaintojen tekeminen silmämääräisesti 
tai mittaamalla taipumia tms. määrävälein 
ei ole helppo tehtävä. Rakenteet ovat usein 
piilossa erilaisten installaatioiden takana tai 
ne ovat vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Tällaisten erittäin vaativien rakenteiden ja 
rakenteiden, joissa on käytetty jotain uutta ja 
tavallisuudesta poikkeavaa rakennusmenetel-
mää tai -tapaa, käyttäytymistä voidaan nyky-
tekniikalla seurata luotettavasti ja jatkuvasti 
monitoroimalla. Esimerkkinä mainittakoon 
muutamat Liikenneviraston rakennuttamat 
sillat, joihin on asennettu rakennusvaiheessa 
laitteisto, jolla rakenteen käyttäytymistä voi-
daan jatkuvasti seurata, eikä yllätyksiä pääse 
syntymään.

Olisiko tässä mallia erittäin vaativien raken-
teiden seurantaan? Tavanomaisiin rakenteisiin 
monitorointia ei kannata rakentaa.



84 1 2015

Uutiset

Ympäristötaiteen säätiö valitsee vuosittain 
Suomessa toteutetun taideteoksen vuoden 
ympäristötaideteokseksi. Kunniakirjalla säätiö 
nostaa esiin ympäristötaiteen erilaisia muotoja 
ja mahdollisuuksia sekä kiittää ja kannustaa 
ympäristötaideteosten tekijöitä ja tilaajia

Vuoden ympäristötaideteos -kunniakirjan 
2014 saivat kuvataiteilijat Sirpa Hynninen ja 
Vesa-Ville Saarinen teoksestaan "Herttoniemen 
duunarit". Kunniakirjan jaettiin Helsingissä 
helmikuussa 2015.

Katukylttien työläissiluetit
Palkittu teoskokonaisuus koostuu lähes kuu-
destakymmenestä erilaisesta siluettikuvasta, 
jotka esittävät ihmishahmoja työkaluineen. 
Teoskokonaisuus levittäytyy ympäri Hertto-
niemen yritys- ja teollisuusaluetta, jossa on 
paljon erilaisia ammattiin viittavia kadunni-

miä. Jokainen hahmo ”kuvittaa” leikillisesti alla 
olevaa  kadunnimikylttiä: esimerkiksi Sahaa-
jankadun kyltin yläpuolella on suurta sahaa 
pitelevä hahmo. Siluettien koko (korkeus noin 
25 cm) on suhteutettu katukylttien kokoon.

Herttoniemen duunarit on Helsingin tai-
demuseon vuonna 2014 tilaama teoskokonai-
suus. Sen syntyhistoria liittyy taidemuseon jo 
vuonna 2008 aloittamaan hankkeeseen, jossa 
taiteilijat saavat ideoida teoksen itse valitse-
maansa paikkaan

– Valitsimme Herttoniemen teollisuusalueen 
teoksen sijoituspaikaksi, koska alue ei ole ilmei-
sin paikka taiteelle, taiteilijakaksikko Hynninen 
ja Saarinen kertovat teoksen taustoista.

Teos täydentää arkista ympäristöä 
hellällä huumorilla
Työkaluineen Herttoniemen duunarit viittaa 

Helsingin yhden vanhan teollisuusalueen 
historiaan. Alueella on paljon ammatteihin 
viittaavia kadunnimiä: hiljakseen hiipuvat 
ammatit ja niille tyypilliset työvälineet ovat 
saaneet jokainen oman pienen muistomerkin. 
Kokonaisuus on sidottu vähäeleisesti osaksi 
olemassa olevaa ympäristöä.

Ympäristötaiteen säätiö perustelee valin-
taansa kunniakirjan saajaksi näin:

– Herttoniemen duunarit osoittaa erin-
omaisesti, että myös pienikokoinen ja toteu-
tukseltaan kevyt ympäristötaideteos voi tehdä 
suuren vaikutuksen rakennetussa ympäristössä. 
Paikkaa ja sen historiaa ymmärtävä teos on 
lisäksi hengeltään hauska.  Sarjakuvamaiset 
hahmot liioiteltuine työkaluineen onnistuvat 
hienovaraisella huumorilla tuomaan iloisuutta 
arkeen.  Pieni voi olla suurta. 

Herttoniemen duunarit on  
Vuoden 2014 Ympäristötaideteos

Lisätietoja kunniakirjasta ja taiteilijoista:
Ympäristötaiteen säätiö:
Erja Väyrynen, puh. 044-0987561,  
erja.vayrynen@ymparistotaide.fi
www.ymparistotaide.fi

Taiteilijat:
Sirpa Hynninen (s. 1963) ja Vesa-Ville Saari-
nen (s. 1960) asuvat ja työskentelevät Lap-
peenrannassa. He ovat osallistuneet lukui-
siin näyttelyihin sekä koti- että ulkomailla.
www.hynninen-saarinen.fi
Sirpa Hynninen: puh 050 358 7313, 
sirpa.hynninen@kolumbus.fi
Vesa-Ville Saarinen: puh 050 325 4476,
vesa-ville.saarinen@saimia.fi 
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Vuoden 2014 Paalutustyömaaksi valittu Turvesol-
mun eritasoliittymä ja Turveradantie-työmaa  
sijaitsee Espoossa Turunväylällä Kehä I:n ja Kehä 
II:n välillä. Kyseessä on tärkeä ajoyhteys Lep-
pävaaran ja Tapiolan välillä, joka tulee keventä-
mään Kehä 1:n ja Nihtisillan liikennepainetta. 

Rakennusurakan työmaa koostuu Espoon 
Laajalahden alueen uudesta eritasoliittymästä 
Turunväylälle siltoineen sekä kolmen kilometrin 
pituisesta osuudesta Turveradantietä. Hanke 
sisältää mittavia pohjanvahvistustöitä, kadun-
rakennusta sekä kuusi uutta siltaa. Hankkeen 
kustannukset ovat noin 25 miljoonaa euroa. 

Espoon kaupungin tilaama projekti alkoi 
joulukuussa 2013 ja se valmistuu syyskuussa 2015. 
Pääurakoitsijana projektissa on Lemminkäinen 
Infra Oy, paalutusurakoitsijana Junttapojat Oy 
ja teräsbetonipaalutoimittajana Lujabetoni Oy.

Vuoden 2014 Paalutustyömaan valintaan 
vaikuttivat erityisesti paalutustöiden erin-
omainen organisointi ja johtaminen sekä eri 
osapuolten välinen sujuva yhteistyö. Hankkeen 
pohjaolosuhteet ovat olleet erittäin haasteelliset.  
Myös Turunväylän vilkas ja nopea liikenne on 
asettanut lisävaatimuksia toteutussuunnittelulle 
ja turvallisuuskäytännöille.

Paalutusurakoitsijan ammattitaito, yhteis-
työkyky ja monipuolinen lyöntikalusto mahdol-
listivat joustavan yhteistyön pääurakoitsijan 
kanssa. Paalutusurakoitsijan osaaminen mah-
dollisti sen, että paalutehtaalla voitiin valmistaa 
oikeita mittoja oikeassa aikataulussa sekä voitiin 
ylläpitää optimivarastoa työmaan tarpeisiin. 

Erityyppisiä teräsbetonipaaluja on käytetty 
yhteensä noin 52 kilometriä.

