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Vesitiiviyttä vaativiin rakenteisiin on kehitetty Luja VT-betonijärjestel- 
mä, joka muodostuu Lujabetonin erikoissuhteutetusta betonista,  
Sika-lisäaineista sekä Sikan saumaratkaisuista. Järjestelmä takaa 
betonirakenteen vesitiiviyden ja se sopii erityisesti maanalaisiin  
rakennelmiin.

VEDENERISTYS NYKYAIKAAN

Kannattaa ottaa yhteyttä vahvimpaan betoniosaajaan. Lujabetonin  
vahvasta betonitietämyksestä on hyötyä rakentajalle.  
Kysy myös muista betonirakentamisen tuotteistamme!

Myynti: p. 020 789 5500, www.lujabetoni.fi

LUJA  VT  -  BETONIJÄRJESTELMÄ -  LUJAA  OSAAMISTA  BETONIRAKENTAMISEEN
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WELDA® – Uusi kiinnityslevy Peikolta

WELDA®-
kiinnityslevyjen 
animaatio  
YouTubessa:

www.peikko.fi Lataa ilmainen Peikko Designer® -suunnitteluohjelmisto www.peikko.com/software

WELDA®-kiinnityslevyt ovat entisiä malleja kevyempiä ja pienempiä, 
mutta kestävämpiä! Ne mahdollistavat vakio- tai räätälöidyn ratkaisun 
entistä haastavampiin kohteisiin, esimerkiksi kun raudoitusta on 
paljon. WELDA®-kiinnityslevyt helpottavat suunnittelua ja asennusta 
nopeuttaen ja tehostaen koko rakennusprojektia.
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- Se parempi vaihtoehto -

Pihakivet   Harkot   Laastit ja tasoitteet   Kivitalot   Elementit   Valmisbetoni        www.lakka.fi

LakkaLaine PARAS TALO ja PARAS PIHA yleisöäänetyksen 
voittaja Vantaan Asuntomessuilla. 



Löydä kiven tarina
BIT.LY/TUNNEKIVI

HYVÄSSÄ TARINASSA 
ON AINA SANKARI.

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

betoni.com  |  kivitaloblogi.fi  |  youtube.com/kivirakentaminen
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Energiansäästöä ja pidempiä
korjausvälejä lasitetulla
parvekkeella

Parvekelasitus pienentää energiankulutusta sekä
suojaa parvekerakenteita rapautumiselta.
Hyvin hoidettu rakennus säilyttää arvonsa ja 
pitää asukkaat tyytyväisinä.

020 7403 200 
(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)  
tai + 17 snt/min (matkapuh.)

Mittauta taloyhtiösi
energiansäästöhyöty!
Parvekelasit säästävät energiaa
tutkitusti. Tilaa nyt arvio parvekelasien 
vaikutuksesta energialaskuun netti-
sivuillamme.

www.lumon.fi/energialaskuri

Lumon tarjoaa myös

ilmaiset suunnittelutyökalut!

www.lumon.fi/suunnittelu
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Sustainable building with concrete
The past year has been full of diversity in the building sector. Concrete 
construction is at present so versatile in Finland that concrete as a mate-
rial plays some role in all ongoing building projects. Even the articles 
of this Magazine showcase the use of concrete from home building to 
large-scale infrastructure and traffic construction projects, in facades 
and in renovation projects, as well as also in urban landscaping, interior 
design and art. 

As a facade material, concrete has achieved a strong position owing 
to the high quality and versatility of concrete facades and surfaces. 

The challenge for concrete – both the material and the Magazine 
– is to bring out also in the future the possibilities and strengths of 
concrete. The advantages of stone building need to be highlighted even 
more than at present.

The reuse value of a building is determined by the quality, ecology, 
energy efficiency and durability of construction. These factors will regu-
late construction also in the future. 

Concrete stands for durability and a long service life in construction. 
It is an ecological natural material with a long lifespan, provided it is 
used correctly.

It is a source of joy to witness sustainable construction. The life of 
construction materials does not end with the demolition of the building. 
On the contrary, they continue their journey to either a new building or 
some other application, such as infrastructure construction. A recycling 
degree of more than 80% has already been achieved for concrete and 
other stone-based construction materials.

The Concrete Magazine has also an 85-year long history of great 
variety behind it. The news bulletin of the Finnish Cement Association 
founded in 1930 has developed into the significant trade journal of the 
construction and concrete industries that the Magazine is today, often 
complimented by readers for the way it addresses current issues with 
expertise and reliability. 

An elegant and interesting Magazine serves as an image builder and 
calling card for concrete construction. Articles focusing on the industry 
can also be used for training purposes. Apart from the actual Magazine, 
the website of the Magazine, currently under a reform process, will serve 
both readers and advertisers even more efficiently next year. The articles 
and advertisements of the Magazine will make it even easier than before 
to find information about concrete-related events, reference projects, 
manufacturers and other stakeholders.

My sincere thanks to all the readers, advertisers, contributors and 
other cooperation partners.

I wish all our readers a successful and constructive New Year!
 
Maritta Koivisto
Editor-in-Chief, Betoni, Concrete Magazine, architect SAFA

Kulunut vuosi on ollut vaiherikas rakentamisen vuosi. Betonirakenta-
minen on tällä hetkellä maassamme monipuolista ja betoni materiaalina 
on esillä kaikissa meneillään olevissa rakennushankkeissa tavalla tai 
toisella. Tämänkin lehden artikkeleissa esiintyvissä projekteissa betonia 
on käytetty niin pientalorakentamisessa, isoissa infra- ja liikennehank-
keissa, julkisivuissa, korjausrakentamisessa, ympäristörakentamisessa 
kuin myös sisustuksessa ja taiteessa.

Julkisivuissa betoni on ottanut oman paikkansa laadukkaiden ja 
monipuolisten julkisivurakenteiden ja pintojensa kautta.

Betonilla – niin materiaalina kuin lehdellä – on haasteita jatkossakin 
tuoda esiin betonin mahdollisuudet ja vahvuudet. Kivirakentamisen 
hyvät asiat on syytä nostaa entistä painokkaammin esiin.

Rakentamisen laatu, ekologisuus, energiatehokkuus sekä kestävyys 
määrittävät rakennuksen jälleenkäyttöarvon ja säätelevät rakentamista 
myös tulevaisuudessa. Betoni edustaa rakentamisessa kestävyyttä ja 
pitkää käyttöikää – ekologista luonnonmateriaalia, jolla on oikein käy-
tettynä pitkä elinkaari.

On ilo seurata kestävää rakentamista. Rakentamisen materiaalien 
elämä ei pääty rakennuksen purkamiseen. Päinvastoin, se jatkaa matkaa 
joko uuteen rakennukseen tai muuhun käyttöön, kuten infrarakenta-
miseen. Betonin kuten muiden kivipohjaisten rakennusmateriaalien 
kierrätysprosentti on jo yli 80 %. 

Betoni -lehdellä on myös tänä vuonna vaiherikas 85 vuotta takanaan. 
Vuonna 1930 perustetun Suomen Sementtiyhdistyksen tiedonantoleh-
destä Sementtivalmiste on nykyisestä Betonista kehittynyt merkittävä 
rakentamiseen ja betoniin liittyvän tiedon ammattijulkaisu. Lehti onkin 
saanut kiitosta ajankohtaisuudesta, asiantuntemuksesta ja luotettavuu-
desta monilta lukijatahoilta.

Tyylikäs ja kiinnostava lehti on betonirakentamisen imagonrakentaja 
ja käyntikortti. Alan artikkelit toimivat myös koulutustehtävien tukena. 
Lehden ensi vuonna uudistuvat nettisivut palvelevat painetun lehden 
ohella jatkossa niin lukijoita kuin ilmoittajia tehokkaammin. Betoniin 
liittyvät tapahtumat, referenssikohteet, valmistajat ja sidosryhmät ovat 
entistä helpompi saavuttaa lehden artikkelien ja ilmoitusten kautta.

Lämpimät kiitokset kaikille lukijoille, ilmoittajille, avustajille sekä 
muille yhteistyökumppaneille. Menestyksekästä ja rakentavaa uutta 
vuotta kaikille lukijoille!

 
Maritta Koivisto
Päätoimittaja Betoni-lehti, arkkitehti SAFA

Kestävää rakentamista 
betonista

1 Maritta Koivisto

Pääkirjoitus Preface
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Voittaneessa työssä yhdistyvät merkittävällä 
tavalla laadukas arkkitehtisuunnittelu sekä 
innovatiivinen julkisivuratkaisu. Tuomaristo 
halusi palkita arkkitehtonisesti taidokkaan 
rakennuskokonaisuuden, jossa massoittelu 
ja julkisivut mittakaavaltaan ja detaljeineen 
liittävät uuden julkisen rakennuksen osaksi 
suomalaisen kirkonkylän kulttuurimaisemaa. 
Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki beto-
nin käytöstä, jossa julkisivujen veistoksellisuus 
ja vivahteikas värimaailma korostavat raken-
nusmateriaalin tarjoamia mahdollisuuksia. 

Kangasala-talo sijaitsee Kangasalan keskus-
tassa. Rakennus on osa keskustakorttelia, joka 
koostuu eri aikaisista rakennuksista. Kirjasto-
rakennuksen vieressä sijaitseva Kangasala-talo 
on kulttuurirakennus, jossa on monikäyttösali, 
taidemuseo, galleriatila sekä kunnanvaltuus-
ton ja -hallituksen kokoustilat. Se on itsenäi-
nen rakennus, joka ilmeikkäästi täydentää ja 
eheyttää ympäröivää korttelirakennetta ja 
ottaa arvoisensa paikan läheisen kivikirkon 
ja harjumaiseman tuntumassa. 

Kangasala-talo on esimerkillinen kohde 
arkkitehtonisesta kunnianhimosta ja taidosta. 
Niukkaan ja monoliittiseen rakennusmassoit-
teluun on luotu herkkyyttä ja rytmikkyyttä 
mittakaavallisesti hallitulla julkisivupinnan 
yli ulottuvalla reliefimäisellä ruudukolla, jossa 
elementtisaumat ovat luonteva osa ruudukkoa 
erottumatta muusta saumoituksesta. Ruosteen-
sävyyn patinoidut julkisivut ja harkittu ark-
kitehtuuri liittävät rakennuksen niin vanhan 
kivikirkon ja harjumaiseman sävyihin kuin 

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinto 2015:

Kangasala-talo 
– Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

Viidennen kerran järjestetyn Vuoden Betonijulkisivu -arkki-
tehtuuripalkinnon voitti Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen – 
Komonen Oy Helsingistä kohteellaan Kangasala-talo. 

taiteilija Kimmo Pyykön taideteosten materi-
aaleihin. Arkkitehtien oivallus värjätä harmaa 
arkinen betonipinta lämpimään, auringonva-
lossa välkehtivään ruskean sävyyn, korostaa 
rakennuksen julkista arvokkuutta, mutta on 
samalla kustannustehokas tapa toteuttaa ilmei-
käs kokonaisuus tiukoissa kustannusraameissa.

Kangasala-talon harmaat sandwich-ele-
mentit on patinoitu Betonipallas Oy Pertti 
Kukkosen Umbra-patinavärjäysmenetelmällä. 
Kemiallisessa reaktiossa vesiliukoiset rautayh-
disteet reagoivat betonin pinnassa sementin 
(sementtihydrataatiotuotteiden) kanssa ja väri 
muuttuu ruosteen ruskean sävyiseksi. Käsittely 
tehdään isoina pintoina elementtisaumojen yli 
ja tarvittaessa se myös tasaa mahdollisia ele-
menttien sävyeroja. 

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon 
voittajatoimiston työ toteuttaa hyvin kilpailun 
tavoitetta: kehittää laadukasta betonijulkisi-
vuarkkitehtuuria ja kokeilee uusia ratkaisuja. 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen on 
vuosien ajan useissa suunnittelukohteissaan 
käyttänyt betonin ominaisuuksia laadukkaasti 
hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkki-
tehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskoh-
tien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja 
myös innovatiivisesti onnistuttu kehittämään 
jotain uutta. 

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinto
Betoniteollisuus ry:n viidennen kerran järjestä-
män arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituk-
sena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita 

betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. 
Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpai-
lussa palkitaan voittanut julkisivun suunnitellut 
arkkitehtuuritoimisto 5.000,- eurolla. 

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina 
ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, 
yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominai-
suuksien laadukas hyödyntäminen, uuden kehit-
täminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön.

Vuoden Betonirakenne 2015 -kilpailun tuoma-
riston puheenjohtajana toimi arkkitehti SAFA 
Kirsi Korhonen ja jäseninä arkkitehti SAFA 
Arja Lukin sekä arkkitehti SAFA, päätoimit-
taja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä 
toimi rakennusinsinööri, jaospäällikkö Tuomo 
Haara Betoniteollisuus ry:stä.

Lisätietoja:   
http://www.betoni.com/ajankohtaista/Betoni-
julkisivu-Arkkitehtuuripalkinto 2015

Kangasala-talo, Kangasala, 2015 
Palkitut:
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoi-
misto Heikkinen-Komonen Oy
Rakennuttaja: Kangasalan kunta, 
Torikeskus Oy
Elementtisuunnittelu: A-insinöörit Suunnit-
telu Oy
Betonielementtitoimittaja: Betset Oy, Kyyjär-
ven tehdas
Patinointikäsittelyt: Betonipallas Oy

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

2 Julkisivujen sävy sopeutuu ilmeikkäästi kulttuu-

rimaisemaan.  

1

2

Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto 2015: Kangasala-talo
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Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto 2015: Kangasala-talo
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Kilpailussa 2015 mukana olleet kohtet, arkkitehtitoimistoja ja suunnittelijoita:

• Kehäradan graafinen muuri, Kivistön asema, Vantaa – Sito Oy
• Kangasalan kulttuuritalo ja Kimmo Pyykkö museo  

– Arkkitehtuuritoimisto  Heikkinen – Komonen Oy
• Opinmäen monitoimitalo ja koulu – Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää
• KOY Metsätapiola: As. Oy:t Pyökki, Saarni, Jalava, Tammi  

– Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
• Santahamina-talo, Helsinki – Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen & Komonen Oy
• Suurpellon Päiväkoti, Espoo – Arkkitehtitoimisto Auer & Sandås Arkkitehdit Oy
• Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki – Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy
• Kuopion Kaupunginteatterin laajennus, Kuopio – ALA Arkkitehdit Oy
• As. Oy Lahden Tammiheikki, Lahti – Arkkitehtiryhmä A6
• As. Oy Jyväskylän Maailmanpylväs, Jyväskylä – JKMM arkkitehdit Oy
• As. Oy Oulun Tervahovin Siilot, Oulu – Archeus Oy
• Tampereen Tornihotelli, Tampere – Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy
• Espoon Ulappatori, Espoo: As. Oy:t Tähystäjä, Ulappa ja Kummeli  

– Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
• Rubiiniparkki, Kivistö, Vantaa – LAB Arkkitehdit
• Heka Viikinmäki, Harjannetie 13, Viikinmäki, Helsinki – Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi

Architectural Award Concrete 
Facade 2015 to Kangasala House
The architectural award Concrete Facade 2015 has 
been given to Architects Heikkinen – Komonen Oy 
for their project Kangasala House. This building 
combines high quality of architectural design 
with an innovative facade solution.

The building complex is of high architectural 
standard and the scale and details of the mass-
ing and the facades integrate the new building 
into the cultural landscape of a Finnish parish 
centre. Kangasala House is an excellent example 
of using concrete, with sculptured facades and a 
colour scheme of multiple nuances emphasising 
the possibilities offered by this building material. 

The controlled scale of a relief-like grid extend-
ing over the facade surface gives the limited and 
monolithic massing of the building sensitivity 
and rhythm. The joints of the precast grid units 
are a natural part of the grid without standing 
out from the rest of the joints. The rust-coloured 
patination of the facades together with the inno-
vative architecture connects the building to the 
colour shades of the old stone church and the 
esker landscape, as well as to the materials of 
the artworks of Kimmo Pyykkö. The architects 
came up with the idea to dye the grey mun-
dane concrete surface to a brown shade that 
gleams in sunlight to emphasise the dignity of 
the public building. It was also a cost-effective 
way to implement an expressive whole within 
the tight budgetary framework. 

The grey precast sandwich panels of the Kan-
gasala House were patinated using the Umbra 
patination method developed by Betonipallas 
Oy Pertti Kukkonen. The treatment is executed 
over large surfaces crossing panel joints, and 
if necessary, it will also adjust any differences 
in the colour of the panels. 

Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto 2015: Kangasala-talo

5

3 Kangasala-talon julkisivujen harmaat sandwich-ele-

mentit patinoitiin Betonipallas Oy:n Pertti Kukkosen 

Umbra-patinavärjäysmenetelmällä. Kemiallisessa reak-

tiossa vesiliukoiset rautayhdisteet reagoivat betonin 

pinnassa sementin (sementtihydrataatiotuotteiden) 

kanssa ja väri muuttuu ruosteen ruskean sävyiseksi. 

4 Käsittely tehdään isoina pintoina elementtisaumo-

jen yli ja tarvittaessa se tasaa mahdollisia elementtien 

sävyeroja. Työn suorittivat Betonipallas Oy ja Suomen 

Teollisuusmaalaamo Oy.

5 Betonielementin pinta on ennen patinointikäsitte-

lyä kevyesti painevesipesty sementtiliiman poistami-

seksi. Toinen pinnan esikäsittelytapa voi olla matala 

hiekkapuhallus.
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Rakennuttajaperhe halusi toimivan avaran 
skandinaavisen kodin.  Suunnittelun lähtö-
kohtana oli alusta asti arjen toiminnallisuus. 
Taloon haluttiin tilan tuntua ja sisääntuloon 
korkeaa valoisaa tilaa, josta avautuvat näkymät 
ylä- ja alakertaan ja isolle terassille. 

Asuinneliöitä talossa on 287 m² ja se on 
suunniteltu perheen viidelle asukkaalle. Talon 
kahdesta kerroksesta löytyy yhteensä kuusi huo-
netta, keittiö, kaksi kodinhoitohuonetta, sauna, 
varasto sekä autotalli. Jokaisen makuuhuoneen 
yhteydessä on myös wc suihkutiloineen. Säily-
tystilaa on runsaasti ja molemmissa kerroksissa 
ovat kodinhoitotilat.

Talo on oiva esimerkki sisä- ja ulkotilojen 
rajojen häviämisestä. Suuri lasipinta erottaa olo-
huoneen ja terassin, mutta liukuovien ansiosta 
sisä- ja ulkotilat ovat yhdistettävissä toisiinsa. 
Suuri terassi yhdistää kesällä olohuoneen ulos.