– Pohjaolosuhteet ovat olleet paalutuksen 
kannalta erittäin haasteellisia: kivisiä täyttö-
maita, pehmeitä ja painuvia alustoja, metaani-
taskuja, kaukolämpöputkia, sähkökaapeleita ja 
pilaantuneita maita. Työmaatiet ja kuormien 
purkupaikat on pidetty hyvässä kunnossa 
haasteellisesta paikasta huolimatta. Myös 
varasuunnitelmat on laadittu valmiiksi mah-
dollisten riskien toteutuessa. Samoin työtur-
vallisuussuunnitelmat  on mietitty tarkasti ja 
näin on vältytty tapaturmilta, kiitteli tuomaristo 
perusteluissaan.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paalu-
valiokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuu-
den edustajista.  Tuomariston puheenjohtajana 
toimi Tuomo Eilola.

Lisätietoja:   
Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, 
ari.mantila@rakennusteollisuus.fi, 
puh 09 129 94 10

Turvesolmun eritasoliittymä ja 
Turveradantie valittiin  
Vuoden 2014 Paalutustyömaa

Graafista Betonia 
hyödyntänyt kappeli 
palkittiin kahdesti Surface 
Design Awardseissa

Traversi + Traversi Architettin ja Aymeric Zuble-
nan suunnittelema Ospedale Giovanni XXIII 
-kappeli Italian Bergamossa voitti sekä oman 
kategoriansa "julkisen rakennuksen sisäpinta" 
sekä koko kilpailun parhaan palkinnon Lon-
toossa järjestetyissä Surface Design Awardseissa.

Kappelin rakennustyöt valmistuivat viime 
kesänä. Kappelin sisätilojen päärakennusma-
teriaalina on käytetty betonipaneeleja, jotka 
on viimeistelty Graphic Concreten GCArt&-
Design™-kuviolla.

Kirkko on osa paavi Johannes XXIII:lle 
pyhitettyä sairaalaa, ja sen on suunnitellut 
ranskalainen arkkitehti Aymeric Zublena 
yhteistyössä italialaisten arkkitehtien Pippo 
ja Ferdinando Traversin kanssa. Kirkon mini-
malistinen sisustus koostuu vaaleasta puusta 
ja valkoisista GCArt&Design™-kuviolla kuvioi-
duista elementtiseinistä. Stefano Arientin 
suunnitteleman kuvion inspiraationa on ollut 
Eedenin puutarha, jota heijastelevat kuviossa 
toistuvat kukat, kasvit ja köynnökset. Kuvio 
on toteutettu käyttäen huolella rasteroituja 
valokuvia ja tarkasti valittua betonisekoitusta. 

"Graafinen betoni oli erinomainen valinta 
sekä rakennuksen teeman ja visuaalisen ilmeen 
huomioon ottaen että taiteellisesta ja talou-
dellisesta näkökulmasta katsoen", toteaa Ivo 
Allas, betonipaneelit valmistaneen Styl-Comp 
Groupin suunnittelujohtaja. 

Lisätietoja kohteesta sekä palkinnosta:  
www.surfacedesignshow.com   
Tiia-Lila Vuylsteke, puh. +358 40 508 8665  
tiia-lila.vuylsteke@graphicconcrete.fi
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HB-Betonilta 
pihakiviuutuudet  – 
HB-Hulekivi ja Hulelaatta
Pihan haastavia alueita ovat alueet, joihin 
kertyy vettä. Näille alueille voidaan toteuttaa 
kiveys, joka läpäisee hyvin vettä. HB-Hulekiven 
ja HB-Hulelaatan rakenne ja muoto on suun-
niteltu ohjaamaan sadevesiä kiveyksen läpi 
kivien välissä kasvavan ruohon kautta. Näitä 
kiviä käyttämällä saadaan myös vehreyttä 
kiveyksiin. HB-Hulekivien ja -laattojen väliin 
jää asennettaessa parin sentin rako, jonne voi 
istuttaa nurmea, maksaruohoa tms.

HB-Hulekivi ja Hulelaatta ovat nurmikiviä, 
joilla voi toteuttaa esteettisen ja tunnelmallisen, 
mutta toiminnallisen piha-alueen tai ajotien. 
80 mm paksu kivi kestää raskaan kaluston, 
joten se soveltuu myös kiinteistön pelastus-
tien rakennusaineeksi. HB-Hulekiven mitat 
ovat 140×140×80 mm ja HB-Hulelaatan mitat 
280×280×80 mm.

Tämän tuoteperheen käyttömahdollisuudet 
ovat monipuoliset ja käytettävissä on useita eri 
ladontavaihtoehtoja. HB-Hulekivet ja Hulelaatat 
soveltuvat hyvin niin yksityisiin kuin julkisiin 
kohteisiin. 

Muita yhteensopivia tuotteita ovat: HB-Au-
kiokivi 80 mm, HB-Torikivi 80 mm sekä 
HB-Torilaatta 80 mm.

Myynti: Hyvin varustetut rautakaupat ja 
kivierikoisliikkeet kautta maan.

Lisätietoja: www.hb-betoni.fi
HB-Betoniteollisuus Oy
Markku Heikkinen, myyntipäällikkö
Gsm 0400 978 253
markku.heikkinen@hb-betoni.fi

HB-Betonilta uudet 
HB-Patinoidut muurikivet

HB-muurikiviperheen uudet tulokkaat ovat 
HB-Patinoidut muurikivet. 

Lohkopintaiset HB-Vallikivet saavat seurak-
seen uudenlaista muurikivi-ilmettä; pinnaltaan 
patinoitua muurikiveä. 

HB-Patinoidut muurikivet muodostu-
vat kolmesta eri kokoisesta muurikivestä:  
Iso muurikivi 320×160×160 mm, matala muurikivi 
280×160×80 mm ja pieni muurikivi 160×160×80 mm.

Monipuolinen ja ilmeikäs tuotekokonaisuus 
mahdollistaa useita eri ladontavaihtoehtoja tai 
vain yhdellä kivikoolla toteutettua muurirat-
kaisua. Kivien kiinnittämiseen  voidaan käyttää 
kiviliimaa tai ohutsaumamuurauslaastia. Suo-
siteltava maksimikorkeus on 800 mm. Näiden 
kivien käyttö on mahdollista myös  ns. piha- ja 
katukivinä, kun kivien paksuus on vähintään 
80 mm. 

Patinoidut muurikivet ovat myynnissä tuo-
tekohtaisilla lavoilla. Patinoidun muurikiven 
väriero sileään betonikiveen (harmaa ja musta) 
on selvästi vaaleampi johtuen patinointime-
netelmästä.

Myynti: Hyvin varustetut rautakaupat ja 
kivierikoisliikkeet kautta maan.

Lisätietoja: www.hb-betoni.fi
HB-Betoniteollisuus Oy  
Markku Heikkinen, myyntipäällikkö
Gsm 0400 978 253
markku.heikkinen@hb-betoni.fi

Helppokulkuisuutta Rudus 
Formenton isoilla laatoilla

Espoon Leppävaaraan Veräjäpellonkadun var-
relle rakennetun Angry Birds -puiston piha on 
päällystetty Ruduksen uusilla 698 x 698 x 80 mm 
betonilaatoilla. Laatta on kooltaan tähän men-
nessä suurin konevalmisteinen laatta Ruduksen 
tuotevalikoimassa. Isoja laattoja pitkin on helppo 
kulkea, kun saumoja on harvassa. 