Asuntomessujen 2015 Lakka Kivitalon arkki-
tehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto 
Lassila & Co Oy ja talon pääsuunnittelijana toimi 
Rakennustaito Haavisto Oy:n Anssi Haavisto.

Materiaalina betonikivi
Talon runkomateriaalina on käytetty Lakka Kivi-
talojen EMH-400 grafit-eristemuottiharkkoa. 
EMH-400 grafit-harkko on eristetty ja valettava 
betoniharkko. Harkkorakenne voidaan rau-
doittaa seinän molemmin puolin. Onteloiden 
jälkivalu betonilla muodostaa hyvin kantavan, 
tehokkaasti lämpöeristetyn ja tiiviin seinära-
kenteen. Samalla harkolla voidaan tehdä myös 
aukkojen ylitykset. Se soveltuu käytettäväksi 

myös kellarikerroksen maanpaineseinissä. 
LakkaLaineen harkkoulkoseinien pinnat on 
rapattu Lakkarappauslaastilla. 

Ekotehokas talo on kestävä valinta 
Perheen uudessa kodissa on panostettu paitsi 
mukavaan ja käytännölliseen asumiseen myös 
energiatehokkuuteen. Talon lämmitysmuotona 
on maalämpö ja aurinkokeräimet. Lämmönjako 
talon sisällä hoituu vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä. Talon jäähdytys tapahtuu lattiavii-
lennyksellä.

Energiatehokkuuden takia myös esimerkiksi 
kaikki talon valaisimet ovat ledejä. Niiden asen-
taminen oli vaativaa, koska lentomelun takia 
sisäkatoissa on tupla tai tripla Gyproc-levyt 
ja normaalisti valaisinsarjojen kehykset on 
yleensä suunniteltu yhdelle levypaksuudelle.

Talossa on noin sata neliötä ikkunapinta-alaa. 
Lentomelun takia ikkunoiden laatuun kohdistui 
myös erikoisvaatimuksia.

Pihasuunnittelu yhdessä 
asuntosuunnittelun kanssa
Asuntomessualueen pihoilla oli kaavoitusvai-
heessa laaditussa rakentamisohjeessa korostettu 
asuntomessujen pääteeman mukaisesti helppoa 
ja mahdollisimman esteetöntä siirtymistä sisä- 
ja ulkotilojen välillä. Myös pihojen toiminnal-
lisuutta ja huollettavuutta eri vuodenaikoina 
painotettiin. Hulevesien hallinta tuli liittää 
viherrakentamiseen niin teknisesti kuin toi-
minnallisesti. Jokaiselle tontille on kaavassa 
määritelty istutettavaksi kukkiva pienpuu.

Vantaan asuntomessujen voittaja

Kivitalo LakkaLaine

Talo LakkaLaine voitti sekä Paras Piha- että Paras Talo-yleisöää-
nestykset Vantaan vuoden 2015 asuntomessuilla. Uusi talo ja 
valmis ympäristö rakentuivat vuodessa valmiiksi. 

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,   
päätoimittaja Betoni 

1 Sisääntulopiha.

2 LakkaLaineen sisäänkäynti on avara ja valoisa. 
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Vantaan asuntomessujen voittaja Kivitalo LakkaLaine

LakkaLaineessa pihan suunnittelu eteni yhtä 
aikaa rakennuksen suunnittelun kanssa. Perhe 
halusi rakennuksen ja pihan toimivan yhteen. 

Talon sijoittuminen jakaa tontin julkiseen 
etupihaan ja avaraan muurilla suojattuun oles-
kelupihaan. Pihasuunnittelun pohjana oli saada 
tilan tuntu jatkumaan sisältä olohuoneesta 
katsottuna. Katse pääsee kulkemaan vapaasti 
terassilta nurmialueelle ja istutuksiin.  Piha on 
suojaisa ja rauhallinen ja naapurin erottaa val-
koinen muuri. Pihan väreistä ja muodoista muo-
dostuukin harkittu, harmoninen kokonaisuus. 

Tontin nurmikkoalue on rajattu selkeästi 
ja kasvillisuus noudattaa talon arkkitehtuuria. 
Kasvillisuus on keskitetty tontin reunoille ja 
keskiosaa hallitsee laadukas nurmikko. Pihalle 
on sijoitettu myös ulkoporeallas. 

Pihasuunnittelijana kohteessa on toiminut 
Jonna Jääskeläinen Kontrasti Oy:stä.

Moderni kivitalo oli messuyleisön suosikki
LakkaLaine voitti kesän Asuntomessujen Paras 
Talo –yleisöäänestyksen. LakkaLaineen raken-
nuttivat itselleen Timo ja Päivi Laine ja talon 
näytteilleasettajana toimi Lakka Kivitalot. 
Erityisesti kohteen tilaratkaisut, ulkonäkö, 
laatutaso ja valoisuus miellyttivät äänestäjiä. 

Kesän Asuntomessujen Paras Talo voitti 
myös Paras Piha -äänestyksen. Äänestystulosten 
mukaan iso terassi ja pihasuunnitelma nostivat 
LakkaLaineen voittajaksi. 

3

4

3 Talon sijoittuminen jakaa tontin julkiseen etupi-

haan ja avaraan muurilla suojattuun oleskelupihaan.

4 Lakka Kivitalojen EMH-400 grafit-eristemuotti-

harkko on eristetty ja valettava betoniharkko.

5-6   Suuri terassi yhdistää kesällä olohuoneen ulos. 

Pihan iso betonilaatta on Lakan grafiitin sävyinen 

Loimulaatta. Loimulaatan aaltomainen pintakuvio 

muistuttaa luonnonkiveä. Loimulaatta sopii kävely- ja 

kevyen liikenteen alueille. Reunakivet graniittia.
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Vantaan asuntomessujen voittaja Kivitalo LakkaLaine

LakkaLaine – Kivitalo, Vantaa 
Pinta-ala: 287 m²
Huoneluku: 6 h + k + 2 khh + s + varasto + 
autotalli
Runkomateriaali: Lakan Betoni Oy, EMH-400 
grafit-eristemuottiharkko 
E-luku: 102
Energiatehokkuusluokka: B
Lämmitysjärjestelmä: Maalämpö / kal-
liolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys, 
aurinko keräimet, jäähdytys lattiaviilennyk-
sellä, led-valaistus, KNX-automaatio
Arvioitu lämmitysenergiankulutus (kWh/
vuosi): 16 137
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Lassila & Co
Pihasuunnittelu: Kontrasti Oy

10 11

7 Makuuhuoneesta on käynti suoraan terassille.

8 Pukuhuonetilan betoninen penkki.

9 Olohuone

10 Pohjapiirros, 2. kerros.

11 Pohjapiirros, sisäänkäyntikerros.

9
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Rakennusosakeyhtiö Hartelan toteuttama As 
Oy Helsingin Kuunari koostuu kolmesta, vii-
sikerroksisesta erillisestä kerrostalosta, joiden 
alla on yhteinen paikoitushalli. Yhtiön kaikista 
39 asunnosta on merinäköala.

– Kaikki asunnot on sijoitettu rakennuksen 
kulmiin siten, että niistä avautuvat avarat näky-
mät kahteen suuntaan, kohteen pääsuunnittelija 
Mari Ille L-Arkkitehdit Oy:stä kertoo.

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään hen-
kilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet 
laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla raken-
nettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle 
luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n 
(silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että As Oy 
Helsingin Kuunarin arkkitehtuurissa on otettu 
onnistuneesti huomioon merellinen ympäristö. 
Arkkitehtuuri on harmonista ja ympäristöönsä 
hyvin istuvaa. Rakennuksen klassista ilmettä 
on kevennetty modernein tyylikeinoin.

Julkisivut ovat osin puhtaaksimuurattua 
tiiltä ja osin vaaleaa rappausta. Alakerroksessa ja 
aidoissa on käytetty myös luonnonkiveä. Raken-
nusten runko on tehty pääosin paikalla valaen.

Lähtökohtana paikallarakentaminen
Paikallarakentaminen otettiin suunnittelun 
lähtökohdaksi jo aivan alkuvaiheessa.

– Se valittiin laatukriteeriksi sekä rakentami-
sen että asiakkaan näkökulmasta, työpäällikkö 
Ulla Kangasmaa Hartelasta sanoo.

– Välipohjissa vaihtoehtona olisi ollut onte-
lolaatta ja ulkoseinässä villarappaus. Hartela 

Kestävä Kivitalo -palkinto 
Asunto Oy Helsingin Kuunarille

Ajatonta laatua meren äärellä

As Oy Helsingin Kuunarille myönnettiin Kestävä Kivitalo 2015 
-palkinto. Paikallarakennettu taloyhtiö valmistui Helsingin Laut-
tasaaren vuonna 2014. Upea sijainti ansaitsi huolella suunnitellun 
ja laadukkaasti paikalla rakennetun talon.

päätyi parempiin rakenteisiin kohteen sijain-
nin ja laadukkaamman kokonaisuuden vuoksi. 
Välipohjissa paikallavalu on tiiviimpi ja eristää 
paremmin ääntä. Merenrantaan rakennettaessa 
ulkoseinän paras vaihtoehto on kuorimuuri-ra-
kenne, rakennesuunnittelija Timo Luostarinen 
Insinööritoimisto Teknokolmio Oy:stä sanoo. 

Pysäköintihallin autopaikkajako ei sallinut 
aina kantavia pystyrakenteita optimaalisissa 
kohdissa. Asia ratkaistiin paikallavaletuilla 
palkkirakenteilla. 

– Ruduksen laatupalvelut olivat oleellinen 
osa paikallavalurakenteiden onnistumista. 
Samoin oli tärkeää kiinnittää huomiota muot-
teihin ja  niiden käsittelyyn, Kangasmaa toteaa.

– Asunnot ovat hieman normaalia korkeam-
mat, mikä ei ollut mikään ongelma paikalla 
rakennettaessa. Asuntoihin saatiin vaivatta 
myös lattialämmitys ja sen myötä ikkunat 
ulottumaan lattiaan asti, Mari Ille lisää.

Asukkaat arvostavat
Ulla Kangasmaan mukaan asunnon ostajat 
osaavat arvostaa laatua.

– Suuri osa Helsingin Kuunarin asunnoista 
myytiin jo rakentamisen aikana ja asukkaat ovat 
olleet hyvin tyytyväisiä valintaansa. Onnistu-
nut toteutus perustuu sekä Hartelan omaan 
toimintamalliin että projektiin osallistuneiden 
henkilöiden sitoutumiseen ja oikeanlaiseen 
ammattiylpeyteen, Kangasmaa toteaa.

Mari Ille lisää, että As Oy Helsingin Kuu-
narissa oli mahdollista suunnitella asunnot 
parhaalla mahdollisella tavalla.

1, 2    Kolmesta kerrostalosta koostuva yhtiö sijaitsee 

aivan merenrannalla, mikä lisäsi suunnittelun vaa-

tivuutta. Rakennusten arkkitehtuuri soveltuu hyvin 

merelliseen ympäristöön.

– Sekä asunnot että porrashuoneet ovat väljiä 
ja valoisia. Asuminen olisi paljon mukavampaa, 
jos näin voisi suunnitella useammin.

– Oppimisen, harjaantumisen, volyymin 
kasvun ja tuotantotekniikan kehittymisen 
myötä paikallarakentamisen kustannukset 
ovat asettumassa samalle tasolle kuin valta-
tekniikan kustannukset. Kustannukset perus-
tuvatkin yleensä enemmän siihen, miten hyvin 
runkotyöryhmä hallitsee käyttämänsä toteutus-
tavan kuin tekniikan valintaan sinänsä, kertoo 
Ruduksen kehitysjohtaja Pentti Lumme. 

– Kestävä kivitalo on nimensä veroinen ja 
sen arvo säilyy. Asukkaille tärkeää ovat myös 
kodin paloturvallisuus, kosteudenhallinta, hyvä 
ääneneristys ja terve sisäilma, kertaa Lumme.

Leena-Kaisa Simola, toimittaja
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Durable Stone House Award 
to an apartment block
The Durable Stone House 2015 Award was given 
to Housing Management Company As Oy Hel-
singin Kuunari. The block complex was completed 
in the Lauttasaari area of Helsinki in 2014 and 
consists of three five-storey apartment blocks, 
which share an underground car park. All 39 
apartments look out onto the sea.

The harmonious architecture of the buildings 
is well suited to the environment. The classical 
appearance of the buildings has been lightened 
with modern design techniques.

The facades comprise both fair-face brick 
and plaster. Natural stone has also been used on 
the ground floor and on the fences. The building 
frame is in most part a cast-in-situ structure.

3 Pohjapiirros.

4 As Oy Helsingin Kuunari edustaa asuntosuun-

nittelun ja -rakentamisen hyvää laatua. Paikalla 

rakennetussa kivitalossa Helsingin Lauttasaaressa 

on avarat huoneistot, joissa kaikissa on merinäköala 

ja näkymät viereiseen puistoon.

5 Osasta asuntoja avautuvat oleskelutilat myös 

viihtyisälle kansipihalle. Pihapäällysteinä ovat Rudus 

Betonituote Oy:n betoni- ja luonnonkivituotteita.

As Oy Helsingin Kuunari, 
Vattuniemen puistotie 3, Helsinki
Valmistunut 2014
Rakennettu paikallarakentamisen periaat-
tein: paikallavalettu vaakarunko, myös pys-
tyrungosta merkittävä osa valettu paikalla, 
muuratut ja osin rapatut julkisivut
Tilaohjelma: 3 erillistä viisikerroksista ker-
rostaloa, joiden alla yhteinen pysäköintitila 
lisäksi kaupungin päiväkoti
Huoneistoala 3 000 m², kerrosala 5 500 m²
39 asuntoa, keskipinta-ala 77 m²
Perustajaurakointi: Rakennusosakeyhtiö 
Hartela Oy
Arkkitehtisuunnittelu: L-Arkkitehdit Oy, 
Mari Ille, arkkitehti SAFA
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto 
Tekno kolmio Oy, toimitusjohtaja Timo Luos-
tarinen

Kestävä Kivitalo -palkinto
Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään hen-
kilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet 
laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla raken-
nettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle 
luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n 
(silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Vuoden 2015  palkinnon saivat As Oy Helsin-
gin Kuunarin toteuttajat Rakennusosakeyhtiö 
Hartela, L-Arkkitehdit Oy ja Insinööritoimisto 
Teknokolmio Oy.

Aikaisemmin Kestävä Kivitalo-tunnustuksella 
palkittuja kohteiden toteuttajia ovat: As Oy Hel-
singin Tervapääskynen, As Oy Ratinanrata Tam-
pere, Kuopion Keilankannan paikallarakennetut 
asuintalot, As Oy Oulun Etumasto, Katajanokan 
Mastokadun kortteli, As Oy Tampereen Char-
lotta, Siilinjärven Vuorelan kivirakenteinen 
asuinalue, Tampereen Onkiniemi ja Vantaan 
Kartanonkoski. 

Lisätietoja:
Kestävä Kivitalo -yritysryhmä: 
Projektipäällikkö Pentti Lumme, 
pentti.lumme@rudus.fi
www.kivitalo.fi

3
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Raakapintainen betoni on maailmalla ollut jo 
jonkin aikaa yksi sisustustrendeistä. Suomessa 
EKE-Rakennus Oy tarttui rohkeasti aiheeseen 
ja uudisti samalla koko loft-asumisen. 

– Halusimme luoda kodin, joka vastaa aidosti 
entistä yksilöllisempiin ja joustavuutta vaati-
viin asumisen tarpeisiin. Perheen ei tarvitse 
rakennuttaa pientaloa saadakseen omia tar-
peita vastaavan kodin, sanoo toimitusjohtaja 
Tea Ekengren-Saurén EKE-Rakennus Oy:stä.

Ensimmäinen As Oy Kivistön Koneisto on 
37 asunnon kerros- ja rivitalon yhdistelmä.

Asunto luovutettiin asukkaalle ilman keit-
tiötä ja väliseiniä, vain kylpyhuone on valmiina. 
Asuntojen seinät on maalattu valmiiksi valkoi-
siksi lukuun ottamatta yhtä raakapintaista 
betoniseinää. Sen voi jättää loft-henkiseksi 
tehosteseinäksi tai pinnoittaa haluamallaan 
tavalla. Asukas voi tehdä asunnon valmiiksi 
joko itse tai valitsemiensa urakoitsijoiden avulla.

Nyt rakenteilla olevassa, 33 asunnon As Oy 
Kivistön Mekanossa EKE on monipuolistanut 
asukkaille tarjottavia vaihtoehtoja entisestään.  
Halutessaan asukas saa kotinsa myös täysin 
muuttovalmiina. 

Asukas itse päättää huonejaon
Loftin aito muuntojoustavuus antaa asukkaalle 
mahdollisuuden tehdä huoneistosta juuri sel-
laisen kuin haluaa, koska väliseinät voi sijoittaa 
lähes vapaasti. Vain märkätilat ovat valmiina. 
Samaan pohjaan voi siis tehdä yhtä hyvin yksiön 
kuin kolmion ja huonejakoa on helppo muuttaa 
myös myöhemmin. 

Leena-Kaisa Simola, toimittaja

EKE uudisti loft-asumisen

Rouhea betoni antaa 
asunnoille ilmeen

Loft by EKE -konseptin mukainen asuinkerrostalo valmistui 
Vantaan asuntomessujen oheiskohteeksi. 
Asiakkaille osin raakapintaisina luovutetut, muuntojoustavat 
asunnot saivat niin suuren suosion, että seuraavan asuinker-
rostalon rakentaminen Kivistön Loft-kortteliin on jo aloitettu.

Smarthome by EKE -kotiautomaatiojärjes-
telmä mahdollistaa asuntojen joustavuuden 
myös kodinhallinnan osalta. Järjestelmän avulla 
ohjataan kunkin huonetilan lämpötilaa sekä 
valaistusta. Järjestelmä on helposti muokatta-
vissa huonejärjestystä muutettaessakin.

Kylpyhuoneiden ja keittiövarausten sijoitte-
lulla on pyritty siihen, että suurin osa asunnosta 
voi olla tarvittaessa yhtä yhtenäistä tilaa.

Moderni tulkinta perinteisestä loftista
Kivistön loftien arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen.

– Arkkitehdin unelmanahan on, että raken-
nuttaja uskaltaa ehdottaa jotain uutta. Avosy-

1 Aluerakennuttajana EKE-Rakennus toteuttaa 

Vantaan Kivistöön kolmen korttelin ja kuuden tontin 

kokonaisuuden, johon myös As Oy Kivistön Koneisto 

kuuluu. Alueelle tulee toinenkin loft-konseptin mukai-

nen asuinrakennus.