Rudus valmistaa isoja laattoja myös ele-
menttivalmisteisina. Tapiolan ympäristöön 
on asennettu 700 x 700 x 100 mm raudoitettua 
laattaa, jonka pinta on kevyesti pesty. Koneval-
misteiset laatat asennetaan 2 mm saumalla, 
sillä laatoissa on 2 mm asennusnystyrät ja ne 
ovat mittatarkkoja.

Reunoissa on 2 x 2 mm viiste. Elementtival-
misteisiin laattoihin suositellaan noin 20 mm 
saumaa. Koneellisen valmistustavan etuja on
tuotteen edullisuus ja valmistuksen nopeus.

Lisätietoja:   
www.formento@rudus.fi   
Rudus Oy Betonituotteet  
Rudus Formento-maisematuotteet  
PirkkoMerisalo, markkinointipäällikkö, 
Gsm. +358 40 5342 577
pirkko.merisalo@rudus.fi
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Anssi Laaksonen betonirakenteiden professoriksi TTY:lle

Anssi Laaksonen (s. 1979) on aloittanut profes-
sorina Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n 
rakennustekniikan laitoksella 1.12.2014. Hänet 
nimitettiin puolipäiväiseen tehtävään viiden 
vuoden määräajaksi. Laaksosen tutkimusala 
on betonirakenteet.

Anssi Laaksonen johtaa betonirakenteita 
ja laajemmin myös siltoja ja muita vaativia 
rakenteita tutkivaa ryhmää. Tutkimuksessa 
hyödynnetään merkittävästi kokeellista tut-
kimusta, johon rakennustekniikan koehalli ja 
koekuormituksiin liittyvä osaaminen tarjoavat 
erinomaiset mahdollisuudet TTY:llä.  

– Uusien teknologioiden kehittymisen 
keskellä näen, että rakenteiden toiminnan 
tutkimisen alueella on kuitenkin enemmän 
tehtävää ja annettavaa. Tästä hyvänä osoi-
tuksena on hyvin aktiivinen kansainvälinen 
tutkimustoiminta alallani. Tehtävässäni on 
hyvät mahdollisuudet kehittää tutkimusalaani 
ja tehdä yhteiskuntaa hyödyttävää tutkimusta, 
kertoo Anssi Laaksonen.

Laaksonen vastaa opetuksessa pääainetta 
täydentävästä Sillanrakennus-opintokoko-
naisuudesta. Hän vastaa neljästä kurssista, 
joista kolme hän luennoi itse.

Professuurin rahoittajina ovat Betonite-
ollisuus ry, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö, 
SBK-Säätiö ja Betoniyhdistys ry.

Kaksi työnantajaa
Laaksonen on koko työuransa ajan työskennel-
lyt samanaikaisesti sekä tutkijana Tampereen 
teknillisessä yliopistossa että suunnittelijana 
A-insinöörit Suunnittelu Oy:ssä. Erilaiset toi-
menkuvat ruokkivat toisiaan, opettavat uusia 
asioita ja innostavat.

– Minulla on kokemusta siitä, mitä TTY:ltä 
valmistuneet rakenteiden suunnitteluun 
syventyneet diplomi-insinöörit tekevät työ-
elämässä ja mitä heiltä odotetaan. On muis-
tettava, että valmistuttuaan he vaikuttavat 
yhteiskunnassamme pitkän aikaa, kertoo 
Laaksonen.

Laaksosen vahvuutena on myös kokemus 
kansallisesta ja kansainvälisestä vaikuttami-
sesta sekä teollisuuden ja viranomaismaailman 
rajapinnassa toimimisesta.

Anssi Laaksonen toimii useissa kansain-
välisissä betonirakenteiden alaan kuuluvissa 
asiantuntijaryhmissä. Näistä esimerkkinä 
kansainvälinen tutkimustahoista koostuva 
liikuntasaumattomien siltarakenteiden asi-
antuntijaryhmä (International Federation 
of Structural Concrete), betonirakenteiden 
asiantuntijaryhmä IABSE (International 
Association for Bridge and Structural Engi-
neering) sekä betonirakenteiden suunnittelun 
eurooppalaiseen standardisointiin liittyvät 
asiantuntijaryhmät osana CEN TC250, joissa 
hän toimii Suomen edustajana.

Laaksonen jatkaa työtään myös rakenne- 
ja infrasuunnittelun toimialojen teknisenä 
johtajana A-insinöörit Suunnittelu Oy:ssä.

Tarja Merikalliosta 
Betoniyhdistykselle 
uusi toimitusjohtaja
Betoniyhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi 
on valittu TkT Tarja Merikallio (s. 1965).

Tarja siirtyi Betoniyhdistykseen Lemmin-
käinen Infra Oy:n kehityspäällikön tehtävästä, 
jossa hän toimi kuuden vuoden ajan. Betoni-
yhdistyksessä hän aloitti  9.3.2015. 

Ala on ennestään Tarjalle tuttu sekä työn 
että harrastusten kautta.  

Tarja on aiemmin työskennyt Humi-Group 
Oy:ssä tutkijana ja toimitusjohtajana vuosina 
1996-2006, tutkimuspäällikkönä Vahanen Grou-
pissa vuosina 2006-2007.

Vapaa-aikanaan Tarjan löytää mereltä pur-
jehtimasta. Lisäksi Tarja kuntoilee säännöllisesti. 
Kesällä aikaa kuluu myös betonikuvanveiston 
parissa.
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Uutiset

RT 01-11147, Taide 
rakennushankkeessa.2014.-
ohje avuksi taidehankkeiden 
toteutukseen

Keväällä 2014 julkaistussa RT 01-11147, Taide raken-
nushankkeessa -ohjeessa käsitellään taidepro-
jektin toteuttamista osana rakennushanketta. 
Se  sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja 
rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä 
rakentamisprosesseihin suunnittelusta työn 
luovutukseen ja ylläpitoon asti.

Ohjeen tavoitteena on edistää ja helpottaa 
taidehankkeiden toteuttamista osana raken-
nushanketta. Sen tavoitteena on palvella kaik-
kia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä 
voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että 
infrahankkeisiin. 

Ohje kuvaa hankkeen osapuolten rooleja 
ja tehtäviä sekä antaa tietoja taidehankkeiden 
suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaati-
muksista. Näitä tahoja, voivat olla viranomaiset, 
rakennuttajat, suunnittelijat, kuvataiteilijat ja 
urakoitsijat sekä julkisista rakennushankkeista 
päättävät.

Ohjeen sisällön on tuottanut Ympäristötai-
teen säätiö ja sisällöstä vastannut laaja asian-
tuntijaryhmä.

Lisätietoja:
www.yts.fi/tietoa/rt-ohjeet
ymparistotaide.fi/tietoa/rt-ohjeet

Ohjeen voi ostaa Rakennustiedon verkko-
kaupasta:
https://www.rakennustietokauppa.fi/taide
-rakennushankkeessa.-%282014%29/111054/dp

BY 63  
Ruiskubetoniohjeet 2015

Ruiskubetonia on käytetty erilaisissa rakenteissa 
jo vuosikymmeniä ja se on osoittautunut hyväksi 
ja käyttökelpoiseksi menetelmäksi. Edellinen 
aihetta käsitellyt julkaisu Suomen Betoniyh-
distyksen julkaisema ohje ruiskubetonointiin  
BY29 on vuodelta 1993 ja kehitystä on tapah-
tunut todella paljon sekä menetelmissä että 
käytettävissä materiaaleissa.