2 ”Raakapinta” on harhaan johtava termi elävälle ja 

rouhealle betonipinnalle, jonka käyttö sisustustrendinä 

on jo vahvassa nousussa Euroopassa.

3 Betonin elävä pinta antaa myös valoille ja varjoille 

mahdollisuuden leikkiä.

1
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Rouhea betoni antaa asunnoille ilmeen

4 Käsinlyöty, rouheapintainen tiili julkisivussa lisää 

vanhan teollisuuskiinteistön henkeä. Sopiva tiili löytyi 

Wienerbergerin valikoimista.

5 As Oy Kivistön Koneistossa yhdistyvät rivitalo ja 

kerrostalo, jossa on myös omapihaisia asuntoja.

6 Asunto Oy Kivistön Koneiston kerroskorkeus on 

huomattavasti normaalia enemmän. Viiston katon 

alla on yläkerroksissa jopa kuuden metrin korkuisia 

asuntoja, joihin saadaan myös tilava parvi.

7 Kerrostalon aulassa ja pihamuurissa on käytetty 

graafista betonia. Sen kuvio on peräisin tekstiilitaiteilija 

Laura Järveläisen Koneisto-kuosista.

4

5

6
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lin otimme vastaan EKEn ajatuksen rohkeasti 
erilaisista asuintaloista, arkkitehti SAFA Juha 
Mutanen kertoo. 

EKE:n tavoitteena oli tuoda kehittämällään 
loft-konseptilla uusi avaus asuntomarkkinoille. 
Asuntomessuilta saatu palaute näytti tämän 
tavoitteen käyneen toteen.

– Rakennusten viimeistelemättömät sisä-
pinnat ja julkisivujen arkkitehtuuri rouhevasti 
muurattuine tiiliseinineen ja käsittelemättömine 
parvekerakenteineen muodostaa modernin 
tulkinnan vanhoihin teollisuuskiinteistöihin 
rakennetuista loft-hankkeista, Juha Mutanen 
sanoo.

Koneisto ja Mekano muodostavat seuraa-
vassa vaiheessa toteutettavien rakennusten 
kanssa suojaisan ja länsipuolen puistoon 
avautuvan korttelipihan. Kortteleiden sijainti 
on loistava Kivistön aseman ja monitoimitalo 
Aurinkokiven läheisyydessä puistojen ympä-
röimänä.

– Lähes kaikki asunnot avautuvat kortteli-
pihan kautta edullisiin ilmansuuntiin suurien, 
lattiaan saakka ulottuvien ikkunoiden ja huo-
neiston levyisten parvekkeiden tai asuntopiho-
jen välityksellä, Juha Mutanen kertoo.

Valmista betonipintaa
Kivistön Koneiston ja Mekanon runko sekä väli-
pohjat on tehty betonielementeistä. Betonipin-
nan voi jättää näkyviin huoneistojen välisissä 
seinissä sekä katossa, asukkaan haluamassa 
laajuudessa.

Termi ”raakapinta” on sikäli harhaan joh-
tava, että betonipinta on sinällään valmis ilman 
muita päällysteitä. Betonipinnan käyttö asun-
tojen sisustuksessa on muualla maailmalla jo 
trendi, mutta Suomessa vasta edelläkävijöiden 
valinta.

– Betonielementtien liitokset ja saumoituk-
set tulee miettiä erityisen tarkasti suunnitte-
luvaiheessa, koska kaikki pinnan yksityiskoh-
dat jäävät näkyviin. Kaikkien osapuolten on 
ymmärrettävä yksityiskohtia myöten, mitä 
ollaan tekemässä, toteaa puolestaan arkkitehti 
SAFA Elina Seppänen Arkkitehtitoimisto Juha 
Mutanen Oy:stä.

Tummaa tiiltä ja taidetta
Kivistön Koneiston ja Mekanon julkisivujen 
tulee olla kaavamääräysten mukaan tummaa 
tiiltä. Vaikka kyseessä on uusi, moderni loft, 
haluttiin perinteistä teollisuusrakennusta 
mukaillen valita sileän tiilen sijasta rouhea, 
normaalia matalampi tiili. Paikalla muurattaviin 
julkisivuihin löytyi sopiva tiili Wienerbergerin 
valikoimista.

Asemakaavassa edellytetään myös taiteen 
liittämistä rakennushankesuunnitteluun. Kivis-
tön Koneistossa se toteutuu graafisella betonilla 
pihamuureissa ja porraskäytävissä. 

– Vantaan kaupunkikuva-arkkitehti Matti 
Kärki toivoi, että taidesuunnitteluun otettaisiin 
mukaan Kivistön lähialueiden teollisuushisto-
riaa. Taide-teemaa pohtiessamme löysimme 
tekstiilitaiteilija Laura Järveläisen suunnittele-

man Koneisto-kuosin. Näin yhtiö sai luontevasti 
nimensä, Elina Seppänen kertoo. 

Asukkaat tyytyväisiä
Loft by EKE -asunnoista on löytynyt toiveiden 
koti erilaisille perheille.

Riitta ja Jari Bergström muuttivat uuteen 
loft-kotiinsa Kivistöön heti asuntomessujen 
jälkeen. 

– Onhan tämä jotain ihan muuta kuin tylsä 
kerrostalon normiasunto. Juuri tällaisesta 
rouheasta loftista olemme haaveilleet, Riitta 
Bergström sanoo.

Jari Bergström on käynyt vertailun vuoksi 
katsomassa muita alueella myynnissä olevia 
uusia asuntoja.

–EKEn loftin hinnalla on muilla asuntotuot-
tajilla tarjolla vain perus-bulkkia. Tämä kon-
septi on varmasti oikein hyvä myös nuorille 
ensiasunnon ostajille.

Bergströmit ihastuivat heti loft-asuntonsa 
pohjaratkaisuun. Avokeittiö on samaa tilaa olo-
huoneen kanssa, mutta kuitenkin hieman oma 
alueensa. Alakerrassa on makuuhuone, joka 
on rajattu eteisestä lasisilla liukuovilla. Avara 
parvi antaa lisää tilaa.

Olohuoneen raakapintaista betoniseinää 
ei maalattu.

– Ei tietenkään – sehän on yksi tämän asun-
non parhaista yksityiskohdista ja antaa oikeaa 
ilmettä, Riitta Bergström sanoo.

Jenni Hokkanen ja Niko Kainulainen muut-
tivat Lahdesta Vantaan Kivistöön. 

7
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– Koneiston asunto tuntui ensi näkemältä 
juuri sellaiselta, mitä olimme toivoneet, Jenni 
Hokkanen sanoo.

Hokkanen ja Kainulainen arvostavat sitä, 
että saivat suunnitella ja tehdä itselleen omia 
tarpeita vastaavan kodin. Tavoitteena oli mah-
dollisimman avara ja valoisa tila.

Pariskunta uskoo, että heidän kanssaan 
samalla tavalla ajattelevia ihmisiä on enem-
mänkin ja Loft by EKE -konseptin mukaisille 
asunnoille riittää kysyntää.

– Mehän olemme kaikki erilaisia. Ihmisten 
tulee rohkeasti miettiä, mitä kodiltaan oikeasti 
toivovat ja tarvitsevat. Neliöiden tehokas käyttö 
yhdistettynä luovaan tilasuunnitteluun tekevät 
persoonallisen ja toimivan kodin.

Vantaalla uskallettiin inspiroitua
EKE - Rakennuksen toimintamallina on suun-
nitella ja tuottaa kokonaisia asuinalueita. Kivis-
tön Koneistokaan ei ole yksittäinen projekti, 
vaan osa kolmen korttelin ja kuuden tontin 
kokonaisuutta.

Asemakaavaa laadittiin yhteistyössä EKEn, 
Juha Mutasen toimiston ja Vantaan kaupun-

gin kanssa. Kaavan lähtökohtana on rakentaa 
alueelle kaupunkikerrostaloja. Kerrosneliöitä 
on kaikkiaan 10 500. 

– Täysi kiitos Vantaan kaupungille ja sen 
viranomaisille, jotka ymmärsivät Loft by EKE 
-konseptin tarjoavan asukkaille jotain todella 
uutta ja erilaista, sanoo EKE - Rakennus Oy:n 
tekninen johtaja Pasi Heikkonen.

Hänen mukaansa loft-talon toteuttaminen 
Vantaan Kivistöön sai heti projektin alusta 
alkaen kannustusta eri tahoilta.

– Meille annettiin mahdollisuus tehdä asioita 
eri tavalla. Projektille esitettiin puoltavia asioita 
esteiden sijaan. Erityisesti Vantaan kaupungin 
asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme ja raken-
nusvalvonnan päällikkö Ilkka Rekonen arvos-
tivat uutta ajattelua, Pasi Heikkonen kiittää.

8 Betoniset portaat ja seinä ovat harmoninen, hallittu 

yhdistelmä.

 

9 – Moni on tehnyt ostopäätöksensä käytyään loftin 

työmaalla ja havaittuaan asuntojen erilaisuuden ver-

rattuna perinteisiin kerrostalokohteisiin. Erittäin 

vaikuttavia ovat huonekorkeus ja isojen ikkunoiden 

tuoma valoisuus. Myös joustavuus huonejaoissa on 

saanut paljon kiitosta asiakkailta, EKEn myyntipääl-

likkö Katri Waris kertoo.

10 Loft by EKE -konseptissa asunnon betonipinnat 

jäävät näkyviin lopulliseksi pinnaksi, jos asukas niin 

haluaa. Asunnossa ei ole väliseiniä valmiina, vaan 

asukkaat voivat itse päättää huoneiston tilajaon 

– halutaanko yksi yhtenäinen tila vai tarvitaanko 

erillisiä huoneita. Huonejakoa on helppo muuttaa 

myöhemmin.

8 9
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Modern loft housing
An apartment building based on the Loft by 
EKE concept was built as an ancillary project 
of the Vantaa Housing Fair.

The operating idea of EKE-Rakennus is to 
design and produce entire housing estates. The 
Kivistö project is not an isolated venture either, 
but part of a development that covers three 
town blocks and six properties.

The first building, Housing Management 
Company As Oy Kivistön Koneisto, is a combi-
nation of an apartment building and row house, 
with 37 apartments. The apartments were handed 
over to the buyers without a kitchen or partition 
walls, with only the bathroom completed. The 
walls of the apartments are all painted white, 
with the exception of one uncovered concrete 
wall, which can be left as an accent wall reflect-
ing the loft spirit, or coated. The residents can 
either finish the apartments themselves or choose 
contractors to do it.

A project currently under construction, 
Housing Management Company As Oy Kivistön 
Mekano comprises 33 apartments, which can 

also be handed over to the buyers in complete 
move-in readiness. 

The placing of partition walls is almost unlim-
ited in the loft concept. Only the wet areas are 
completed by the developer. An apartment can be 
realised as a studio or with up to two bedrooms, 
and the room division is easy to modify also later. 

The frames and the intermediate floors of 
Kivistön Koneisto and Mekano are built from 
precast concrete units. If the buyers so wish, 
they can choose to leave concrete surfaces vis-
ible on the walls between the apartments and 
on the ceiling. 

According to the town plan requirements, the 
facades of Kivistön Koneisto and Mekano are to 
be dark brick. Despite the modern character of 
the new loft building, a rough brick type, lower 
than normal, was chosen over a smooth brick to 
imitate traditional industrial buildings.

The town plan also requires the integration 
of art into the design of building projects. In 
Kivistön Koneisto this is realised through the use 
of graphic concrete in yard walls and staircases. 

11 Rouhea betoni antaa rohkeutta sisustukseen. 

Makuuhuoneen betoniseinät saavat kontrastia vii-

dakon näkymästä.

12 Keittiön ja olohuoneen pinnoissa betoni on esillä.

13-14     Normaalia korkeammat huoneet ja parvirat-

kaisut lisäävät asuntojen loft-tunnelmaa. Tässä sama 

asunto lähes luovutusvalmiina sekä sisustettuna.

13 14
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Kiinteistö Oy Metsätapiolan rakennuttamista 
neljästä asuinkerrostaloista on valmiina jo kaksi: 
Asunto Oy Tapiolan Jalava ja Asunto Oy Tapiolan 
Pyökki. Asunto Oy Tapiolan Saarni valmistuu 
alkuvuodesta 2016.  Myös viimeinen Asunto Oy 
Tammi on jo rakenteilla.

Kyseessä on korttelinkokoinen monivai-
heinen työmaa, josta purettiin ensimmäiseksi 
tilaajan vanha pääkonttori, rakennettiin uusi 
ja lisäksi saneerattiin vanha toimistorakennus.

Koko hankkeen päätoteuttaja on Haahte-
la-rakennuttaminen Oy. Hanke toteutetaan 
osaurakkarakennuttamismallilla. Urakoitsi-
jat ovat suorassa sopimussuhteessa tilaajaan, 
Haahtelalla on päätoteuttajan velvollisuudet.

Arkkitehtuurissa Tapiolan henki
Jalopuiden arkkitehtuurista vastaa Arkkiteh-
titoimisto Hannu Jaakkola Oy. Pääsuunnit-
telijana on arkkitehti Hannu Jaakkola. Hän 
kertoo Tapiolan Jalopuiden asuinrakennusten 
suunnitelmien tavoitteena olevan luoda Ete-
lä-Tapiolan aluetta täydentävä, omaleimainen 
ja näyttävä rakennuskokonaisuus, joka voimak-
kailla muodoillaan ja identiteetillään osaltaan 
edistää puutarhakaupunkimaisen ympäristön 
täydennysrakentamista. 

Suunnitelmien keskeisinä lähtökohtina 
ovat Tapiolalle leimalliset laajat maisemati-
lat, luontoelementtien taitava sulautuminen 
korttelirakenteeseen, maantason huolellinen 
käsittely sekä uudisrakennusten korkea ark-
kitehtoninen taso. 

Metsätapiolan Jalopuut-tornitalot

Modernia ja ajatonta arkkitehtuuria

Etelä-Tapiolaan Espooseen on valmistumassa neljän asuinker-
rostalon täydennysrakentamiskohde, Jalopuut. 13-kerroksiset 
tornitalot henkivät modernia ja ajatonta arkkitehtuuria perin-
teisillä julkisivumateriaaleilla ja persoonallisilla katto- ja räys-
täslinjoilla sekä vaalealla värityksellä.

Sirkka Saarinen, toimittaja

Ratkaisuissa noudatetaan asemakaavan 
henkeä ja suunnitteluohjeita; modernia ja 
ajatonta arkkitehtuuria perinteisillä julkisi-
vumateriaaleilla ja persoonallisilla katto- ja 
räystäslinjoilla sekä vaalealla värityksellä. 

Suunnitelmissa on pyritty laadukkaaseen 
kerrostaloasumiseen, jossa toiminnalliset, esteet-
tiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on 
ratkaistu tasapainoisesti. Vihreillä pihoilla on 
aikaansaatu miellyttävä ja toiminnat selkeästi 
jäsentävä oleskelutila. 

Autopaikat sijaitsevat pihakannen alla 
kahdessa tasossa. Maanalainen paikoitus 
on ratkaistu siten, että asuinrakennusten 
porrashuoneista on suora ja esteetön yhteys 
paikoitustiloihin. Pääsisäänkäynnit hahmot-
tuvat omaleimaisina ja korkeampina tiloina. 
Porrashuoneiden valoisuuteen ja sisäänkäyntien 
elämyksellisyyteen sekä vaikuttavuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. 

Asuntojen tilaratkaisuissa on kiinnitetty 
erityistä huomiota tilojen mitoitukseen, toimi-
vuuteen ja kalustettavuuteen sekä ratkaisujen 
selkeyteen ja joustavuuteen. Monipuoliset kalus-
tusratkaisut on huomioitu siten, että asunnot 
soveltuvat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin. 
Avarat oleskelu- ja ruokailutilat avautuvat asun-
tojen isoille lasitetuille parvekkeille. 

Ulkoseinissä useita pintakäsittelyjä
Jalopuiden betonielementit on tehnyt Betoni-
luoma Oy. ”Kaikki näkyviin jäävät elementit, 
siis ulkoseinät, parvekepielet, ulkokuorielemen-
tit, yksittäisiä elementtejä noin 600 jokaiseen 

1 Asemapiirros

2 Avarat oleskelu- ja ruokailutilat avautuvat asuntojen 

isoille lasitetuille parvekkeille. Autopaikat sijaitsevat 

pihakannen alla kahdessa tasossa.

1
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taloon”, varatoimitusjohtaja Mikko Torvela 
Betoniluoma Oy:stä kertoo.

Erikoista ja tekijän kannalta vaativuutta 
ulkoseinäelementtien valmistukseen on tuonut 
useiden pintakäsittelyjen yhdistäminen samaan 
elementtiin. Osassa elementtejä on yhdistetty 
jopa neljää erilaista pintaa: kolmea erilaista väri-
betonia hienopestynä sekä luonnonkivilaattaa.

”Alimpien kerrosten ulkoseinät ovat luon-
nonkiveä. Lisäksi alimmassa kerroksessa on 
jokaisessa rakennuksessa omat tehostevärie-
lementit. Ne ovat happokäsiteltyä väribetonia. 
Pintakäsittelyt ja värit suunniteltiin tiiviissä 
yhteistyössä arkkitehdin ja asiantuntijana toi-
mineen kuvanveistäjä Pertti Kukkosen kanssa”, 
Torvela kertoo.

Betonipintojen valmistuksessa pyrittiin 
kauniiseen ikääntymiseen, yhdenmukaiseen 
ilmeeseen sekä teknisesti ja taloudellisesti järke-

viin ratkaisuihin. Kiviaineksen paljastamisella,  
sementtiliiman poistolla sekä patinakäsittelyillä 
saavutettiin materiaalille luonteenomaisia, 
eläviä pintoja, jotka kestävät ikääntymistä ja 
luovat laadukkaan vaikutelman.

Valtaosa julkisivuista on valkobetonia, jossa 
läheltä katsottaessa näkyy mustia pilkkuja. Mas-
sasta 95 % on valkobetonia, johon on sekoitettu 
5 % mustaa kivirouhetta. Yläkerrosten mustat 
julkisivupinnat on puolestaan tehty "negatii-
vina": massasta 95 % on mustaa väribetonia, 
jossa on 5 % valkoista kivirouhetta.

Torvela kertoo, että ikkunat asennetaan ulko-
seinäelementteihin jo tehtaalla. Ne myös tiivis-
tetään ja pellitetään valmiiksi, joten työmaalle 
jää vain asennus ja saumaus. Työmaavaihe hel-
pottuu oleellisesti, varsinkin vaativissa meren-
rantaolosuhteissa korkealla työskennellessä se 
on myös merkittävä työturvallisuuskysymys.