Nyt laaditut ohjeet helpottavat ruiskube-
tonin käyttöä luomalla ohjeet sekä kuiva- että 
märkäseosmenetelmälle ja niissä käytettäville 
materiaaleille. 

Nämä uudet ruiskubetoniohjeet on kirjoit-
tanut DI Seppo Petrow. Julkaisu on kokonaan 
uusittu ohje ruiskubetonoinnista.  Julkaisu 
antaa uusinta tietoa ruiskubetonirakenteista 
ja niiden toteutuksesta. Julkaisu toimii alan 
ohjeistuksena.

Ohje ilmestyy kevään 2015 aikana.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Risto Mannonen, 

risto.mannonen@betoniyhdistys.fi

Vuoden 2015 
Ympäristörakenne -kilpailu 
on avautunut  
– Ilmoittautuminen 
päättyy 17.7.2015

Puutarhaliitto ry ja Rakennustuoteteollisuus 
RTT ry haluavat tehdä tunnetuksi ja edistää 
hyvää ympäristösuunnittelua, korkeatasoisia 
ulkotilojen miljöökokonaisuuksia ja korkea-
laatuista ympäristönhoitoa myöntämällä 
Vuoden Ympäristörakenne -palkinnon. Tun-
nustus annetaan luontoa ja sen eri tekijöitä 
arvostavasta suunnittelusta ja rakentamisesta 
palkittavan kohteen rakennuttajalle, suunnit-
telijoille, toteuttajille ja materiaalitoimittajille 
tuomariston harkitsemalla tavalla. 

Kilpailukohde voi olla julkinen tai yksityinen, 
laaja tai suppea kokonaisuus. Kilpailun ulko-
puolelle on rajattu vain yksityiset omakotitalo-
pihat. Kilpailuun voidaan ilmoittaa viimeisen 
viiden vuoden aikana valmistuneita kohteita. 
Ehdotuksia voivat tehdä asiantuntijat, yhteisöt 
ja yksityiset henkilöt. Vuoden Ympäristörakenne 
2015 -kilpailun tulokset julkistetaan ensi helmi-
kuussa Viherpäivillä Jyväskylässä.

Tuomaristo
Kilpailun tuomaristossa ovat mukana Puutarha-
liiton ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n edus-
tajien lisäksi Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen 
Maisema-arkkitehtiliiton, ympäristöministeriön, 
Suomen Kuntaliiton, Viherympäristöliiton, Kivi-
teollisuusliiton ja lehdistön edustajat. 
    –>
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Uutiset

Betonin yhteystiedot 2015

.com

Katso betonialan 
uudet kurssit ja 
tapahtumat

www.betoniyhdistys.fi
www.betoni.com

PL 381 (Unioninkatu 14, 2. krs)
00131 Helsinki
etunimi.sukunimi@betoni.com
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
vaihde      (09) 12 991

Betoniteollisuus ry:
Toimitusjohtaja Jussi Mattila
0400 637 224
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Tuomo Haara
050 5987 853
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Ari Mantila
0400 201 507
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Tiina Suonio
050 4660 297
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto
040 900 3577
etunimi.sukunimi@betoni.com

Johdon assistentti Lotta Räty
(09) 129 9406 , 040 159 9206

Assistentti Annukka Parjanen
040 5471 230
etunimi.sukunimi@betoni.com

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

ToimitusjohtajaTarja Merikallio
050 434 8335

Kehitysjohtaja Risto Mannonen
040 900 3578

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

Ilmoittajaluettelo 1 2015

Ilmoittaja Sivu 

Betoniluoma Oy 4
Betoni ja Muuratut rakenteet IV kansi
Contesta Oy  4
Harkkokivitalo.fi 75
Intermat Paris 3
Lujabetoni Oy II kansi
Mapei Oy 2
MBR Oy 3
Peikko Finland Oy 2
Pielisen Betoni Oy 3
Suutarinen Yhtiöt III kansi
 

Betonitietoutta  
Unioninkadulla

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  sijait-
sevat Unioninkatu 14:ssa, toisessa kerroksessa. 
Yhteisissä tiloissa toimii myös betonipintanäyt-
tely, joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja 
pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna toimis-
ton aukioloaikoina klo 8.15–16.00 ja tarvittaessa 
esittelystä voi sopia etukäteen arkkitehti Maritta 
Koiviston kanssa,  
gsm 040–9003577 tai 
maritta.koivisto@betoni.com

www.betoni.com 
• sisältää valmistaja- ja tuotetietoa !

Kilpailuaika
Ehdotukset Vuoden Ympäristörakenne -kilpai-
luun otetaan vastaan 17.7.2015 saakka osoitteella: 
Betoniteollisuus ry / Tiina Suonio, 
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki 
tai sähköpostilla:
tiina.suonio@rakennusteollisuus.fi
Ilmoittautumislomakkeet ja säännöt 
löytyvät: betoni.com ja puutarhaliitto.fi 
-sivuilta.
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuott eet

hakemisto
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Alavuden Betoni
www.alavudenbetoni.fi • • •
Ansion Sementt ivalimo Oy
www.asv.fi • • • • • • • • • • • • • •
A-Tiilikate Oy
www.a-tiilikate.fi •
Betonilaatt a Oy
www.betonilaatt a.fi •
Betoniluoma Oy
www.betoniluoma.com • • • • • • •
Betonimestarit Oy
www.betonimestarit.fi • • • • • • • • • • •
Betroc Oy
www.betroc.fi • • • • • • • • • •
Betset Oy
www.betset.fi • • • • • • • • • • • • •
Hartela Oy Paraisten betoni- ja Elementt itehdas
www.hartela.fi • • • •
HB-Betoniteollisuus Oy
www.hb-betoni.fi • • • • • • • •
Hyvinkään Betoni Oy
www.hyvinkaanbetoni.fi • •
JA-KO Betoni Oy
www.jakobetoni.fi • • •
Joutsenon Elementt i Oy
www.joutsenonelementt i.fi • • • • • •
Kankaanpään Betoni ja Elementt i Oy
www.elementt i.fi • • • • •
Kouvolan Betoni Oy
www.kouvolanbetoni.fi • • • • • • • • • • •
Lahden Kestobetoni Oy
www.kestobetoni.com • • • • • • • •
Lakan Betoni Oy
www.lakka.fi • • • • • • • • • • • • • • • •
Lammin Betoni Oy
www.lamminbetoni.fi • • • •
Lipa-Betoni Oy
www.lipa-betoni.fi • • • • • • •
LS Laatuseinä Oy
www.laatuseina.fi • • • • • • • • • •
Lujabetoni Oy
www.luja.fi • • • • • • • • • • • • • •
MH-Betoni Oy
www.mh-betoni.fi • • • •
Mikkelin Betoni Oy
www.mikkelinbetoni.fi • • • • • • • • • • • • • • •
Napapiirin Betoni Oy
www.napapiirinbetoni.fi • • • • • •
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Parma Oy
www.parma.fi 

Peab Industri Oy
www.peabindustri.fi • •
Pielisen Betoni Oy
www.pielisenbetoni.fi • • • • • •
Porin Elementt itehdas Oy
www.porinelementt itehdas.com • • •
Rakennusbetoni- ja Elementt i Oy
www.rakennusbetoni.fi • • • • • • • • •
Rudus Oy
www.rudus.fi 

Ruskon Betoni Oy
www.ruskonbetoni.fi • • •
Saint-Gobain Rakennustuott eet Oy / 
Weber
www.e-weber.fi 

• • •
Suutarinen Yhtiöt
www.suutarinen.fi • • • • • • • •
Valkeakosken Betoni Oy
www.vabe.fi •
VB-Betoni Oy
www.vb-betoni.fi • • • • • • • • • • • •
YBT Oy
www.ybt.fi • • • • • • • •
Ämmän Betoni Oy
www.ammanbetoni.fi • • • • • • • • •
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A

Alavuden Betoni Oy
PL 10 (Peräseinäjoentie 210), 63301 ALAVUS
Puh 0207 579 800
www.alavudenbetoni.fi 
timo.raisio@alavudenbetoni.fi 

Ansion Sementtivalimo Oy
PL 48 (Lohipurontie 2), 21531 Paimio
Puh 02 4770 100, Fax 02 4770130
www.asv.fi 
ari-p.ansio@asv.fi 

A-Tiilikate Oy
Kuovintie 7, 21380 Aura
Puh 02 486 460, Fax 02 486 6005
www.a-tiilikate.fi 
asiakaspalvelu@a-tiilikate.fi 

A-Tiilikate Oy valmistaa kotimaisia AURA- ja 
AAVA katt otiiliä sekä toimitt aa täydellisiä tiilikat-
topakett eja tarvikkeineen koko Suomeen. Sisar-
yritys A-Tiilikateasennus Oy tarjoaa asennustyöt 
katt avasti sekä uudis- ett ä remontt ikohteisiin.

B

Betonilaatta Oy
Alakyläntie 3, 20250 Turku
Puh 02 511 8800, Fax 02 511 8811
www.betonilaatt a.fi 
betonilaatt a@betonilaatt a.fi 

Sorvarinkadun tehdas
Sorvarinkatu 3, 20360 Turku
Puh 02 511 8800
etunimi.sukunimi@betonilaatt a.fi 

Betoniluoma Oy
PL 37, (Horontie 176), 64701 Teuva
Puh 0108 410 140, Fax 0108 410 154
www.betoniluoma.com
info@betoniluoma.com

Betonimestarit Oy
PL 57, Ahmolantie 3, 74101 Iisalmi
Puh 020 7433 900
www.betonimestarit.fi 

Myynti:

BM Vantaa
Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puh 020 7433 935

Tehtaat:

Iisalmen tehdas
PL 57 (Ahmolantie 3), 74510 Iisalmi
Puh 020 7433 931

Nastolan tehdas
Elementintie 12 15550 Nastola
Puh 020 7433 931

BM Haapavesi Oy
Allastie 6 86600 Haapavesi
Puh 020 7433 675

BM Oulainen Oy
Takojankatu 21 86300 Oulainen
Puh 020 7433 675

Betroc Oy
Valimontie 1, 99600 Sodankylä
Puh 02 0757 9080
www.betroc.fi 
betroc@betroc.fi 

Talon- ja maanrakennuselementit, voimajohto-
rakenta misen ja sähköasemien perustukset.

Betset Oy
PL 14 (Betonitie 1), 43701 Kyyjärvi
Puh 040 3434 300, Fax 014 417 4270
www.betset.fi 
etunimi.sukunimi@betset.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä Kyyjärven tehtaan lisäksi:

Hämeenlinnan tehdas
Tölkkimäentie 13, 13130 Hämeenlinna
Puh 040 3434 377

Helsingin valmisbetonitehdas
Viikintie 35, 00560 Helsinki
Puh 040 3434 360

Nurmijärven tehdas
Ilvestie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh 040 3434 374

H
Hartela Oy Paraisten betoni- ja 
elementtitehdas
Betonikuja 4, 21600 Parainen
Puh 010 561 2050
www.hartela.fi 
risto.niinivirta@hartela.fi 

HB-Betoniteollisuus Oy
Laasitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 020 788 1800, Fax 014 3348 299
www.hb-betoni.fi 
info@hb-betoni.fi 
etunimi.sukunimi@hb-betoni.fi 

Tehtaat:

Keljon betoniasema
Keljonkatu 31, 40630 Jyväskylä
Puh 014 3373 250, Fax 014 610 422

Seppälänkankaan tehtaat
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 014 3348 200, Fax 014 3348 292

Someron tehdas
Turuntie 448, 31400 Somero
Puh 02 7489 350, Fax 02 7487 177

toimitusjohtaja eero.nieminen@hb-betoni.fi 
myyntipäällikkö markku.heikkinen@hb-betoni.fi ,
Puh 0400 978253

Hyvinkään Betoni Oy
Betoni 7, 05840 Hyvinkää
Puh 019 4277 500, Fax 019 4277 540
www.hyvinkaanbetoni.fi 
hyb@hyvinkaanbetoni.fi 

J

JA-KO Betoni Oy
PL 202 (Vaasantie), 67101 Kokkola
Puh 06 824 2700, Fax 06 824 2777
www.jakobetoni.fi 
jaakko.eloranta@jakobetoni.fi 

Tehtaita Vaasantien toimipisteen lisäksi:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
PL 202 (Outokummuntie), 67101 Kokkola
Puh 06 824 2730, Fax 06 824 2733

Valmisbetonitehdas, Pietarsaari
Vaunusepäntie 2, 68660 Pietarsaari
Puh 06 824 2720, Fax 06 724 5004

Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 06 824 740

Joutsenon Elementti Oy
Puusementintie 2, 54100 Joutseno
Puh 0207 659 880, Fax 0207 659 890
www.joutsenonelementt i.fi 
juhani.kauko@joutsenonelementt i.fi 

K
Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy
PL 96 (Kuusikonkatu 4), 38701 Kankaanpää
Puh 02 572 890, Fax 02 572 8920
www.elementt i.fi 
juha.kuusniemi@elementt i.fi 

Kouvolan Betoni Oy
PL 20 (Tehontie 18), 45101 Kouvola
Puh 05 884 3400, Fax 05 321 1992
www.kouvolanbetoni.fi 
ossi.murto@kouvolanbetoni.fi 

L
Lahden Kestobetoni Oy
Lakkilantie 2, 15150 Lahti
Puh 03 882 890, Fax 03 882 8955
www.kestobetoni.com
janne.kolsi@kestobetoni.com

Lakan Betoni Oy
PL 42, 80101 Joensuu
Tehtaat: Pamilonkatu 20, 80100 Joensuu
Puh 0207 481 200
www.lakka.fi 
etunimi.sukunimi@lakka.fi 

Varkauden tehdas
Öljytie 5, 78710 Varkaus

Lopen tehdas
Läyliäistenraitt i 605, 12600 Läyliäinen
Puh 0207 481 300, Fax 0207 481 340

Forssan tehdas
PL 95 (Parmantie 1), 30101 Forssa
Puh 0207 481 351 Fax 0207 481 369