3 Ikkunat asennetaan ulkoseinäelementteihin jo 

tehtaalla. Ne myös tiivistetään ja pellitetään valmiiksi.

4 Pohjapiirros, 2h + k + s

5 Pohjapiirros, 3h + k + s

6 Alimmassa kerroksessa on jokaisessa rakennuk-

sessa omat tehostevärielementit. Ne ovat happokä-

siteltyä väribetonia.

7 Metsätapiolan Jalopuut ovat näyttävä ja persoo-

nallinen kerrostalokokonaisuus.

3

4

Metsätapiolan Jalopuut-tornitalot
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Modern and timeless 
residential architecture
Jalopuut (Finnish for hardwood trees) is an 
infill development project of four apartment 
buildings in the south Tapiola area of Espoo, 
now reaching completion. The 13-storey blocks 
reflect modern and timeless architecture through 
traditional facade materials and personalised 
roof and eaves lines, as well as light colouring. 

The blocks create an impressive building 
complex that with its unique features comple-
ments the south Tapiola area. The strong forms 
and identity of the development promote for 
their part infill development in the garden city 
environment of Tapiola. 

Key starting points of design have included 
expansive landscape spaces characteristic of 
Tapiola, integration of nature elements into the 
town block structure, careful adaption of the 
ground level as well as high architectural level 
of new buildings. 

The design objective has been a high standard 
of apartment building living, where balanced 
solutions have been sought for functional, aes-
thetic, technical and cost requirements. Green 
courtyards serve as pleasant assembly areas that 
create a clear structure to the various functions. 

Parking is provided on two levels under 
the courtyard deck. The parking facilities are 
directly accessible from the staircases of the 
apartment buildings. The main entrances stand 
out as taller structures of a unique character. 
Special attention has been paid to making the 

staircases light-filled and the entrances impres-
sive experience elements. 

The manufacturing process of the precast 
facade units was challenging due to the use of 
several different cladding methods on one and 
the same unit. Up to four different methods 
have been combined on some units: three types 
of fine-scrubbed coloured concrete as well as 
natural stone cladding.

On the ground floors, the external walls are 
natural stone. The ground floor walls in each 

6

building also feature special accent colour ele-
ments implemented by acid-treatment of col-
oured concrete. The majority of the facades are 
white concrete with black specks visible at close 
range. The fresh concrete consisted of 95% of 
white concrete and 5% of black pebble dash. The 
black facade cladding of the upper floors, on the 
other hand, is a “negative” with 95% of black 
coloured concrete and 5% of white pebble dash.

7
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Roomalaisten saavuttua silloisen Portugalin 
alueelle 200-luvulla eaa, arkkitehtuuri alkoi 
kehittyä merkittävästi ja siihen tuli vaikutteita 
muiden Välimeren maiden kulttuureista. Roo-
malaiset rakensivat Portugaliin akvedukteja, 
siltoja, teitä, teattereita, temppeleitä, areenoja 
ja muita julkisia rakennelmia. Maurit vuoros-
taan rakensivat omalla valtakaudellaan vuoden 
711 jälkeen Portugaliin linnoja, temppeleitä ja 
kalkittuja taloja. Eri aikakausien arkkitehtuuri 
lomittuu sulavasti nykyajan rakentamiseen.

1500-luvun ensimmäisten vuosikymmen-
ten johtavaa portugalilaista arkkitehtuurityy-
liä kutsutaan kuningas Emanuel I:n mukaan 
manuelismiksi eli emanuelin tyyliksi. Siinä oli 
perinteisten ainesten lisäksi vaikutteita niiden 
maiden kulttuureista, joita löytöretkeilijät, kuten 
Vasco da Gama ja Pedro Álvares Cabral, siihen 
aikaan tutkivat. Säilyneitä manuelismia edus-
tavia rakennuksia ovat esimerkiksi luostari 
Mosteiro dos Jerónimos Lissabonin Belémissä.

Portugalin pitkät perinteet, maantieteellinen 
eristyneisyys, pitkän autoritaarisen hallituk-
sen valtakaudet, sekä joukko lahjakkaita ark-
kitehteja on pitänyt Portugalin uudemmankin 
arkkitehtuurin melko omanlaisenaan – ilman 
kansainvälisiä jäljitelmiä. Portugalin arkki-
tehtuuri on kehittynyt huomioiden paikalli-
sen perinteen, mutta samalla luonut uutta ja 
omaa. Arkkitehtuuri on viime vuosikymmeninä  

noussut kansainvälisestikin hyvin tunnetuksi 
ja arvostetuksi.

Vaikka Portugalin moderni arkkitehtuuri 
liitetään usein Alvaro Sizaan, on monia muitakin 
nimiä noussut kansainvälisesti tunnetuiksi. 

Esimerkiksi taiteen ja tieteen säätiön pää-
rakennus Fundação Calouste Gulbenkian, joka  
rakennettiin 1960-luvulla, on suunnitellut Rui 
Atouguia, Pedro Cid ja Alberto Pessoa. Nykyajan 
tunnetuimpia portugalilaisia arkkitehteja ovat  
Alvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura ja 
Fernando Távora. Siza Vieira voitti vuonna 1992 
ja Souto de Moura vuonna 2011 arkkitehtuurin 
Pritzker-palkinnon. Myös Tomás Taveira, Pancho 
Guedes, Gonçalo Byrne, Francisco ja Manuel 
Aires Mateus ovat suunnitelleet uutta näyttävää 
portugalilaista arkkitehtuuria.

Lissabonin arkkitehtuurista
Lissabon on eläväinen kaupunki, joka on täynnä 
historiallisia nähtävyyksiä. Löytöretkeilijöiden 
ajoilta ovat peräisin komeat palatsit, luostarit, 
kirkot ja linnat. Lissabonin kukkuloilta voi ihas-
telella Rossio-aukion ympärille levittäytyvää 
kaupunkia.

Lissabonin maanjäristys vuonna 1755 ja sitä 
seuranneet hyökyaallot sekä tulipalot tuhosivat 
monia arkkitehtonisesti merkittäviä rakennuk-
sia. Suurin osa Lissabonista jouduttiin raken-
tamaan kokonaan uudelleen.

Arkkitehtimatkalla 
Portugalissa

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,   
päätoimittaja Betoni

Betonin vuotuinen arkkitehtuuri- ja ympäristörakentamisen 
matka kiersi syyskuussa Portugalissa kuuden päivän ajan. 
Atlantin valtameren rannalla sijaitsevan Portugalin arkkiteh-
tuuri ja taiteet ovat saaneet vaikutteita maurilaisista ja itämai-
sista kulttuureista, jotka paikoin värittävät edelleen myös uutta 
arkkitehtuuria. Euroopan kulttuuripääkaupunkina toimineiden 
Lissabonin vuonna 1994 ja Porton vuonna 2001 ympäristöihin 
on rakennettu runsaasti uutta arkkitehtuuria.

1 Braamcamp Freire Secondary School. Pontinha, 

Lissabon.2012. CVDB Arquitectos. Koulurakennuksen 

keskelle jää piha-aukio ja suojaisia  oleskelupaikkoja.

Alvaro Siza Vieira oli vastuussa Lissabonin 
vuoden 1998 mailmannäyttelyn minimalistisista 
maamerkkiluomuksista, kuten Portugal Expo 
98-paviljongin suunnittelusta. Hän vastasi myös 
valtavasta kunnostusprojektista Chiadon ostos-
alueella vuoden 1988 tuhoisan tulipalon jälkeen. 

Lissabonin lähes kaikki alueet ovat arkki-
tehtonisesti mielenkiintoisia. Baixa on kun-
nianosoitus suurelle 1700-luvun kaupunki-
suunnittelulle ja -arkkitehtuurille. Jykevät, 
majesteetilliset Pombaline rakennukset on 
rakennettu kestämään maanjäristyksiä.

Vuosisata myöhemmin rakennettiin Baixan 
pohjoispuolella oleva lähiseutu Avenida da Liber-
dadea pitkin. Tätä lähiseutua seurasi nopeasti 
kaupungin laajennukset Avenida da Liberda-
desta ja Parque Eduardo VII:sta länteen Amo-
reirasiin ja itään, joista muodostuivat nykyisen 
Avenidas Novasin alueet.

Uutta arkkitehtuuria nousee Lissaboniin 
koko ajan. Uusia alueita rakennetaan vanhoille 
teollisuus- tai satama-alueille ja täydennysraken-
tamista on käynnissä monilla alueilla. Vanhaa 
rakennuskantaa kunnostetaan myös koko ajan.
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7

2–4  Braamcamp Freire Secondary School. Pontinha, 

Lissabon.2012. CVDB Arquitectos. Betonisen koulu-

rakennuksen julkisivuissa on sekä paikallavalu- että 

elementtirakenteita. Sisätiloissa on kontrastina käytetty 

selkeitä värejä. 

5–7  Braga Stadium. 2003. Braga. Eduardo Souto de 

Moura. Jalkapallostadion on ainutlaatuinen betoninen 

kokonaisuus, joka sijaitsee vuoristomaisemassa.

Arkkitehtimatkalla Portugalissa
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Arkkitehtimatkalla Portugalissa

8 Nursing home. 2013. Alcacer do Sal. Francisco ja 

Manuel Aires Mateus.  Moderni vanhustentalo sijaitsee 

maalaismaisemassa.

9 Nursing home. Leikkaus. Valkoiseksi rapatun talon 

rakenteet ovat betonia ja tiiltä. 

10-11 Paula Regos´s House of stories. 2011. Cascais. 

Eduardo Souto de Moura. Paula Rego on portugalilainen 

taiteilija, joka on rakennuttanut museon. Taidemu-

seossa on myös vaihtuvien taiteilijoiden näyttelyitä. 

Rakennuksessa sijaitsee myös kahvila ja myymälä.

8

9
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Porton arkkitehtuurista
Portugalin toiseksi suurimman kaupungin 
Porton vanha kaupunki on asettunut kukku-
loiden huipulle ja kallioiden reunoille. Vanha 
kaupunki on erittäin tiivis ja sitä on helpointa 
kiertää kävellen. Porton sillat, rakennukset ja 
kaupungin lyhdyt ovat vartioineet Douro-jokea 
vuosisatojen ajan. 

Viime vuosikymmeninä kaupunkia on 
uudistettu valtavasti. Rakennuksia, katuja ja 
aukioita on kunnostettu ja uusia rakennettu. 
Portolla oli aikaisemmin hieman epämääräisen 
satamakaupungin maine. Nyt Portossa yhdis-
tyvät eräänlainen vanha maailma maustettuna 
uusilla rakennuksilla, kuten konserttitalo Casa 
da Música tai Vodafonen toimistorakennus kau-
pungin keskustassa.

Porton arkkitehtuurikoulu tunnetaan hyvin 
kansainvälisesti nimellä Escola do Porto tai 
School of Porto. Koulun modernismin jatkajana 
toimii 1992 aloittanut Faculdade de Arquitec-
tura FAUP tai nimellä School of Architecture. 
Portosta valmistuneita arkkitehteja ovat muun 

muassa  Fernando Távora, Álvaro Siza  ja Eduardo 
Souto de Moura.

Matkakohteissa oli runsaasti nähtävää 
myös ympäristörakentamisessa. Paikallinen 
luonnonkivi ja betoni vuorottelevat katujen ja 
aukioiden päällysteissä. Kasvillisuus ja istutuk-
set ovat runsaita. Vesiaiheet solisevat luoden 
samalla virkistävää  mikroilmastoa kuumassa 
kesäsäässä.

Kaihoisaa fadoa lounaalla ja päivällisellä
Portugalilaisen musiikin tunnetuin suuntaus 
on kujilla ja ravintoloissa viihdyttävä fado, jonka 
uskotaan syntyneen Lissabonin merenkulkijoi-
den keskuudessa. Fadoon liittyy läheisesti käsite 
saudade, surumielinen kaipuu. Luonteeltaan 
musiikki on hyvin henkilökohtaista tunneilmai-
sua ja fadon esittäjä tuo esiin sekä ilojaan että 
surujaan kahden kitaran säestyksellä. Fadon 
aiheet ovat usein esittäjälleen ajankohtaisia. 
Arkkitehtuuripäivien jälkeen nautimme illal-
lista perinteisissä Fado-ravintoloissa kuunnellen 
samalla laulun tarinaa.

12 Casa da Música. 2005. Porto. Rem Kolhaas Archite-

cts. Konserttitalo on suuri tapahtumapaikka keskellä 

kaupunkia. Se on toiminnassa aktiivisesti pitkin päivää 

niin harjoitustiloina kuin moninaisissa esityksissä. 

Arkkitehtimatkalla Portugalissa
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Architectural trip to Portugal
The Finnish Concrete Industry Association 
arranged in September a roundtrip in Portugal 
to study Portuguese architecture and environ-
mental construction. In Portugal, architecture 
and other arts have been influenced by Moorish 
and Oriental cultures, and in some places they 
are still reflected in also modern architecture. 
There is a lot of new architecture particularly in 
the areas of the two Portuguese cities that have 
been elected as European Capitals of Culture; 
Lisbon in 1994 and Porto in 2001.

The development of Portuguese architecture 
has been based on local tradition, supplemented 
with the creation of new national elements. In 
the past decades Portuguese architecture has 
become widely recognised and acknowledged 
also on the international level.

Although the name Alvaro Siza is often asso-
ciated with modern Portuguese architecture, 
there are also other architects who have gained 
international recognition. Fundação Calouste 
Gulbenkia, built in the 1960’s, was designed by 
Rui Atouguia, Pedro Cid and Alberto Pessoa. 

Well known contemporary architects include 
Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura and 
Fernando Távora. Siza Vieira won the Pritzker 
Architecture Prize in 1992 and Souto de Moura 
in 2011. Tomás Taveira, Pancho Guedes, Gonçalo 
Byrne, Aires Mateus are also among the creators 
of new Portuguese architecture.

13 Vodafone Headquarters. 2008. Porto. José António 

Barbosa & Pedro Lopes Guimarães. Vodafonen pää-

konttori on muodoltaan kuin betoninen timantti.  Sen 

vinot pinnat ja särmikkäät muodot jatkuvat sisätiloissa. 

Myös pihasuunnittelussa jatkuu sama muotokieli.
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Kyse on kompaktista yhden tai kahden hengen 
pikkuasunnosta. Sen innoittajana on ollut ruot-
salainen ns. Attefallshus – maksimissaan neljä 
metriä korkea ja  kerrosalaltaan 25 neliön suu-
ruinen rakennus, jonka voisi pystyttää ilman 
turhan byrokraattista rakennuslupamenettelyä.

Virolainen arkkitehtien, muotoilijoiden ja 
insinöörien ryhmä kehitteli huolellisesti mieti-
tyn minitalon. KODA: ssa on sekä kylpyhuone 
pesukoneineen, nykyaikainen keittiö, ilmava 
nukkumisparvi ja tilallisesti avara päätila, johon 
tyylikkäästi muotoiltu keittiö avautuu.

Yksi suunnittelijoista, arkkitehti Ülar Mark 
kertoi, että kohderyhmänä voisivat olla nuorem-
man sukupolven ammattilaiset, jotka saattavat 
vaihtaa sijaintipaikkaansa hyvinkin  nopeasti. 
KODA-talojen ajatellaan myös muodostavan 
rakennusryhmiä vaikkapa alueille, jotka odot-
tavat varsinaista uutta ja pidemmän tähtäimen 
käyttöä. Tarvitaan vain vesi- ja viemäriyhteys 
sekä sähköt. Suunnitelmana on myös perusyk-
sikköä täydentävä ja hinnaltaan tietenkin 
edullisempi lisäkappale, joka ei sisällä vesi- ja 
viemäripistettä. Sen avulla voidaan laajentaa 
perustaloa toimivammaksi useammallekin kuin 
yhden tai kahden ihmisen taloudelle. KODA:n 
voi toki pystyttää myös omakotitalonsa taka-
pihalle vierashuoneeksi tai aikuisen lapsen 
ensikodiksi – tai isovanhempien tai muiden 
sukulaisten asunnoksi. 

Rakennus on huolella mietitty ja sen design 
on viimeisteltyä. Kylpyhuoneesta löytyy kek-
seliäitä ratkaisuja ja kauniisti seiniin kätkettyä 
säilytystilaa. 

Tärkeässä roolissa kuitubetoni
Kuitubetonin käyttö mahdollistaa alle 20 sentti-
metrin paksuiset ulkoseinät, sillä nykynormein 
toteutetut puiset ulkoseinät olisivat vaatineet 
paksuutta noin 30 senttiä enemmän. Se olisi 
vuorostaan syönyt sisätilojen pinta-alaa ja 
lisännyt painoa. 

Suunnittelijat pitivät betonia parempana 
myös ääneneristyksen vuoksi. KODAn sisäti-
loissa on pinnoissa puuta. Betonin haluttiin 
kuitenkin olevan betonin näköistä eli konstai-
lemattoman harmaata. Pääjulkisivussa betonin 

1 KODAn prototyyppi koottiin Tallinnan Kulttuu-

rikattilan edustalle.

2 KODA: ssa on kylpyhuone pesukoneineen, nyky-

aikainen keittiö, ilmava nukkumisparvi ja tilallisesti 

avara päätila, johon keittiö avautuu.

KODA – pikkutalo Ruotsin malliin

Tallinnan tulevaisuushenkisen arkkitehtuuribiennaali TAB:n yksi 
erikoisvetonaula oli pieni kuitubetoninen talo nimeltä KODA. Se 
pystytettiin muutamassa tunnissa tilapäisesti Tallinnan Kult-
tuurikattilan edustalle. Kiinnostuneita kävijöitä oli virtana.

1

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA
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rooli korostuu ja etuverannan vieressä betoni-
seinäkkeeseen on tehty polkupyörän säilytyk-
seen sopiva kolo. Hauska yksityiskohta on oven 
yläpuolelle tehty betoninen hylly, joka antaa 
mahdollisuuden vaikkapa kasvien kasvattami-
seen tai lepäilyyn. Talon iltavalaistuksessa on 
jännittävyyttä, joka tekee siitä tietyllä tavalla 
urbaanin.

Betonisten ulkoseinien erikoisuutena ovat 
vanhojen purjeiden avulla luodut julkisivupin-
nat. Alun perin suunnittelijat miettivät julki-
sivuihin muovipinnoitteita, mutta purjehtijana 
Mark keksi kokeilla muodostaa betonin pin-
taan kaunis, kauempaa huomaamaton, mutta 
läheltä jännittävä kuviointi. Tätä varten hän 
etsi purjehdusseuroilta käytettyjä purjeita. 
KODA-prototyypin yhden seinän osaa koris-
taa olympialaisiinkin aikanaan osallistunut kil-
pailupurje, jonka tikkaukset paljastavat, mistä 
on kyse. Jos ei tiedä, miten kuviointi betonin 
pintaan on tehty, ei sekään haittaa.