Jalasjärven tehdas
Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi
Puh 0207 481 290, Fax 0207 481 291

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
Puh 020 753 0400, Fax 020 753 0444
www.lamminbetoni.fi 
ismo.nieminen@lamminbetoni.fi 

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto
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Lipa-Betoni Oy
Lipatie 1, 76850 Naarajärvi
Puh 040 300 0530, Fax 015 611 006
www.lipa-betoni.fi 
satu.lipsanen@lipa-betoni.fi 

LS Laatuseinä Oy
PL 40 (Torikatu 5), 18101 Heinola
Puh 0500 442 810, Fax 020 7969 252
www.lslaatuseina.fi 
pekka.kuurne@lslaatuseina.fi 

Lujabetoni Oy
Harjamäentie 1, 71800 Siilinjärvi
Puh 020 7895 500, Fax 020 7895 500
www.luja.fi 
etunimi.sukunimi@luja.fi 

Lujabetoni on Suomen suurimpia betoniteol-
lisuusyrityksiä. Se on voimakkaasti kasvava 
yhtiö, jonka kilpailukyky perustuu vahvaan 
betoniosaamiseen, aktiiviseen tuotekehitys-
toimintaan ja tehokkaaseen valtakunnalliseen 
tehdasverkostoon. Lujabetonin tuotekehityksen 
painopistealueita ovat energiatehokkaaseen 
betonirakentamiseen kehitetyt ratkaisut sekä 
asiakkaan rakentamista helpott avat kokonaisval-
taiset ratkaisut esim. kerrostalojärjestelmä.

Lujabetonilla on 25 tehdasta. Tehdasverkosto 
katt aa koko Suomen ja lisäksi tehtaita on kaksi 
Tukholmassa ja kolme Pietarissa. Suurimmat 
betonielementt itehtaat sijaitsevat Hämeenlin-
nassa, Taavetissa, Siilinjärvellä ja Haapajärvellä. 
Elementt ien lisäksi yhtiön päätuott eita ovat 
valmisbetoni, teräsbetonipaalut, betoniset rata-
pölkyt ja Luja-kivitalopaketit. Lisäksi Lujabetoni 
valmistaa mm. harkkoja, pihakiviä, pylväsjalusto-
ja, Luja-moduleita sekä useita infrarakentamisen 
erikoistuott eita.

M
MH-Betoni Oy
Läsäntie 3, 41660 Toivakka
Puh 0207 931400, Fax 0207 931401
www.mh-betoni.fi 
ilkka.honkonen@mhm-betoni.fi 

Mikkelin Betoni Oy
Pursialankatu 15, 50100 Mikkeli
Puh 015 321 550, Fax 015 321 5531
www.mikkelinbetoni.fi 
markku.vaha-mustajarvi@mikkelinbetoni.fi 

Tehtaat Mikkelin toimipisteen lisäksi:

Nummelan tehdas
Kaukoilantie 4, 03100 Nummela
Puh 044 585 6100, Fax 09 224 33516

Vierumäen tehdas
Urajärventie 112, 19110 Vierumäki
Puh 03 875 610, Fax 03 7182 684

N

Napapiirin Betoni Oy
Jämytie 2, 96910 Rovaniemi
Puh 020 7933 200, Fax 020 7933 220
www.napapiirinbetoni.fi 
pekka.kellokumpu@napapiirinbetoni.fi 

Myynti:

Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208

Ympäristö- ja kunnallistekniset betonituotteet:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203
Asko Yrjänheikki, 020 7933 204

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

P

Parma Oy
PL 76, (Hiidenmäentie 20), 03101 Nummela
Puh 020 577 5500, Fax 020 577 5575
www.parma.fi 
info@parma.fi 

Parma Oy:n valtakunnallinen myynti:
PL 76 (Hiidenmäentie 20) 03101 Nummela
etunimi.sukunimi@parma.fi 

Parma Oy on betonisten valmisosien johtava 
valmistaja Suomessa. Tuotevalikoimaamme 
kuuluvat mm. perustusten, julkisivujen, tasojen 
ja runkojen betonielementit katt avasti pientalo-, 
asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin. 

Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elementt i-
toimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnitt elu-
ratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin. 
Toimimme 12 paikkakunnalla ja tehtaamme 
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välitt ömässä 
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konser-
niin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan 
perustuvien ratkaisujen tuott aja ja betonisten 
valmisosien valmistaja.

Peab Industri Oy / MBR ja Vaasan Betoni

Peab Industri Oy
Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki
puh 0400 606 121, fax 02 4845 602
www.peabindustri.fi 
info@mbr.fi 

MBR Toimisto
Ahtonkaari 1 C, 21420 Lieto
puh 02 4845 600 fax 02 4845 602
www.mbr.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä:

MBR Kalasataman betoniasema
Verkkosaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puh 0290 091 093

MBR Kirkkonummen betoniasema
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093, Fax 09 276 5013

MBR Lohjan betoniasema
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093, Fax 019 324 054

MBR Liedon betoniasema
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092, Fax 02 4879 801

MBR Loimaan betoniasema
Myllykyläntie 12, 32200 Loimaa
Puh 0290 091 092

MBR Naantalin betoniasema
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092, Fax 02 4393 400

MBR Salon betoniasema
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092, Fax 02 7344 896

Vaasan Betoni
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 06 320 8150, Fax 06 312 7526
Toimisto: Puh 06 320 8100

Lapuan Betoni
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 06 484 6576, Fax 06 484 6567

Isonkyrön Betoni
Ritalanraitt i 78, 66440 Tervajoki
Puh 06 478 5133, Fax 06 472 4068

Pielisen Betoni Oy
Tehdastie 12, 81750 Pankakoski
Puh 044 3400 800
www.pielisenbetoni.fi 
myynti@pielisenbetoni.fi 

Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18, 28130 Pori
Puh 02 633 8122, Fax 02 529 8988
www.porinelementt itehdas.com
jaakko.virtanen@elementt itehdas.inet.fi 
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R

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
PL 102 (Kukonkankaantie 8), 15871 Hollola
Puh 03 877 200 Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi  
esa.konsti@rakennusbetoni.fi 

Rudus Oy
PL 49 (Pronssitie 1), 00441 Helsinki
Puh 020 447 711, Fax 020 447 7238
www.rudus.fi 
etunimi.sukunimi@rudus.fi 

Rudus Oy on kivipohjaisten rakennusmate-
riaalien kehitt äjä ja toimitt aja. Rakentaja saa 
Rudukselta kaiken tarvitsemansa saman katon 
alta: betonit, betonituott eet, kiviainekset, Beto-
roc-murskeen, murskaus- ja louhintaurakoinnin 
ja kierrätyksen.

Tuotevalikoimaamme kuuluu katt ava valikoima 
infrarakentamiseen soveltuvia betonituott eita: 
tie-, katu- ja sillanrakennustuott eet, elementt i-
sillat, liikenne-esteet ja -hidasteet, katupuiden 
istutuslaatikot, vesikourut ja tukimuuriele-
mentit; myös ratarakentamisen sekä energia- ja 
telerakentamisen tuott eet ja paalut. Lisäksi  
valikoimasta löytyy talonrakentamiseen sopivat 
julkisivu- ja porraselementit, sekä yksilölliset 
Elpo-hormit. Maisematuotevalikoima pitää si-
sällään betoniset pihakivet ja -laatat, reunakivet 
sekä porras- ja muurikivet ja harkot.