Rakennuksen voi koota muutamassa tun-
nissa ja samoin sen voi pystyttää noin neljässä 
tunnissa. Osat mahtuvat kuljetusauton lavalle. 
Kodasema.com näyttää internet-sivustonsa 
videolla, kuinka kokoaminen tapahtuu.

Tälle ensimmäiselle prototyypille tulee tie-
tenkin hintaa, koska kaikki on täytynyt miet-
tiä ja suunnitella huolella, tekniikkaa myöten. 
Kaikki tekniset asennukset on koteloitu talon 
takaosaan. Huolto tapahtuu samoin kuin vaik-
kapa panssarivaunuissa ja ilman että sisätiloissa 
tarvitsee tehdä juuri mitään. 

Mark kertoi, että tarkoituksena on seuraavan 
puolivuotiskauden aikana toteuttaa ainakin 
kymmenen taloa lisää. Mikäli idea käy kaupaksi 
ja KODA pääsee sarjatuotantoon, talon hinta 
tipahtaa noin 50 000 euroon. Lisäkappale tulee 
olemaan halvempi, koska siihen ei tarvita kal-
liimpia osia kuten keittiötä ja kylpyhuonetta. 
Kehitteillä on myös malli, jossa auto ajetaan 
talon alle ja maantasossa on täydentävää 
varastointitilaa, asunnon sijaitessa autoka-

toksen päällä. Pikkutaloista voi myös koota 
jonkinlaisen rykelmän tai ne voidaan pinota 
kennostoksi. Pääasiallinen kohderyhmä ovat 
dynaamisen lifestylen omaavat nuoret aikui-
set, mutta toki muillekin talo käy. Mahdollista 
olisi tehdä pikkutalojen ryhmä, johon liittyisi 
yhteisiä lisätiloja.

Puutteena voi pitää säilytystilojen niuk-
kuutta ja sitä, että etenkin talvisaikaan tarpeel-
lista eteistä tai tuulikaappia ei ole. Ajatuksena 
on ollut suunnitella talo, samoin kuin autot 
suunnitellaan, aitoa sarjatuotantoa varten. Tästä 
johtuukin koetalon pieni ja kompakti koko sekä 
sinänsä huolellinen muotoilu. Miniasunnoksi 
pikkutaloa ei voi kutsua, sen verran selkeä ja 
tilava se on. 

Jotkut ovat kuitenkin olleet sitä mieltä, että 
ilmastointeineen kaikkineen se on kokoonsa 
nähden turhan tekninen. Vähemmälläkin luu-
lisi pärjäävän.

3

4 5

3 Pohjapiirros

4 Seinärakenteen vaakaleikkaus

5 Seinärakenteen pystyleikkaus

6 KODA valmistetaan valmiiksi tehtaalla.

7 KODA:n voi pystyttää vaikka omakotitalon taka-

pihalle vierashuoneeksi.

KODA – pikkutalo Ruotsin malliin
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8-9 Etuverannan vieressä betoniseinäkkeeseen on tehty polkupyörän säilytykseen 

sopiva kolo. Seinässä on myös sähköpistorasia.

10 Purjekangas antaa ilmettä betonin pintaan. Postilaatikko on upotettu seinä-

rakenteeseen.

11-12  KODA on yllättävän tilava sisätiloiltaan. Iltavalaistuksessakin se on moderni 

ja ilmeikäs. 

KODA – a small house in Swedish style
One of the attractions of future-oriented architectural biennale TAB in 
Tallinn was a small house built of fibre concrete. Referred to as KODA, 
the house was erected in just a few hours for a temporary duration in 
front of the Tallinn Creative Hub, aka Kultuurikatel. 

A team of Estonian architects, designers and engineers developed 
the carefully thought-out miniature house. KODA features a bathroom 
equipped with a washing machine, a modern kitchen, an airy sleep-
ing loft and a spatially generous main room as a continuation of the 
elegantly designed kitchen. Shortcomings include the limited availability 
of storage space, and particularly during the winter season, the lack of 
a foyer and a hallway.

The use of fibre concrete makes thin external walls, less than 20 cm 
in thickness possible. Wooden external walls implemented in compliance 
with current standards would have required an additional thickness 
of some 30 cm. 

The designers also considered concrete the better alternative due to 
sound insulation. They wanted concrete to look like concrete, unadorned 
and grey. Facade surfaces created by means of old sails give the external 
concrete walls a special character.

All the parts of the building can be fit on the platform of a transport 
lorry. The technical systems are all enclosed in the rear part of the house.

If there is demand for this idea and KODA finds its way into serial 
production, the price of the house will drop to ca. 50 000 euro.

KODA – pikkutalo Ruotsin malliin
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Tontti sijaitsee Viikinmäen länsiosassa ja sitä 
rajaavat pohjoisessa Bysantintori, idässä ja ete-
lässä Maarianmaanpuisto ja lännessä alueen 
kokoojakatu Harjannetie. Tontti on etelään las-
keva, topologialtaan erittäin monimuotoinen 
kallioinen rinne.

Kaupunkikuvallisesti rakennuspaikka sijait-
see keskeisesti uuteen Viikinmäen kaupungi-
nosaan saavuttaessa. Rakennus muodostaa 
alueen positiivisen maamerkin etelästä saa-
vuttaessa, joka näkyy aina Lahdentielle saakka.

Rakennuksella on rinneratkaisun ja tilahie-
rarkian ansiosta kompakti massa ja pieni julki-
sivuvaippa. Rakennuksen suuntaus ja hahmo 
mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen 
hyväksikäytön, millä tähdätään energian ja 
luonnonvarojen säästämiseen. 

Rakennuksen sijoitus tontille on mahdol-
listanut luontoarvoltaan merkittävien tontin 
osien säilyttämisen osana koulun ja päiväkodin 
yhteistä piha-aluetta.

Harjannetien suuntaan rakennus näyttäy-
tyy muurimaisena ja yksiaineisena kiviraken-
nuksena, jota polveileva kattomuoto rytmittää. 
Lasten pihojen suuntaan rakennuksen mitta-
kaava on intiimi ja materiaali vaihtuu kivestä 
lämpimäksi puu-materiaaliksi, jota pihakatok-
seksi muotoiltu räystäs suojaa.

Katto viides julkisivu
Ympäristön runsaat korkeuserot asettivat 
ulkonäkövaatimuksia myös rakennuksen kat-
topinnoille, jotka näkyvät ”viidentenä julkisi-
vuna” pitkienkin avointen maisematilojen yli. 

Korttelitalo Viikinmäen 
kukkulakaupunkiin

Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä 
AFKS

Viikinmäen korttelitalo valmistui vuonna 2015. Sen arkkiteh-
tuuri on "Viikinmäen kukkulakaupunki’" -rakentamistapaohjeen 
mukaisesti luonteenomaista kalliosta nousevalle kivikaupun-
gille. Rakennus saa hahmonsa toisaalta lukuisien toiminnallisten 
vaatimusten sijoittamisesta tontin haastaviin korkeuseroihin, 
toisaalta siitä kaavallisesta lähtökohdasta, että korttelitalo on 
uuden asuinalueen ainoa julkinen rakennus.

Katto sai monimuotoisen hahmonsa rinteeseen 
porrastettujen sisätilojen korkeusvaihteluista. 
Katteena on vihertävä kermikate.

Kattopinta mahdollisti myös aurinkopanee-
lien asentamisen. Pihakatoksissa katteena on 
hulevesikuormitusta tasaava viherkatto.

Rakennukselle ja pihoille saavutaan useasta 
suunnasta. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on 
torimainen urbaani aukio Harjannetien varressa. 
Päiväkotiinin saapuminen tapahtuu pohjoisesta 
Bysantintorilta sekä Harjannetieltä. Kouluun 
saavutaan pohjoisesta Bysantintorin suunnasta 
tai idästä Maarianmaanpuiston kevyenliiken-
teen verkoston kautta. 

Pysäköintialue on sijoitettu tontin luoteiskul-
maan kadun varteen tukeutuen. Palvelukeittiön 
ja teknisen työn luokan huolto tapahtuu Har-
jannetieltä pääsisäänkäyntiaukion päädystä. 
Huoltoajo ja henkilöliikenne on erotettu toi-
sistaan luonnonkivisin ajoestein.

Tavoitteena yhteisöllisyyden 
vahvistaminen
Rakennuksen toiminnallisena tavoitteena on 
yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tilojen sijoittelu 
houkuttelee yhteistoimintaan ja mahdollistaa 
tilojen ja välineiden joustavan yhteiskäytön. 
Yksittäiset tilat ovat muodoltaan selkeitä.

Rinneratkaisusta johtuva tilojen puolen 
kerroksen porrastaminen avaa sisätilojen 
välille yllättäviä ja mielenkiintoisia näkymiä 
mahdollistaen myös helpon valvottavuuden. 
Vertikaaliyhteydet on sijoitettu keskeisesti siten 
että eri tilojen saavutettavuus on kaikkialta hyvä.

1 Viikinmäen korttelitalon julkisivujen ikkunoissa 

on aurinkosuojalasitus, joka rytmittää julkisivuja.

 

2 Korttelitalo jakautuu alakouluun ja päiväkotiin.  

Piha-alueet polveilevat kallioisessa maastossa.
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Korttelitalo Viikinmäen kukkulakaupunkiin

3

4

3 Ylimmällä tasolla rakennuksen pohjoispuolella 

Harjannetien varressa on pienimpien lasten piha-alue. 

Sieltä laskeudutaan suurempien päiväkotilasten pihalle 

tontin koillisosassa.

4 Piha-alueilla on monenlaista aktivitteettia lap-

sille. Betoniset muuri- ja seinärakenteet rytmittävät 

ja rajaavat eri toimintoja.

5 Pihakatoksissa katteena on hulevesikuor-
mitusta tasaava viherkatto.
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Talo toimii kuten entisajan pikkukaupunki; 
päiväkotiryhmistä ja koulun solualueilta on 
luonteva ja turvallinen reitti rakennuksen sydän-
alueen luonteeltaan julkisempiin tiloihin, joissa 
ihmisten tapaaminen ja erilaisten tapahtumien 
seuraaminen on luontevaa. Kädentaidontilat on 
sijoitettu päätilasarjan yhteyteen. Rakennuksen 
sydänalue on helposti otettavissa asukas- ja har-
rastustoiminnan käyttöön ilta- ja loma-aikoina.

Hallintotilat sijaitsevat keskeisesti ylim-
mässä kerroksessa. Pihojen valvottavuus hal-
lintotiloista nähden on helppoa.

Rakennus on suunniteltu esteettömäksi.

Kestävät materiaalit
Rakennukseen valittiin kestävät materiaalit, 
joilla on vähäinen huollon tarve.

Etelään ja länteen Harjannetien suuntaan 
on valkoinen puhtaaksimuurattu, poltettu tiili, 
Wienerbergerin Retro Super White, valkoisella 
saumalla. Pihasivut itä- ja pohjoispuolella sekä 
pääsisäänkäyntisyvennys on verhottu palamat-
tomalla CE-merkityllä lehtikuusiverhouksella.

Sokkelit, tukimuurit ja pihakatokset ovat 
pystysuuntaiseen lautamuottin paikallavalet-
tua betonia.

Etelä- ja länsijulkisivujen ikkunoiden 
yhteydessä on kylmä aurinkosuojalasitus, 
jonka lasissa on valkoinen tasainen aurinko-
suojarasteri 30 % pinta-alasta.

Piha-alueilla suuret korkeuserot
Piha-alueiden suunnittelun haasteena oli 
tontin suuret korkeuserot. Korkeuseroa on 

noin 15 metriä.
Piha-alue jakautuu useisiin eri korkeuksilla 

oleviin pihan osiin ja koko pihan läpi on luiskattu 
monimuotoinen reitti tasolta toiselle. Korkeus-
eroja hoitavat lukuisat tukimuurit, porrastukset 
ja terassoinnit.

Tontin rikkautena on hieno kallioinen 
maasto, jota pyrittiin mahdollisuuksien mukaan 
säilyttämään.

Tontin pohjoisosaan sijoittuu päiväkodin 
piha. Se on aidattu ja se jakaantuu kahteen 
osaan. Ylimmällä tasolla rakennuksen pohjois-
puolella Harjannetien varressa on pienimpien 
lasten piha-alue. Sieltä laskeudutaan suurem-
pien päiväkotilasten pihalle tontin koillisosassa.

Leikkivälineet on hajautettu useisiin toi-
minnallisiin pisteisiin reitin varrelle. Tontin 
eteläosassa sijaitseva koulun piha jakaantuu 
kahdelle tasolle, joiden välille on sovitettu 
amfi-rakennelma portaineen.

Pihalle luotiin vehreyttä rajatuilla istutusalu-
eilla. Olevia mäntyjä säilytettiin mahdollisim-
man paljon, täydennysistutuksissa käytettiin 
vehreitä lehtipuita, kuten vaahterat.

Koulu käyttää koululiikunnan tarpeisiin 
Maarianmaanpuistossa sijaitsevaa nurmetet-
tua pallokenttää. Pallokenttä toteutettiin hank-
keesta erillään puistosuunnitelman yhteydessä.

Auto- ja pyöräpaikat
Tontin maasto-olosuhteiden johdosta saattopy-
säköintiä ei ollut mahdollista järjestää tontilla 
päiväkodin ja koulun piha-alueiden laajuuden 
ja toiminnallisuuden kärsimättä.

Saattoliikenne suunniteltiin toimimaan 
Harjannetien sekä Bysantintorin ja Bysan-
tinkujan varressa. Tontin luoteiskulman 
pysäköintialueella sijaitsee 11 autopaikkaa 
henkilökunnan käyttöön. Polkupyöräpaikat 
sijaitsevat Harjannetien varressa ja Maarian-
maanpuiston puolella.

Viikinmäen korttelitalo
Päiväkoti- ja koulurakennus
Harjannetie 36, Helsinki
Valmistumisvuosi: 2015
Bruttoala: 3597 brm²
Tilavuus: 18.115 m³
Tilaaja: Helsingin Kaupunki HKR
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Fronde-
lius Keppo Salmenperä Oy, pääsuunnittelija 
Jari Frondelius
Maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen, MARK
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnit-
telu Oy
Rakennusurakoitsija: Rakennuskultti Oy

Korttelitalo Viikinmäen kukkulakaupunkiin

5



52 4 2015

6 0. krs

7 ½–1. krs

8 1½–2. krs

9 Leikkaus

A Sali (juhla-, ruoka-)

B Näyttämö

C Pääaula

D Kirjasto

E Alkuopetussolu (koulu)

F Esikoulu

G Päiväkotiryhmä

H Pienryhmätila

I Keittiö

J Tekninen työ

K Liikuntasali / Päiväkodin sali

L Henkilökunta

M Oppilashuolto

N Musiikki

O Oppilaskunta

P Tekstiilityö ja kuvataide

Q 3–6 lk solu (koulu)

6

7

8

9
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10 Syvärunkoiseen rakennusmassaan valoa tuovat-

korkeat kattolyhdylliset kuilut.

11 Ruokasali soveltuu myös juhlakäyttöön.

10

11
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Korttelitalo Viikinmäen kukkulakaupunkiin
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Community centre opened in 
Viikinmäki hill town
Viikinmäki community centre was completed in 
2015. The architecture of the building is charac-
teristic of a town of stone standing on rock, as 
specified in the “Viikinmäki hill town” building 
guidelines. The overall execution of the build-
ing is based on one hand on adapting several 
functional requirements to the challenging level 
differences of the property, and on the other 
hand on the role of the community centre as 
the only public building in the town plan of the 
new residential area. 

The compact mass and the small facade enve-
lope of the building are the results of the hillside 
solution and spatial hierarchy. The elevation 
and outlines of the building make it possible to 
utilise renewable energy forms aiming at saving 
energy and natural resources. 

The building looks out on the street as a 
stonewall type stone building made of a single 
material, with an undulating roof form that 
gives it rhythm. The building scale experienced 
on the side of the playgrounds for children is 
intimate and the stone material is replaced with 
warm wood protected by the eaves designed 
like a patio shelter. 

The high level differences of the area set 
requirements also in terms of the appearance 
of the roof surfaces, which are visible as the “fifth 
facade” over quite long, open landscape views. 
The versatile forms of the roof are created by 

the height differences of the interior facilities 
climbing up the hillside.

The half-storey stepping of the facilities as a 
result of the hillside solution opens up unexpected 
and interesting views between the interior areas, 
and also makes the building easy to control. 
Vertical connections are centred in the build-
ing to ensure good accessibility of the different 
facilities from every direction.

The choice of materials for the building has 
been based on durability and low maintenance 
needs. The south and west facades are white 
fair-face fired brick, while non-combustible larch 
cladding is used on the facades looking out to 
the courtyards on the east and north sides, as 
well as on the main entrance recess. The base 
walls, retaining walls and yard shelters are cast-
in-situ concrete structures.

The yard area is divided into courtyards on 
different levels, with a diversely formed pathway 
running on ramps from one level to the other. The 
level differences have been equalised by means of 
several retaining walls, stepping structures and 
terracing. Efforts have been taken to preserve 
the fine rocky terrain.

Korttelitalo Viikinmäen kukkulakaupunkiin

15

12 Harjannetien puoleinen sisäänkäynti. Polkupyö-

räpaikat sijaitsevat Harjannetien varressa.

13 Betonipinnat luovat tunnelmaa portaikossa ja 

seinäpinnoissa koulun sisätiloissa.

14 Koulun sisäänkäynti.

15 Näkymä Harjannetieltä.
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Korttelitalo Viikinmäen kukkulakaupunkiin

16 Viikinmäen korttelitalon sisätiloissa avutuu 

mielenkiintoisia näkymiä. Lautamuottiin valetut 

betonipinnat luovat tunnelmaa.

16
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Helsingin Arabianranta on saanut kymmeniä 
seuraajia ja eri puolilla Suomea taiteilijoiden 
kädenjälki näkyy puistojen ja aukioiden lisäksi 
yhä useammin myös asuintaloissa ja liiketiloissa: 
Joensuun Penttilänranta, Seinäjoen kirjasto ja 
tuleva Pruukinrannan asuntomessualue 2016, 
Salo, Sipoon Nikkilä, Mikkelin keskusta ja Jyväs-
kylän Kankaan alue, toimivat tästä hyvänä esi-
merkkinä. Ei pidä myöskään unohtaa Turun, 
Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupunkien 
pitkäaikaista panostusta julkiseen taiteeseen.

Taide taipuu moneksi. Kyse voi olla veis-
toksista, maalauksista, värisuunnitelmista, 
erityismuotoilluista rakennustuotteista tai 
panostuksesta maisemasuunnitteluun. Tietyn 
alueen taideteoksilla voi olla yhteinen punainen 
lanka: Esimerkiksi Tampereen Vuoreksen tai-
deteoksia yhdistää luontoteema, joka valittiin 
jo varhain taideohjelmassa yhdessä suunnit-
telijoiden kanssa.

Rakennusteollisuus RT ry:n ja Teollisuus-
taiteen liitto Ornamon toteuttamaan kyselyyn 
vastasi 109 toimijaa eri puolilta Suomea sekä 
kunta- että yrityssektorilta, joista 73 %:lla oli 
ainakin jonkin verran kokemusta taidehank-
keista rakentamisessa. Kysely oli osa Prosentti 
taiteelle-hanketta, joka päättyy vuoden lopussa. 
Hankkeessa on toteutettu myös kymmenen 
pilottikohdetta eri puolilla Suomea, joissa valtio 
on tukenut taidehankkeen toteuttamista sekä 
suoralla taloudellisella tuella että läänintaitei-
lijoiden tarjoamalla tiedollisella avulla.

Kyselyn keskeisiä tuloksia ovat taiteen kyky 
lisätä alueen houkuttelevuutta, taidehankkeiden 

Taidehanke osana 
rakentamista kannattaa

Laura Uimonen, arkkitehti, TaT
Prosentti taiteelle- hanke,  
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Tuore kysely kunta- ja yrityspuolen rakennusalan toimijoille 
kertoo, että taidehankkeet on koettu valtaosin positiivisesti.  
Kysely osoitti, että yrityssektori koki taidehankkeet jopa kun-
tasektoria positiivisemmin.

1 Arabian Kukka, 2011. Arabianranta, Helsinki. 

Heini Riitahuhta. Mosaiikkiruusut toimivat myös 

istuskelu- ja leikkipaikkoina.

Päivi Kiuru
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kehitys yritystoiminnaksi, tarve jakaa tietoa 
taidehankkeista koko rakennusprosessiin sekä 
suunnittelijoiden keskeinen rooli.

Taide nostaa alueen arvoa  
Kyselyyn vastanneet olivat lähes yksimielisiä 
siitä, että taide on yksi laatukeinoista, joilla 
alue tai rakennus voi erottautua ja olla uniikki. 
Vastanneista 67 % käyttää taiteen tuomaa eri-
tyisluonnetta osana markkinointiaan. Myös 
media on tuonut hyvin esille kohteita, joissa 
on mukana taidetta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tai-
teen käyttö rakentamisessa on Suomessakin 
alkanut uudelleen vakiintua ja siitä on tullut 
osa rakennustaloutta. Useilla rakennuttajilla 
ja rakennusliikkeillä on omaa taide- ja muotoi-
luosaamista ja taiteen asiantuntija-apua löytyy 
erikoistuneilta toimistoilta, kuten FreiZimmer 
Tampereelta, Partanen-Lamusuo Oy Kuopiosta 
ja Suunnittelutoimisto BOTH Oy Helsingistä. 
Useissa suunnittelu- ja insinööritoimistoissa on 
taide- ja muotoiluosaamista ja moni yritys on 
vienyt taiteen ja muotoilun osaksi omaa laatujär-
jestelmäänsä tai yhteiskuntavastuuohjelmaansa. 
Kuntien julkisrakentamiseen taideosaamista 
löytyy usein taidemuseoista. Lisäksi yksittäi-
set taiteilijat erikoistuvat teosten tuottamiseen 
osana rakentamista, joista betonialalle tuttu 
esimerkki on kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. 
Taitelija voikin tuoda hankkeeseen myös luovaa 
materiaaliosaamista ja innovaatioita.

Kyselyn perusteella lisää tietoa ja tukea 
tarvitaan kuitenkin tilaajille taidehankkeen 
käynnistämiseen jo rakennushankkeen alkuvai-
heessa. Taidehankkeen tavallista suuruusluok-
kaa kuvaa prosentti taiteelle -periaate. Vaikka 
taide on rakentamisen kokonaisuudessa pieni 
osa, tarvitsee taide kuitenkin kirjata osaksi tila-
ohjelmaa ja kustannussuunnittelua. Taiteilijan 
työpanos voi liittyä oleellisesti jonkin rakennus-
osan suunnitteluun ja toteuttamiseen, jolloin 
taideteoksesta tulee kiinteä osa rakennusta, ei 
erikseen tuotettu taideteos. Luovia ratkaisuja 
kuvaa Arkkitehtitoimisto JMMK:n tapa käyt-
tää taiteilijoita ja muotoilijoita esimerkiksi 
rakennuksen opastesuunnittelussa ja vaikka 
akustiikkaratkaisuissa. Taustalla on pyrkimys 
kokonaistaideteokseen, jossa arkkitehtuuri ja 
muotoilu ovat erottamaton osa toisiaan. 

Onnistunut taidehankinta syntyy 
ammattilaisten käsissä 
Rakennuttajilla ja suunnittelijoilla on jo koke-
musta yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa, mutta 
myös urakoitsijalla on oikeus tietää taidehank-
keesta. Taidekoordinaattorit ja asiantuntijat 
nähtiinkin kyselyssä keskeisessä roolissa, jotta 
koko rakennushankkeen rinnalla kulkeva tai-
dehanke onnistuu valmistumiseen asti. Tietoa 
tarvitaan asukkaille ja käyttäjille, isännöitsijöille 
ja huoltoyhtiöille. Taideteos on usein lopulta 
taloyhtiön arvopääomaa, josta kannattaa huo-
lehtia kuten rakennuksistakin. Taideteokset 
voivat perustua uuteen tekniikkaan, kuten 

Taidehanke osana rakentamista kannattaa

valoon, jolloin on hyvä pohtia voiko teos olla 
määräaikainen tai onko tarvetta tekniikan 
päivittämiseen määräajoin.

Rakennushankkeen arkkitehti, maise-
ma-arkkitehti, sisustusarkkitehti tai muotoi-
lija on kyselyn mukaan oikea henkilö pereh-
dyttämään taiteilijaa. Vuonna 2014 julkaistiin 
rakennus- tai infrahankkeen tueksi RT-kortti 
"Taide rakennushankkeessa". Suunnittelijalla 
on kokonaisnäkemys projektin esteettisistä 
tavoitteista sekä taitoa kertoa ja visualisoida 
suunnitelmaa ennalta. Taide ei voi korvata ark-
kitehtuuria vaan taide toimii sen kumppanina, 
kuten aikaisemmillakin vuosisadoilla. On kui-
tenkin hyvä muistaa, että juuri nyt rakennamme 
oman aikamme arkkitehtuuria ja luomme sen 
taidetta. Kuvataide jäi tehokkaassa 60–70-luku-
jen rakentamisessa paitsioon, mutta senkin 
yhteyteen voimme tuoda taidetta korjausra-
kentamisessa.

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä raken-
nushankkeissa -raportti on luettavissa verkossa 
osoitteessa: prosenttiperiaate.fi/rakennutta-
jatutkimus. Sivustolla on lisäksi luettavissa 
hankkeen tuottamat koulutusmateriaalit ja 
tietoa pilottikohteista. Prosenttiperiaatteen 
käsikirja taiteen tilaajalle ja taiteilijalle jul-
kistettiin 8.12.2015. Siihen voi tutustua myös 
prosenttiperiaate.fi -sivustolla.
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Taidehanke osana rakentamista kannattaa

2 Kirjailijapuiston taidemuuri, 2014. Vuores, Tam-

pere. Pertti Kukkonen.

3 Laiturit, osa kolmen ”laiturin” betoniteosta, 2007. 

Arabianranta, Helsinki. Merja Salonen. Betoninen lai-

turi kuvaa veden aaltojen muokkaamaa rantahiekkaa. 

Laituri toimii istuskelu- ja oleskelupaikkana.

4 Pihatalo, 2013. Arabianranta, Helsinki. Kuvatai-

teilija ja arkkitehti Johanna Hyrkäs on suunnitellut 

Arabianrantaan korttelipihalle pienen valkoisen huvi-

majan, joka toimii vaikkapa pihapiknikin tukikohtana 

tai josta voi hakea kasteluvettä istutuksille. Talo on 

tehty asukkaiden käyttöön ja he ovat nimenneet sen 

Pihataloksi.
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Kotkan E18-moottoritien Kyminlinnan liitty-
mään on jo vuosia toivottu taiteellista ratkai-
sua, joka toimisi liikennettä Kotkan suuntaan 
ohjaavana elementtinä. Liittymä on huomaama-
ton, siitä ajetaan helposti ohi ja takaisin pääsee 
kääntymään vasta Haminan kohdalla. Kotkan 
kaupunki tilasi kuvanveistäjä Pertti Kukkoselta 
ympäristötaideteoksen liittymään E18-moot-
toritien varteen.

”Tiennäyttäjät”-teos koostuu kahdeksasta ja  
kahdeksan metriä korkeista turkoosin värisistä 
betonipilareista, jotka alkavat näkyä reilusti 
ennen liittymää jatkuen siitä Kotkansaaren 
suuntaan. 

Teos on moderni, mutta ajaton viitaten 
Kotkan merelliseen historiaan ja viime vuo-
sikymmenenä kulttuurin näkyvämpään ase-
maan kaupunkikuvassa. Pylväsrivistö kytkee 
ulkotiloihin sijoitetuista veistoksistaan ja laa-
dukkaasta viherrakentamisestaan tunnetun 
Kotkan luontevasti E18-tiehen. 

Kuvanveistäjä Pertti Kukkosella on pitkä 
kokemus vaativien ympäristötaideteosten suun-
nittelusta ja toteutuksesta eri puolille Suomea 

– Idea pilaririvistöstä syntyi jo monta vuotta 
sitten. Risteys on koettu hankalaksi, siitä on 
ajettu helposti ohi. Teoksen lähtökohtana oli, 
että se tekisi liittymästä näkyvämmän ja ohjaisi 
ihmisiä kaupunkiin. Teos näkyy kauas noin 
kilometrin päähän ja valaistus lisää sen tehoa 
pimeässä, kertoo kuvanveistäjä Kukkonen.

Siniset kuparibetonipylväät toimivat Kotkan 
merellistä imagoa korostavana maamerkkinä 
E18-tiellä kulkijoille molempiin suuntiin, iltaisin 

Veistoksellinen pilaririvistö 
Kotkaan Kyminlinnan liittymään

“Tiennäyttäjät”

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,  
päätoimittaja Betoni

Kotkaa lännen suunnasta lähestyttäessä kaupunkiin tulijaa ohjaa-
vat jatkossa näyttävät valaistut ”Tiennäyttäjät”-betonipylväät. 
Teoksen tilaaja on Kotkan kaupunki ja sen takana ovat myös 
kotkalaiset yrittäjät.

näyttävästi valaistuina. Alkuperäisestä suun-
nitelmasta poiketen teokseen on lisäksi saatu 
tietokoneohjattu värivalaistus.

Hankkeen toteutumiseen vaikutti ratkaise-
vasti yritysten ja muiden kumppaneiden osa-
rahoitus. Kotkan seudun yrittäjät järjestivät 
varainkeräyksen pilareiden kustannusten kat-
tamiseksi. Tämän tuloksena sekä vähentämällä 
pilareiden määrää, kuluja saatiin alennettua ja 
katettua suurelta osin muulla kuin kaupungin 
rahoituksella.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuivat myös 
Rudus Oy, Data Group Kotka Oy, Kotkan yrittä-
jät, Kotkan kiinteistöpalvelu Oy, Kymenlaakson 
Sähkö Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu-
KYAMK, Cursor Oy sekä Kotkan kaupunki.

Tiennäyttäjät toteutettiin betemi-pilareilla
Teoksen betonipilarit on valmistettu Parman 
Nummelan tehtaalla betemi-tekniikalla. Pilarei-
den sininen väri syntyy taiteilijan itse keksimällä 
tavalla, lisäämällä betoniin kuparia. 

– Kuparille tuttu sinisen turkoosi värisävy 
syvenee vuosien saatossa. Tehtaalla alkuvaiheen 
patinoitumista on nopeutettu käsittelemällä 
pilarit kemikaalilla. Tehtaan ammattitaitoisille 
työntekijöille ympäristötaiteen tekeminen on 
arkea piristävä asia ja toteutus on onnistunut 
hyvässä hengessä, Kukkonen kiittelee.

Betemi-pilarit valmistetaan ruiskuvalutek-
niikalla. Pilarin valmis pinta voidaan käsitellä 
eri tavoin, kuten hiertämällä, hiomalla tai kiiltä-
väksi hiomalla. Valmistusmenetelmän ansiosta 
betonipilarin pinnasta saadaan korkealaatuinen. 

1 Tiennäyttäjät-taidepylväät ohjaavat hyvin myös 

pimeässä Kotkan E18-moottoritien Kyminlinnan liit-

tymään.
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Veistoksellinen pilaririvistö Kotkaan Kyminlinnan liittymään “Tiennäyttäjät”



634 2015

Betemi-pilarin yleisin käyttötarkoitus on 
parvekepilarina asuinrakentamisessa. Pyöreää 
pilaria voidaan käyttää hyvin myös  ympäristö-
rakentamisessa ja -taidekohteissa. Pilareita voi-
daan valmistaa halkaisijaltaan useita eri kokoja. 

Tiennäyttäjät, Kotka
Toteutukseen osallistuivat:
Suunnittelu: Pertti Kukkonen
Kokonaisurakointi: Betonipallas Oy
Tilaaja: Kotkan kaupunki
Pilarien valmistus: Parma Oy / Betemi-pilarit
Betonointi: Rudus Oy
Maatyöt: Maanrakennus Vanhala Oy
Porapaalutus: Sotkamon Porapaalu Oy
Valaistus: Illumitech Finland Oy

Lisätietoja:
Pertti Kukkonen, puh. 040 5823 183 
p.kukkonen@kolumbus.fi 
www.perttikukkonen.fi 
www.betonipallas.fi

Artwork acts as a road sign to Kotka
Sculptor Pertti Kukkonen’s work of environmen-
tal art, called “Tiennäyttäjät” – Finnish for road 
guides – consists of eight copper concrete col-
umns realised in turquoise colour. The starting 
point of the artwork was to make the Kotka 
junction on highway E18 more visible and guide 
people into the town.

These road signs can be seen from a distance 
of about one kilometre, and in the dark the art-
work becomes even more impressive thanks to 
lighting. The row of columns acts as a natural 
connector from highway E18 to Kotka, a town 
known for showcasing outdoor artworks as well 
as for the high quality of urban landscaping. 

The blue copper concrete columns form a 
landmark that emphasises the marine image 
of Kotka to the travellers on the E18 highway. It 
catches the eye in both directions, and makes a 
spectacular sight when lighted at night.

The concrete columns were produced at the 
Nummela plant of Parma, using the betemi pro-
cess based on the injection moulding technique. 
The blue turquoise colour of the betemi columns, 
created by adding copper in the concrete, becomes 
deeper over the years. The initial patination has 
been accelerated at the plant by chemical treat-
ment of the columns. 

4

2 Pylväiden asennus käynnissä toukokuussa. Beto-

nipilarit on valmistettu betemi-tekniikalla ruiskuva-

luna. Pilareiden sininen väri syntyy lisäämällä betoniin 

kuparia ja esipatinoimalla pylväiden pinta. 

3 Pylväät reunustavat moottoritien liittymää.

4 Tiennäyttäjät-teokseen on kytketty tietokoneoh-

jattu värivalaistus, joka korostaa pilareiden väriä ja 

muotoa yövalaistuksessa.

Veistoksellinen pilaririvistö Kotkaan Kyminlinnan liittymään “Tiennäyttäjät”
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Huomattavasti pienikokoisemmista betoniveis-
toksistaan tunnettu Virpi Kanto kertoo, että Elä-
mäntanssin luominen oli vuoden työrupeama.

  – Aluksi suuren veistoksen tekeminen 
hieman hirvittikin, sillä näin suurta työtä en 
aikaisemmin ole tehnyt, mutta sitten työn vaa-
tivuus alkoi innostaa.

Sinänsä veistoksen valmistusprosessi on 
samanlainen koosta riippumatta.

 Ensin Virpi Kanto etsii muodon savesta. 
Hahmon oikeiden mittasuhteiden ja kasvojen 
ilmeen löytäminen vaatii aikaa. Seuraavaksi 
tehdään kipsimuotti ja siihen betonivalu. Näin 
suuri työ on valettava kuitenkin osissa. Elämän-
tanssikin valettiin viidessä osassa.

Vuoropuhelua betonin kanssa
Virpi Kanto kertoo, että betoniin ei materiaalina 
kyllästy, sillä siitä oppii jokaisella valukerralla 
aina uutta. – Työskentely on aina vuoropuhelua 
materiaalin kanssa, kuvanveistäjä kertoo.

Elämäntanssin kaltaisessa suuressa veis-
toksessa on esillä erilaiset betoninkäsittelyn 
mahdollisuudet ja monenlaiset kiviainekset. 
Veistos on tarkoitettu kierrettäväksi, tarkastel-
tavaksi läheltä ja kosketeltavaksi. 

Veistoksen hiusmassasta paljastuvat pienet 
ihmiskasvot voivat olla esimerkiksi syntymät-
tömiä tai kuolleita lapsia tai ehkä kuolleita 
merimiehiä, Kotkassa kun ollaan.

– Vaikka naishahmo on rauhallinen, haluan 
siinä olevan myös dramatiikkaa. Teos elää ajan 
mukana ja katsoja antaa sille erilaisia merkityk-

Betoninen "Elämäntanssi"-
veistos ihastuttaa Kotkassa

Dakota Lavento, toimittaja Kuvanveistäjä Virpi Kannon tekemä, lähes kolmemetrinen "Elä-
mäntanssi"-veistos kohoaa kallioalustaltaan Kotkan Isopuistossa. 
Elämäntanssin tekeminen vaati luovuutta, elämänkokemusta, 
uskallusta, näkemystä, taiteellisuutta, teknistä osaamista sekä 
tietoa – ja lähes tuhat litraa betonia. Läpibetoninen naishahmo 
painaa kaksituhatta kiloa.

siä oman elämäntilanteensa mukaan, kertoo 
Virpi Kanto.

Elämäntanssi-veistos on hieno lisä Kotkan 
puisto- ja katutilojen taidekokoelmaan, jossa 
on tähän mennessä 22 teosta.