Ruskon Betoni Oy
Piuhatie 15, 90620 Oulu
Puh 020 7933 400
www.ruskonbetoni.fi 
etunimi.sukunimi@ruskonbetoni.fi 

Ruskon Betoni Oy on valmisbetonin valmistami-
seen ja siihen liitt yviin palveluihin erikoistunut 
kotimainen perheyritys, joka toimii usealla 
paikkakunnalla ympäri Suomea. Hollolan tuote-
tehtaamme on erikoistunut betoniputkien ja 
-kaivojen valmistamiseen. www.ek-putket.fi 

S

Saint-Gobain 
Rakennus tuotteet Oy / Weber
Strömberginkuja 2, (PL 70) 00380 Helsinki
Puh 010 44 22 00, Fax 010 44 22 295
www.e-weber.fi 
etunimi.sukunimi@e-weber.fi 

Weber on johtava mineraalipohjaisten raken-
nusmateriaalien valmistaja. Weber tarjoaa 
tunnett uja, ammatt ilaisten arvostamia Kahi-, 
Leca- ja Vetonit-tuott eita sekä niihin perustuvia 
kokonaisratkaisuja uudis- ja korjausrakentami-
sen tarpeisiin. 

Olemme osa kansainvälistä Saint-Gobain -kon-
sernia, joka on maailman johtava rakennustuot-
teiden toimitt aja. Suomessa meillä on yhdeksän 
tehdasta: Oitin harkkotehdas, kuivatuotetehtaat 
Paraisilla, Ojakkalassa, Kiikalassa ja Oulussa, 
Kahi-tiilitehtaat Kiikalassa, Kuusasankoskella 
Leca-soratehdas, Tervolan siroitetehdas sekä viisi 
aluevarastoa Vantaalla, Lapualla, Naarajärvellä, 
Tampereella ja Oulussa. Myynti: jälleenmyyjät 
kautt a maan.

Suutarinen Yhtiöt
Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 641
www.suutarinen.fi 
etunimi.sukunimi@suutarinen.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä:

Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky,
Kangaslammenraitt i, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 646

SBS Betoni Oy
Tikkalantie 8, 50600 Mikkeli
Puh 0207 940 649
Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi 

Yhteyshenkilö:
Janne Vilve janne.vilve@suutarinen.fi , 040 531 99 35

Valmistamme myös VSS-elementt ejä (Puh 0400-
653701) ja KIVITASKU-pientaloja.

V

Valkeakosken Betoni Oy
Sammonkatu 10, 37600 Valkeakoski
Puh 010 678 100, Fax 010 617 8150
www.vabe.fi 
etunimi@vabe.fi 

VB-Betoni Oy
Ouluntie 115, 91700 Vaala
Puh 020 741 3420, Fax 020 741 3429
www.vb-betoni.fi 
tarja.nummi@vb-betoni.fi 

Y
YBT Oy
Valimotie 1, 95600 Ylitornio
Puh 0400 93 0400, Fax 0420 93 0400
www.ybt.fi 
ybt@ybt.fi 
Toimitusjohtaja:
Juha Alapuranen 0400 696 695, juha@ybt.fi 
Tuotantopäällikkö:
Pertt i Pirtt ikoski 0400 562 914, pertt i@ybt.fi 
Elementt iasennus:
Mika Ylitalo 044 3310 163, mika.ylitalo@ybt.fi 

Tehtaat Ylitornion toimipisteen lisäksi:

YBT Oy Raahe
Betonimyllärinkatu 1, 92120 Raahe
Tehdaspäällikkö:
Erkki Maliniemi 050 5829 415, erkki@ybt.fi 

Kuhmon Betoni Oy
Valimontie 11, 88900 Kuhmo
Toimitusjohtaja:
Eero Pöllänen 0400 166 983,
eero.pollanen@betoni.inet.fi 

Ylitornion tehdas: ylitornio@ybt.fi 
Raahen tehdas: raahe@ybt.fi 
Kuhmon tehdas: eero.pollanen@betoni.inet.fi 

Ä
Ämmän Betoni Oy
PL 19 (Lomakyläntie 3), 89601 Suomussalmi
Puh 08 617 900, Fax 08 617 9020
toimisto@ammanbetoni.fi 
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Anstar Oy
Erstantie 2, 15540 Villähde
Puh 03 872 200, Fax 03 8722 020
www.anstar.fi 
anstar@anstar.fi 

Ardex Oy
PL 53, 02651 Espoo
Puh 09 686 9140, Fax 09 6869 1433
www.ardex.fi 
pekka.sintonen@ardex.fi 

B
BASF Oy Rakennuskemikaalit
PL 94, (Lyhtytie 3) 11101 Riihimäki
Puh 010 830 2000, Fax 010 830 2050
www.basf-cc.fi 
mbt.fi nland@basf.com

C
Celsa Steel Service Oy
Jokitie 35, 10410 Åminnefors
Puh 019 22 131, Fax 019 221 3300
www.celsa-steelservice.com
info.betoniterakset@celsa-steelservice.com

Tehtaat ja toimpisteet:

Åminnefors
Puh 019 22 131, Fax 019 221 3300
Jokitie 35, 10410 Åminnefors

Espoo
Puh 019 22 131, Fax 019 853 1957
PL 24 (Juvan teollisuuskatu 19), 02921 Espoo

Pälkäne 
Puh 019 221 31, Fax 03 367 0699
Kankaanmaantie 15, 36600 Pälkäne

Contesta Oy
Porraskuja 1, 01740 Vantaa
Puh 09 2525 2425
www.contesta.fi 

Vantaan toimipisteen lisäksi:

Contesta Oy Parainen
Varastokuja 1, 21600 Parainen
Puh 0207 430 620

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

D

Doka Finland Oy
Selintie 542, 03320 SELKI
Puh 09 224 2640, Fax 09 2242 6420
www.doka.com
fi nland@doka.com

E
Elematic Oy Ab
PL 33 (Airolantie 2), 37801 Akaa
Puh 03 549 511, Fax 03 549 5300
www.elematic.com
sales@elematic.com

Embra Oy
Fiskarsinkatu 7 A 2. krs, 20750 Turku
Puh 020 7121 434, Fax 020 7121 431
www.cemexfi nland.fi 
jussi.thureson@cemex.com

Tehtaita ja toimipisteitä:

Turku
Fiskarsinkatu 7 A 2. krs, 20750 Turku
Puh 0207 121 434, Fax 0207 121 431

Joensuu
Syväsatama, 80220 Joensuu
Puh 0207 121 437, Fax 0207 121 439

Emeca Oy
Hiljasentie 28 C, 27710 Köyliö
Puh 02 5545 353, Fax 02 5545 354
www.emeca.fi 
petri.koivunen@emeca.fi 

F

Finnsementti Oy
Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Puh 0201 206 200, Fax 0201 206 311
www.fi nnsementt i.fi 
info@fi nnsementt i.fi 
etunimi.sukunimi@fi nnsementt i.fi 

Toimipisteet Paraisten lisäksi:

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuott eemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja 
kivirouheet.