Elämäntanssin ainekset
Elämäntanssin valamiseen tarvittiin lähes tuhat 
litraa betonia. Finnsementti Oy lahjoitti taide-
teokseen tarvittavat 360 kiloa valkosementtiä 
sekä kiviainekset, joita ovat Kalannin harmaa 
graniitti, Hyvinkään musta gabro, Paraisten val-
koharmaa kalkkikivi sekä valkoinen dolomiitti. 
Lisäksi valussa käytettiin VB-Parmix-notkistinta 
sekä pintahidastinta. Semtu Oy toimitti pinta-
käsittelyaineet ja Rudus Oy teoksen käsittelyyn 
tarvittavat nostokoukut. Veistos on suojattu 
graffiti-suoja-aineella, joten se on tarpeen 
mukaan vedellä pestävissä.

Lisätietoja:
Taiteilija Virpi Kanto, gsm 040 725 3994  
virpi.kanto@phnet.fi    

1 Elämäntanssin naishahmon kasvot ovat rauhalliset 

ja hieman arvoitukselliset. Matta pinta ja kiviaines 

tuovat hienosti esiin hahmon ilmeen ja kasvojen 

muodon. Hiusten seasta paljastuvat pienet ihmiskasvot.
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2 Veistoksen savimuovailun pohjarakenne  tehdään 

polystyreenilevyistä rakennetun  hahmon päälle.

3, 5  Savimuovailtu veistos saa kipsipeiton. Kipsimuot-

tiin tehdään varsinainen betonivalu. Virpin puolison 

kuvanveistäjä Tapani Kokon apu oli korvaamaton. Pään 

valua varten betoni nostettiin korkeuksiin naapurin 

maanviljelijän traktorin kauhan avulla.  Jännittävintä 

oli hakata kipsimuottia irti taltalla ja vasaralla kasvojen 

kohdalta. 

4 Veistos valettiin viidessä osassa. Kuvassa veistoksen 

alaosa on purettu kipsistä ja pestään painevesipesulla, 

jossa kiviainekset tulevat helman kuvioinnista esiin.

6 Virpi Kanto ja Elämäntanssi-veistos.

7 Veistoksen kiinnitystyö käynnissä Isopuistossa.

8 Elämäntanssi-veistos sijaitsee Kotkan Isopuistossa, 

Ruotsinsalmenkadun varrella.

Betoninen Elämäntanssi-veistos ihastuttaa Kotkassa
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Concrete sculpture depicts the cycle of life
Sculptor Virpi Kanto has created an almost 
three metres tall concrete sculpture she calls 
Elämäntanssi – Finnish for the dance of life. 
Standing on a rock base in Isopuisto Park in 
Kotka, this female figure weighs almost two 
thousand kilograms. It was cast in five parts.

The large sculpture is intended to be walked 
around, examined at close range, touched. The 
small human faces visible under the mass of 
hair could represent, for example, unborn or 
dead children, or maybe dead seamen, since the 
work has found its home in Kotka.

The female figure is peaceful, but not without 
drama. The artwork lives with the time and 
viewers can attribute different meanings to it 
depending on their own life situation.
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Lähtökohdat
Vaikka lattiapinnalta haetaan näyttävyyttä, ei 
tule unohtaa muitakaan lattian vaatimuksia 
– kuten kulutuksenkestävyyttä. Saksalaisten 
ohjeiden mukaan jo 100 päivittäisen jalankul-
kijan aiheuttama kulutus nostaa lattian II-ku-
lutusluokkaan ja lattiamateriaali on valittava 
sen mukaisesti. Design-lattioissa korostuvat 
lisäksi puhtaanapito ja huollettavuus. Erityi-
sesti kaksi tekijää tulee huomioida Design-lat-
tioiden suunnittelussa. Betonilattia ei kestä 
happoja eli pinta on käsiteltävä niin, etteivät 
mahdolliset lattialle kaatuvat punaviinit, maito 
tai kahvi pääse välittömästi imeytymään latti-
aan. Toinen muistettava asia on, että betoni on 
”luonnontuote”. Vaikka väripigmenttien avulla 
päästäänkin melko tasaiseen sävyyn, vaikuttaa 
lopputulokseen niin moni tekijä (raaka-aineet, 
kosteusolosuhteet, alusmateriaalin laatu yms.), 
ettei tuotetoimittajan mallipalan avulla saa 
täsmällistä kuvaa lopullisen pinnan laadusta. 
Toteutettavaan kohteeseen ja juuri siihen tar-
koitetuilla tuotteilla ja työmenetelmillä tehty 
mallialue antaa parhaan kuvan lopputuloksesta.

Värilliset sirote- tai kovabetonilattiat 
ja silikaattikäsittelyt
Yksinkertaisimmillaan Design-lattia voidaan 

Betonilattia on Design-tuote

Martti Matsinen, dipl.ins.   
Suomen Betonilattiayhdisty BLY ry
www.bly.fi
toimitusjohtaja, Piimat Oy

Betonilattiaa on perinteisesti pidetty teollisuus-, varasto-, ter-
minaali- ym. kovan kulutuksen kohteiden lattiana, jolle ei ole 
asetettu merkittäviä ulkonäkövaatimuksia. Jos lattialle on ase-
tettu ulkonäkövaatimuksia, on ne usein toteutettu erityyppisillä 
pinnoitteilla ja päällysteillä. Materiaalien kehittyessä ovat tilaajat 
ja arkkitehdit viime vuosina entistä enemmän halunneet lattia-
pinnalta elävyyttä ja uudenlaista näköä – muiden vaatimusten 
kuitenkaan kärsimättä. Tässä artikkelissa esitellään toteutettuja 
lattiakohteita ja erilaisia vaihtoehtoja saada betonilattiaan näyt-
tävyyttä. Osa kohteista on toteutettu pinnoitteiden avulla, mutta 
silloinkin kyseessä on betoni – hieman pienemmällä raekoolla 
ja erilaisilla käsittelytekniikoilla toteutettuna.

tehdä betonista käyttämällä värillisiä pinta-
materiaaleja. Koko lattiabetonimassan läpivär-
jääminen on erittäin kallista eikä sitä yleensä 
tehdä. Kulutuksenkestävyys on siis tärkeä vaa-
timus lattiapinnalle vaikkapa koulukohteissa 
ja muissa julkisissa tiloissa. Hyvään kulutuk-
senkestoon päästään käyttämällä betonivalun 
yhteydessä levitettäviä, värillisiä kuivasirotteita. 
Sirote on itse asiassa betonia, jossa on käytetty 
kovia runkoaineksia ja joka saa tarvitsemansa 
veden perusbetonista. Kovia runkoaineksia, 
kuten korundia, sisältävät sirotteet kestävät 
erinomaisesti kulutusta myös julkisissa tiloissa, 
vaikka varsinaisen sirotekerroksen paksuus 
onkin vain muutama millimetri. Sirotemäärän 
vaihtelu lattiassa saattaa aiheuttaa sen, että 
joillakin osin lattian pinta kuluu nopeammin 
ja alusbetonin perusharmaa väri tulee esiin.

Esimerkkinä kuivasirotekohteesta on vuoden 
2012 alussa Inarissa avattu Saamelaiskulttuu-
rikeskus Sajos. Arkkitehti Janne Pihlajaniemi 
käytti kohteen ulko- ja sisäverhoilussa lähialu-
eilta löytyviä puulajeja, mutta lattian haluttiin 
jäävän betonipinnalle. Kulutuskestävyys varmis-
tettiin käyttämällä lattiapinnassa Neodur-kui-
vasirotetta, jonka värisävyksi valittiin antrasiitti.

Kulutuksenkestovaatimuksen ollessa kor-
keampi, tulee kovabetonipintaus harkittavaksi 

1 Hierretty Design-lattia. Inarin Saamelaiskult-

tuurikeskus Sajos on näyttävä, Pohjois-Lapin suurin 

kongressi- ja tapahtumatalo. Lattioiden tuli kestää 

kävijöiden kovaa kulutusta ja niiden haluttiin olevan 

"elävän" näköisiä. Tuotteeksi valittiin antrasiitin sävyi-

nen Neodur HE2 kuivasirote. Kohteen suunnittelijana 

Arkkitehtitoimisto HALO Arkkitehdit. Lattiaurakoit-

sijana oli Keski-Suomen Betonirakenne Oy.
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sirotepinnan sijaan. Erillinen ohut pintabetoni 
on kehittyneempi versio sirotepinnasta. Perus-
raaka-aineet ovat samat, mutta runkoaineksen 
raekoko on suurempi ja massaan on lisätty kutis-
tumia ja halkeilua vähentäviä ainesosia – siksi 
puhutaan kovabetonipintauksesta. Kovabeto-
nipintauksella saadaan aikaan tasavärisempi 
pinta kuin sirotteilla. 10–15 mm paksuinen pinta 
ei kulu niin helposti, että perusbetoni tulisi 
näkyviin. Kovabetonipintaus voidaan tehdä 
sekä tuoreelle betonipinnalle että vanhalle 
betonipinnalle, kun taas sirotepinta voidaan 
tehdä vain valun yhteydessä. Kovabetonipin-
tauksella lattiasta saadaan myös varmemmin 
tasainen ja sileä kuin paksulla perusbetonilla.

Silikaattikäsittely on yleistynyt sekä teolli-
suus- että Design-lattioissa. Teollisuus- ja esim. 
pysäköintihallikohteissa silikaattikäsittelyllä 
haetaan pinnan parempaa kulutuksenkestoa ja 
samalla pinnasta saadaan vähemmän pölyävä 
sekä tiiviimpi nesteitä ja likaa vastaan. Pelkkä 
silikaattikäsittely ei anna pinnalle merkittävästi 
lisää näyttävyyttä – vain hieman lisää kiiltoa 
alkuvaiheessa, joten Design-lattiakohteissa 
silikaattikäsittelyyn yhdistetään lattian hionta. 

Hionnan määrä ja hiontalaikkojen karkeus 
määrittelevät pinnan lopullisen ulkonäön. 
Sirotepinnoille niiden kovan pinnan ohuu-
desta johtuen ei suositella kuin aivan kevyttä 
hiontaa, kovabetonipintoja sen sijaan voidaan 
hioa enemmän.

Esimerkkinä silikaattikäsitellystä kovabeto-
nipinnasta on arkkitehti Tuukka Vuoren suun-
nittelema Mårtensbro Skola Espoossa. Koulun 

aula- ja ruokalatiloihin tehtiin Neodur-kovabe-
tonipintaus, jonka värisävy on vaalean harmaa. 
Lattian puhtaanapitoa helpottamaan ja pinnan 
kestävyyttä nesteitä ja likaa hylkiväksi, tehtiin 
siihen lisäksi Koromineral-silikaattikäsittely.

Modernit kovabetonilattiat
Kovabetonipintaus on ollut perinteinen tuote 
ankaran kulutuksen lattioille. Betonipintojen 
yleistyessä myös Design-lattioissa, ovat valmis-
tajat kehittäneet tuotteitaan kahdella eri linjalla 
– hierrettävät ja hiottavat kovabetonilattiat.

Saksalainen sirote- ja kovabetonituotteiden 
valmistaja Korodur aloitti kehitystyön italia-
laisen arkkitehdin Alessandro Copettin kanssa. 
Copetti on innostunut ja erityisesti materiaa-
leista kiinnostunut arkkitehti. Tämän yhteis-
työn tuloksen syntyi tuote/konsepti nimeltään 
Korodur Copetti Floor, KCF, jossa kovabetonin 
hyvät kulutuksenkesto-ominaisuudet on täy-
dennetty raaka-aineilla, joilla tuotteisiin saadaan 
näyttävyyttä. KCF pinta hierretään, jolloin se jää 
betonimaiseksi, mutta levitystyön yhteydessä 
eri menetelmin pintaan saadaan elävyyttä eikä 
se ole tasaisen harmaa.

Hierretty Design-lattiapinta on lyönyt läpi 
erityisesti galleria- ja museokohteissa – esimerk-
keinä Suomessa muun muassa Pietarsaaren 
kulttuurikeskus Vektia, jossa sävyksi valittiin 
vaalean harmaa sekä Ateneumin taidemuseo, 
jossa urakoitsija yhdessä arkkitehdin kanssa 
valitsi hieman normaalia antrasiittia vaaleam-
man sävyn sekoittamalla kahta eri sävyä kes-
kenään.

Hiottavaksi Design-lattiaksi Korodur kehitti 
kovabetonin vaihtelemalla sideaineita ja run-
koaineksia kohteen tilaajan ja arkkitehdin toi-
veiden mukaisesti. Tällaisen Granidur-lattian 
lopullinen ulkonäkö muodostuu paitsi em. raa-
ka-aineiden vaihtelujen, myös hiontamäärien 
ja hiontakarkeuksien mukaan.

Granidur-kohteita on toteutettu Suomessa jo 
useita. Ensimmäinen isompi kohde oli arkkitehti 
Okke Kiviluodon suunnittelema Tapiolan pää-
konttori Espoossa, johon kehitettiin täysin oma 
tuote, Granidur Bianco – valkoinen kiviaines ja 
valkosementti. Toisena esimerkkikohteena mai-
nittakoon Kehäradan Aviapoliksen asema. Kovan 
kulutuksen lattiaan haluttiin kulutuksenkeston 
lisäksi näyttävyyttä eri harmaan sävyillä ja run-
koaineslaaduille. Arkkitehti Arttu Suomalainen 
valitsi useista kohteessa tehdystä mallialueesta 
sävyt, joita asemakohteessa lopulta käytettiin.

Modernit Design-betonit
Modernit Design-betonit ovat raaka-aineiltaan 
betonia, mutta käyttötavaltaan pinnoitteita. 
Tähän luokkaan voisi laskea kuuluvaksi myös 
edellä mainitut erityyppiset kovabetoniratkai-
sut, mutta ne ovat kuitenkin enemmän vanhan 
kehittämistä kuin täysin uusia tuotteita. Uusien 
Design-lattiatuotteiden kehittäminen on lähtenyt 
betonin perusominaisuudesta ”betoni halkeaa 
aina”, joka erityisesti Design-lattioissa ei ole kovin 
haluttu ominaisuus. Betonilattian halkeilua voi-
daan hallita useilla eri tavoilla, mutta lähes väis-
tämättä vähintään jonkinasteista hiushalkeilua 
lattioissa havaitaan – ja sallitaan.

2-3  Mårtensbro Skola, Espoo. Hierretty Design-lattia.

Koulun aula- ja ruokalatilojen lattiat haluttiin näyttä-

viksi, mutta hyvin kulutusta kestäviksi. Ratkaisuksi 

valittiin värillinen kovabetoni KCF / Neodur HE65, 

johon tehtiin Koromineral-silikaattikäsittely likaan-

tumisen vähentämiseksi ja puhtaanapidon helpot-

tamiseksi. Lisäksi ensimmäisenä puhditusvaiheena 

tehokas Thilos-käsittely. Kohteen on suunnitellut 

arkkitehti Tuukka Vuori, Playa Arkkitehdit Oy ja 

lattiaurakoitsijana oli Neliskulma Oy.

4 Espoossa, Tapiolan uuden pääkonttorin käytävätilo-

jen lattioihin tehtiin hiottu Granidur Bianco pinnoitus. 

Granidur Bianco on vaaleampi kuin normaali valkoi-

nen Granidur, koska myös kiviaines on valkoista tai 

vaaleaa. Kohteen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto 

SARC Oy ja lattiaurakoitsijana oli Neliskulma Oy.

4
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Tämän riskin vähentämiseksi ja myös työ-
tekniikoiden helpottamiseksi on kehitetty täysin 
uusi Design-lattiatuote TRU. TRU:n raaka-ai-
neena on amerikkalainen erikoissementti, joka 
käyttää sekoitettavan veden erittäin tehokkaasti 
reaktioonsa ja on näin käytännössä lähes kutis-
tumaton. TRU on helppo levittää ja lopullinen 
pinta saadaan aikaan hiomalla.

Esimerkkinä TRU-kohteesta on kesällä 2015 
tehty Sand Concept Store-myymälän lattiapin-
noitus Helsingissä. Asiakas halusi lattiasta 
sävyltään hieman epätasaisen ja ilmeeltään 
teollisuusmaisen. Vaihtoehtoja tutkittuaan 
hän valitsi TRU-pinnoituksen. Urakoitsija 
teki ennen sävyn valintaan mallipaloja erilai-
silla pastamäärillä, joiden pohjalta tilaaja teki 
lopullisen valinnan.

Design-betonilattian hoitaminen
Kun hankitaan näyttävä betonilattia, on syytä 
jo lattian tekovaiheessa tehdä päätökset lattian 
hoitotavoista ja tuotteista. Jos hoito laiminlyö-
dään, saattaa lattiapinta jo lyhyen käyttöajan 
jälkeen menettää Design-statuksensa. Valitet-
tavasti useissa organisaatioissa rakentaja ja 

lattian ylläpitäjä elävät eri budjettien alla ja 
molemmilla on omat taloudelliset tavoitteensa. 
Tässä artikkelissa esitettyjen Design-lattioiden 
yksi tärkeimpiä valintakriteerejä on ulkonäkö. 
Näin ollen näiden lattioiden huoltoon ja puh-
distamiseen on kiinnitettävä huomattavasti 
enemmän huomiota.

Design-lattioiden puhtaanapidon osalta 
tärkeimpiä asioita ovat:

Rakennusvaiheessa lattioiden suojaaminen 
ja säännöllinen puhdistaminen on ensisijai-
sen tärkeää. Erityisesti on varottava kaikkea 
öljyistä, rasvaista ja muuta tarttuvaa, vaikeasti 
puhdistettavaa likaa.

Käyttöaikana tulee säännöllisellä siivouk-
sella ja pesulla pitää huolta, ettei lika pääse 
kertymään ja kiinnittymään lattiaan.

Vaikka sementtipohjaiset Design-lattiat ovat 
erittäin kulutuskestäviä, tulee karkea lika (kivet, 
hiekka yms.) poistaa välittömästi. Karkea lika 
voi aiheuttaa pinnan naarmuuntumista ja sen 
seurauksena helpommin likaantumista ja myös 
värivirheitä pintaan.

Design-lattioiden hoito ja puhtaanapito 
rakennusvaiheen jälkeen koostuu yleensä 
viidestä eri tehtävästä:

• Käyttöönottopuhdistus / rakennusvaiheen 
loppusiivous

• Lattiapinnan suojaaminen / esimerkiksi 
Koroclean-käsittely

• Huoltopuhdistus tuotteesta riippuen esim. 
kuukausittain tai puolivuosittain

• Päivittäinen puhdistus
• Tahranpoisto

Millä tuotteilla ja kuinka usein em. tehtäviä 
hoidetaan, riippuu Design-lattian tyypistä. Olisi 
hyvä jo suunnitelmia laadittaessa lisätä niihin 
ko. lattian hoito-ohjeet sekä suositeltavat ja/
tai kielletyt hoitoaineet ja hoitomenetelmät. 
Näin varmistetaan, että Design-lattia täyttää 
tavoitteensa vuosien ajan.