H
Halfen Ab
PL 21, 00621 Helsinki
Puh 010 633 8781, Fax 010 6338 789
www.halfen.fi 
myynti@halfen.fi 

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

I
Interrock Oy
Olkiluodontie 380, 27150 Eurajoki
Puh 02 868 4600, Fax 02 868 455
www.interrock.fi 
jarno.virmasuo@interrock.fi 

L
Leimet Oy
Yritt äjäntie 7, 27230 Lappi
Puh 02 8387 3300, Fax 02 8387 3370
www.leimet.fi 
leimet@leimet.fi 

Paalutarvikkeita jo 50 vuoden kokemuksella.

N

Nordic Fastening Group Ab
Ratt gatan 15, 442 40 Kungälv, Ruotsi
Puh +46 303 206 720, Fax +46 303 206 710
www.nfgab.se
heikki.maatt a@nfgab.se

Nordic Fastening Group on Ruotsin johtava beto-
niin valett aviin tartunta-, nosto- ja kiinnitysosien 
toimitt aja. Omalla valvonta laboratoriolla ja  yli 
20 vuoden kokemuksella olemme varma valinta. 
CE-merkitt yjä ja sertifi oudutt uja EN1090-1 ja ISO 
3834-3 mukaan.

O
Okaria Oy
Jousitie 6, 20760 Piispanristi
Puh 02 2739 450
www.okaria.fi 
terhi.nyman@okaria.fi  / myynti@okaria.fi 

Okaria Oy on Suomen johtava betonivalutarvik-
keiden tuotekehitykseen ja myyntiin erikois-
tunut yritys. Laajan betonivalutarvikkeiston 
lisäksi varastostamme löytyy katt ava valikoima 
sidelankoja, tartuntakierteitä ja magneett eja.

P
Peikko Finland Oy
PL 104, (Voimakatu 3), 15101 Lahti
Puh 03 844 511, Fax 03 733 0152
www.peikko.com
tonja.hatara@peikko.com

PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää
Puh 010 8370 700, Fax: 019 2664 666
www.perisuomi.fi 
info@perisuomi.fi 

Pintos Oy
Pysäkintie 12, 27510 Eura
Puh 02 838 5200, Fax 02 865 1755
www.pintos.fi 
jussi.kosunen@pintos.fi 
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R
R-Group Finland Oy
PL 37 (Olavinkatu 1) Savonlinna
Puh 020 722 9420, Fax 020 722 9421
www.rgroup.fi 
etunimi.sukunimi@repo.fi 

S
Salon Tukituote Oy
Kaskiahonkatu 8, 24280 Salo
Puh 02 731 2415, Fax 02 733 3922
www.tukituote.fi 
tukituote@tukituote.fi 

Semtu Oy
PL 124, 04201 Kerava
Martinkyläntie 586, 04240 Talma
Puh 09 2747 950, Fax 09 2710 020
www.semtu.fi 
mailbox@semtu.fi t

U

UK-Muovi Oy
Muovikatu 9, 74120 Iisalmi
Puh 017 821 8111, Fax 017 825 156
tilaukset@ukmuovi.fi 
www.ukmuovi.fi 
www.grafi itt ieriste.fi 

Tuott eitamme ovat mm. EPS- ja grafi itt ieristeet 
seinä-, katt o- ja latt iaelementt eihin, myös rappa-
ukseen soveltuvat eristeet. Valmistamme myös 
erilaisia korokkeita, välikkeitä ja kiinnikkeitä 
betonivalutöihin.

hakemisto

Tuote- & palveluosio webissä

www.betoni.com
www.betoniteollisuus.fi /yritykset
www.betoniteollisuus.fi /tuott eet

Ilmoitathan mahdollisista tietojen 
muutoksista tai korjauksista 
osoitt eeseen betoni@betoni.com



LUJA-HORMI  
TALOTEKNIIKKAELEMENTTI

Tuotesertifioitu Luja-hormielementti sisältää kaiken rakennuksen pystynousuihin suunnitellun  
talotekniikan tehokkaasti mitoitettuna, asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden.

Liiketoimintamme on vahvassa kasvussa ja olemme panostaneet tuotantomme kehittämisen ja valmistus-
kapasiteetin nostamisen lisäksi myös oman suunnitteluosaston rakentamiseen. Näin ollen meillä on paremmat 
mahdollisuudet tarjota Luja-hormielementtiä entistäkin laajemmalle asiakaskunnalle Hämeenlinnan Kantolan 
tehtaaltamme toimitettuna. Saatte suunnittelijoiltamme konsultaatiota hormielementtien mitoitukseen liittyen ja 
voimme halutessanne osallistua hankkeenne suunnitteluun jo projektin alkuvaiheessa.

Ota yhteyttä, saat meiltä asiakaspalvelua ja kilpailukykyisen tarjouksen hankkeenne hormielementeistä:

Sami Nummela, aluemyyntipäällikkö 044 585 2481 tai sami.nummela@luja.fi. www.lujabetoni.fi

KEHITYSHAKUISEEN ASUNTORAKENTAMISEEN

As Oy Lahden Tammiheikki, Vuorikatu 15, 15110 Lahti

SBS Betoni Oy
Tikkalantie 8, 50600 Mikkeli
Puh. 0207 940 649

Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky
Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju
Puh. 0207 940 640

Vapaan kerroskorkeuden hissikuiluelementit
Kuiluelementin korkeus aina 5000 mm saakka. 

Halutessasi hissikuiluun integroidaan ylä- tai alakuppi

Suurten kohteiden toimitukset
Käytössäsi on Suomen suurimman seinäelementtitehtaan tuotantokapasiteetti ja 

osaava henkilökunta. Meillä on kokemusta suurten ja vaativien kohteiden 
samanaikaisista toimituksista sekä Mikkelin että Mäntyharjun tehtailta

Laadukkaat julkisivut
Euroopan modernein väribetonitehdas takaa laadukkaat 

väri- ja graafiset betonit ennennäkemättömän laajassa valikoimassa

Sujuvan palvelun ja ajantasaisen toimituksen, kuten tähänkin saakka
VSS -elementit ja hissikuilut tuoteosatoimituksena, 

hallirakennukset suunniteltuna ja asennettuna
julkisivut – väliseinät – massiivilaatat – pilarit – palkit – parveke-elementit – valmisbetoni

Vastasimme As Oy Lahden Tammiheikin betonielementtitoimituksesta,
mukaan lukien vaativat taidejulkisivut graafisella betonilla

Mikkelin Tikkalaan valmistuneen uuden tehtaan myötä tarjoamme



Löydä kiven tarina
BIT.LY/TUNNEKIVI

Mutta kiven tarinassa se ei suinkaan ole kivi. 
Tarinamme sankareita ovat tekijät. 

He, jotka näkevät kiven rajattomat mahdolli-
suudet ja osaavat muokata siitä koteja ja pihoja, 

kouluja ja työpaikkoja, siltoja ja satamia. He, jotka 
tunnistavat kestävän huomisen rakennusaineen.

Tutustu kiven tarinaan ja puno siitä  
oma ainutlaatuinen juonesi.

Ystävällisin terveisin,
Kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajat

Betoni ja Muuratut rakenteet

HYVÄSSÄ TARINASSA ON AINA SANKARI.

L
Lisää kivestä:  kivitaloinfo.fi  |  twitter.com/kivifaktaa

betoni.com  |  kivitaloblogi.fi  |  youtube.com/kivirakentaminen