Betonilattia on Design-tuote
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5 TRU-Design-lattia on kiiltäväksi hiottu. Kuvassa 

on Arcaden-ostoskeskus Kölnissä Saksassa.

6 Sand Concept Store uusi myymälänsä Helsingin 

keskustassa kesällä 2015. Omistaja halusi lattiasta 

"teollisuuslattiamaisen" Design-lattian. Tuotteeksi 

valittiin TRU-pinnoite, jonka urakoi Misatop Oy.

A concrete floor is a design product
Concrete floors have traditionally been seen 
as floors for high-wear applications, where no 
important requirements for appearance apply. 
Coatings and coverings have been used to fulfil 
any appearance requirements. With the evolu-
tion of materials, clients and architects are more 
and more beginning to expect vivacity and new 
appearance elements of the floor surface, or 
design floors.

Impressive design floors must still also fulfil 
the technical requirements specified for the 
floor. Easiness of cleaning and maintenance 
is emphasised with design floors. A concrete 
floor cannot handle acids, which means the 
surface must be treated so as to prevent any 
liquid spills from being immediately absorbed 
into the floor. Another aspect to be taken into 
consideration is that there are several other 
factors, in addition to the colour pigments, that 
affect the uniformity of the floor colour; raw 
materials and humidity conditions are exam-
ples of these.

At its simplest, a design floor can be executed 
using a coloured surface material. Good wear-

resistance properties can be achieved with col-
oured dry shakes applied in connection with the 
concreting process. Variations in the amount of 
shake may cause the floor to wear more quickly 
in some parts of the floor, exposing the basic 
grey colour of the base concrete.

For applications with higher wear-resistance 
requirements, a durable concrete coating can be 
the right alternative. A specific thin concrete top-
ping is an advanced form of shake topping. The 
aggregate is of a larger grain size and ingredients 
reducing shrinkage and cracking are added in 
the concrete mix. A durable concrete coating 
produces a more uniform surface colour than 
shake toppings. It also prevents the base concrete 
from being exposed due to wear.

Silicate treatment has become more popular 
in both industrial and design floors. Combined 
with polishing, silicate treatment increases the 
attractiveness of design floors. 
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Pysäköintilaitoksen rakennuttaa ja omistaa 
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy, jonka suurimmat 
osakkeenomistajat ovat LähiTapiola, Espoon 
kaupunki ja Länsimetro Oy. LähiTapiola omis-
taa tällä hetkellä yhtiön osakkeista yli puolet.

”Kaupungin rooli osakkeenomistajana on 
edistää keskuksen kehittämistä. Kaupunki 
tulee myymään osakkeitaan jatkossa uudis-
tuville keskuksen kiinteistöille. Länsimetron 
paikat ovat liityntäpysäköintipaikkoja”, Tapi-
olan projektinjohtaja Antti Mäkinen Espoon 
kaupungilta kertoo.

Tapiola Parkin ensimmäinen vaihe, 450 auto-
paikan Tapionaukion pysäköintilaitos, raken-
nettiin vuosina 2011 - 2013. Se on yksitasoinen 
laitos, joka sijaitsee välittömästi Tapionaukion 
alapuolella. Sen pääurakoitsija oli Lemminkäi-
nen Infra Oy.

”Toinen vaihe, kalliopysäköintilaitoskin on jo 
viimeistelyvaiheessa. Projektinjohtourakoitsija 
SRV Rakennus Oy luovuttaa sen tilaajalle tam-
mikuun lopussa 2016. Käyttöön laitos otetaan 
maaliskuussa, kun maanpäälliset liikenneyh-
teydet on saatu valmiiksi. Metroliikennehän 
käynnistyy elokuussa 2016”, hankkeen projek-
tijohtaja Seppo Kivilaakso Indeprosta kertoo.

Kummankin laitoksen pääsuunnittelija on 
Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja rakennesuunnit-
telija Sweco Rakennetekniikka Oy (Tapionaukio 
/ Finnmap Consulting Oy). Rakennuttamistehtä-
vistä ja työmaavalvonnasta vastaa Indepro Oy.

Neljässä tasossa
Toisen vaiheen 1680 pysäköintipaikkaa rakenne-
taan laajalle alueelle, suoraan Tapiolan keskuk-

Tärkeä osa Tapiolan keskuksen uudistamista

Pysäköinti keskitetään maan alle

Tapiolan keskus Espoossa uudistetaan perusteellisesti toteut-
taen Tapiolan alkuperäistä henkeä. Uudistukseen liittyen on jo 
valmistunut, käynnissä ja suunnitteilla useita hankkeita. Tärkeä 
osa uudistamista on pysäköinnin keskittäminen maan alle. Tapi-
olan keskuspysäköintilaitos on Suomen oloissa ainutlaatuisen 
suuri, yhdellä kertaa toteutettava kokonaisuus.

Sirkka Saarinen, toimittaja

1 Jo toiminnassa olevasta Tapionaukion pysäköin-

tilaitoksesta (vihreä väri) ja maaliskuussa avattavasta 

kalliopysäköintilaitoksesta (keltainen väri) pääsee 

kattavasti niin Tapiolan keskuksen kauppoihin kuin 

kulttuurielämyksiin. Liityntäpysäköintitasolta pääsee 

suoraan metroasemalle.

2 Pysäköintilaitokseen vievän ajorampin muurit 

on verhottu liuskekivimuurauksella. 

3 Viimeistelyä vaille olevissa pysäköintihalleissa on 

avaraa ja sinistä. 

1

sen alapuolelle, samalle tasolle kuin metroasema.
Nelikerroksinen kalliopysäköintilaitos 

koostuu kahdesta 450 metriä pitkästä luolasta, 
jossa on osin neljä pystytasoa päällekkäin ja 
keskushuollon tilat sekä osittain kaksi tasoa 
päällekkäin. Lisäksi laitoksessa on kaksi puolet 
lyhyempää hallia, joissa on kaksi tasoa päällek-
käin ja lyhyempi yksitasoinen halli, joka toimii 
myös yhteisväestönsuojana.

Kalliopysäköinnin rakenteellisen rungon 
muodostavat betonipilarit pääosin 8,6 metrin 
jaolla pysäköintihallien sivuilla ja tasorakenteen 
vedenpitäviksi jälkijännitetyt paikallavalupalkit 
ja -laatat. Jälkijännitettyjä rakenteita on noin 
34 000 neliötä. Runko on optimoitu käytettä-
vyyden ja materiaalimenekin näkökulmasta 
kestävän kehityksen periaatteella. 
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Rakennustekniset työt kahdessa vuodessa
Keskuspysäköinnin ja -huollon sekä metron 
työtunneleiden louhinta aloitettiin kesällä 2010. 
SRV aloitti kalliopysäköinnin rakennustekniset 
työt tammikuussa 2014, rakennusaika on tasan 
kaksi vuotta.

”Sitä edeltäneessä louhintavaiheessa tehtiin 
ensin yläkerta tunnelina, sen jälkeen noin 18 
metriä korkea tila voitiin toteuttaa ikään kuin 
avolouhintana”, Mäkinen kertoo.

Vastaava työnjohtaja Erkki Tuikkanen 
luettelee puolestaan työmaan tunnuslukuja: 
”Nyt marraskuun lopulla työmaan vahvuus 
on noin 180, suurimmillaan se oli lähes 300. 
Kohteen tilavuus on lähes 460 000 kuutiota 
ja kokonaisneliömäärä runsaat 88 000 neliötä. 
Kuiluja olemme rakentaneet 23, kolme kuilua 
rakennetaan myöhemmin. Hissejä on tässä vai-
heessa tehty 26, viisi toteutetaan myöhemmin, 
liukuportaita puolestaan neljä.”

Ruskon Betoni Oy on toimittanut betonia 
rakenteisiin noin 28 000 kuutiota. Betoniraudoit-
teita on tarvittu 3 000 tonnia ja halkaisijaltaan 
15,7 millin jännepunosta liki 155 kilometriä.”

Palkittua jännittämistä
Tapiolan keskuspysäköinti ja -huolto on jo ennen 
valmistumistaan saanut kansainvälistä tunnus-
tusta. Post-Tensioning Institution myönsi sille 
Award of Exellence -palkinnon pysäköintitalojen 
sarjassa 2015.

Erikoispalkinto myönnetään joka toinen 
vuosi. Arvioinnissa on huomioitu luovuus, 
innovaatiot, rakenteiden nerokkuus, kustan-
nustehokkuus, toiminnallisuus, rakennettavuus 
ja estetiikka. Palkitun projektin jännitettyjen 
rakenteiden suunnittelusta vastasi Sweco 

Rakennetekniikka Oy ja jännitystyöstä Lem-
minkäinen Infra Oy.

Suunnittelussa on käytetty mallinnusta 
ja kehitetty punosten mallintamistekniikkaa, 
jolla tulevaisuudessa suunnitellaan valtaosa 
jälkijännitetyistä rakenteista Sweco rakenne-
tekniikassa.

”Jänneholvien rakentaminen aikataulutettiin 
etenemään yhtä aikaa kahteen suuntaan. Lau-
doittajat ja raudoittajat pääsivät siten juohevasti 
ilman odottelua uudelle mestalle. Kun raken-
taminen eteni toiseen halliin, lisättiin ryhmiä 
ja tehtiin töitä kahdessa vuorossa.  Yhteensä 
jännitettyjä valulohkoja oli 47. Jännitettyjen 
holvien rakentaminen kesti puoli vuotta”, 
Tuikkanen kertoo.

Suuntapainepuhallinjärjestelmä
Rakenteiden rinnalla myös laajan, maanalaisen 
kohteen talotekniikka ja ilmanvaihto ovat sekä 
suunnittelulle että toteutukselle vaativaa. Tapi-
olassa ilmanvaihto on toteutettu uudenlaisella 
suuntapainepuhallinjärjestelmällä. Pysäköin-
titasojen kattoon asennettavat iv-kanavat on 
voitu korvata pienehköillä puhaltimilla, jotka 
siirtävät tarvittavan ilman hallitusti.

Seitsemän maanpäällistä sisäänkäyntiä
Raikkaan sininen väri pysäköintitilojen ruisku-
betonoiduissa seinissä ja katossa on Mäkisen 
mukaan ”sitä jotakin”, jolla maanalaisten tilojen 
haluttiin erottuvan omanlaisena.

Osa hissi- ja porraskuiluista nousee jo käy-
tössä oleviin rakennuksiin ja osa vasta rakenteilla 
olevaan Tapiolan Kaupunkikeskukseen.

Maan pinnalla pysäköintilaitokset näkyvät 
vain seitsemänä hissiyhteytenä. ”Vain” ei tosin 

6

4 Tapiolan keskuksen muutos leikkauskuvana: tilanne 

2013 (yläkuva) ja tulevaisuudessa. Alakuvassa näkyvät 

pysäköintilaitosten ja metron tasot. 

5 Tason P2 pohjapiirustuksessa näkyy myös gal-

leriakäytävä, jonka sijoitus ja muoto noudattelevat 

yläpuoliseen kauppakeskuksen galleriakäytävää. 

Pysäköijää johdatellaan ylös ja ulos myös käytävän 

lattian ja hissien edustojen katukiveystä muistuttavalla 

laatoituksella. 

6 Kalliopysäköinnin rakenteellisen rungon muo-

dostavat betonipilarit pääosin 8,6 metrin jaolla pysä-

köintihallien sivuilla ja tasorakenteen vedenpitäviksi 

jälkijännitetyt paikallavalupalkit ja -laatat. 
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sanana kuvaa kooltaan pieniä rakennelmia, 
joiden pitää istua Tapiolan alkuperäiseen raken-
nustaiteellisesti arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön. Siinä onkin onnistuttu. Esimerkiksi 
sisäänkäynneistä suurin on samanhenkinen 
vieressä olevan alueen alkuperäisen kioskira-
kennuksen kanssa.

”Vain” kuvaa rakentamistakin huonosti. 
Sisäänkäyntien monimutkaiset lasi-teräsraken-
teet yhdistettynä vaihteleviin maaperäolosuh-
teisiin ovat Tuikkasen mukaan tehneet maan-
päällisistäkin osista varsin vaativia toteuttaa.

Lisävaativuutta maan alle rakentamiseen ja 
rakentajille tuo hänen mukaansa erityisesti ylä-
puolella toimivat kiinteistöt ja uudisrakentami-
nen, joiden toimintaedellytykset on turvattava.

Parking to be concentrated 
underground in Tapiola
The traditional Tapiola Centre in Espoo is about 
to undergo a complete reform in which the origi-
nal Tapiola spirit is to be implemented. Several 
projects related to this reform have already been 
completed or are ongoing.

One important part of the reform is the con-
centration of parking in car parks excavated 
underground.

The first phase of Tapiola Park, with 450 
parking places, was completed in the spring of 

2013. These places are all on one floor. The 1680 
parking places of the second phase to be com-
pleted in the spring of 2016 are provided directly 
under the Centre. The partly four-storey parking 
facility consists of two main levels, two smaller 
parking levels underneath the main levels, as 
well as a central maintenance and emergency 
shelter facility divided into two parts. The park-
ing facility can be accessed from many points 
in the Centre via lifts and staircases, and an 
escalator connection is provided directly in the 
middle of the commercial facilities.

Tapiola Centre Parking Project won the 2015 
Award of Excellence of the Post-Tensioning Insti-
tute in the category of parking structures. The 
total floor area of the project is 88 000 m2, of 
which post-tensioned structures account for 
34 000 m2. The project comprises 47 separate 
placing blocks and a total of 153 kilometres of 
tendon was installed on the site to reinforce 
the concrete structures. The design of the ten-
sioned structures was the responsibility of Sweco 
Rakennetekniikka Oy and the tensioning work 
was carried out by Lemminkäinen Infra Oy. The 
project was designed by Architects Arkkitehti-
toimisto HKP Oy and the main contractor was 
SRV Rakennus Oy.

10 11

8 Tapiola Parkin suurin sisäänkäynti on Tapionau-

kion laidalla. Sen arkkitehtoninen ilme noudattelee 

Tapiolan rakennustaiteellisesti arvokasta perinnettä. 

9 Maanalaiseen pysäköintiin on seitsemän eri puolelle 

Tapiolan keskustaa tuovaa hissiyhteyttä sekä liuku-

portaat suoraan kaupalliseen keskustaan. Hissiyhteys 

saadaan myös Tapiolan Kulttuurikeskukseen. 

10 Betonia kalliopysäköintilaitoksen rakenteisiin on 

tarvittu noin 28 000 kuutiota ja betoniraudoitteita 

noin 3 000 tonnia. 

11 Hissi-, porras- ja tekniikkakuiluja rakennetaan 

yhteensä 26. 
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Oulussa on puhuttu pysäköintilaitoksen raken-
tamisesta torin alle jo vuosikymmeniä.

– Vuonna 2006 Oulun kaupunki ja Lemmin-
käinen Infra valmistelivat kvr-kyselyä pysä-
köintilaitoksen urakkaa varten. Ensimmäinen 
tarjouskierros tehtiin 2009 ja Lemminkäinen 
tarjosi urakkaa siten, että Sito oli pääsuunnitte-
lija. Kaupunki laittoi kuitenkin projektin jäihin, 
toimialajohtaja Jannis Mikkola Sitosta kertoo.

Kaupungille tuli 2011 aika päättää keskus-
ten kehittämisestä eikä pysäköintilaitokselle 
löydetty vaihtoehtoista ratkaisua.

– Suunnittelua jatkettiin puolentoista 
vuoden tauon jälkeen. Kun Lemminkäinen Infra 
sai kvr-urakan, meillä oli kolme kuukautta aikaa 
tarkentaa suunnitelmat ennen rakentamisen 
aloittamista, Jannis Mikkola sanoo. 

Rakentaminen aloitettiin 2012. Maanalaisten 
rakenteiden suunnittelu eteni lähes rakenta-
misen tahdissa. Kuilujen paikkoja mietittiin, 
kun louhinta oli jo hyvää vauhtia etenemässä.

– Aikataulut olivat todella tiukat. Hyvässä 
yhteistyössä haasteet ratkottiin sähäkästi eikä 
kiireestä huolimatta mitään virheitä sattunut-
kaan. Tällaisissa tapauksissa kvr-malli toimii 
hyvin, koska urakoitsija voi ohjata suunnittelua. 
Teimme yhdessä kustannustehokkaita ratkai-
suja, mutta laadusta ei tingitty, Mikkola toteaa.

Sysäys keskustan kehittämiselle
Lokakuussa 2015 avattu Kivisydän on modernia 
tekniikkaa hyödyntävä, korkealuokkainen pysä-
köintilaitos 900 autolle sekä kolmen tuhannen 
henkilön kallioväestönsuoja.

Kivisydämen rakentaminen mahdollistaa 
keskustan kortteleiden täydennysrakentami-
sen, puistoalueiden kehittämisen ja Rotuaarin 
kävelyalueen laajentamisen. Pysäköintiliiken-
teen ja huoltoajojen siirtyminen kaupungin alle 
parantaa merkittävästi keskustan ilmanlaatua, 
kävelyalueiden toimivuutta, viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta.

– Rakennustyömaan sijainti keskellä kau-
punkia on aina erityinen haaste. Tässä projek-
tissa oli vielä paljon liittymiä sekä pysäköinti-
laitokseen että ympäröivään rakennuskantaan. 
Luolastosta tehtiin kuusi kuiluyhteyttä maan-
pinnalle ja 19 hissiä, projektipäällikkö Heikki 
Keränen Lemminkäinen Infrasta kertoo.

Pysäköintilaitos on louhittu 30 metrin syvyy-
teen. Laitoksen pinta-ala ajoyhteyksineen on 
reilut 40 000 neliötä. Kivisydämen ja siihen liit-
tyvien liikerakennusten huoltotilojen pinta-ala 
on yhteensä noin 53 000 neliötä.

– Kalliota louhittiin noin 340 000 kuutiota. 
Työmaalta lähti noin 70 000 kuorma-autollista 
louhetta Oritkarin satamaan, projekti-insinööri 
Tapani Uusitalo kertoo.

Laatua vaadittiin
Oulun kaupunki oli asettanut jo hankeku-
vauksessa tarkat määritelmät laatutasolle ja 
kvr-kilpailun ehdotuksissa annettiin myös 
laatupisteitä.

– En ole ennen ollut mukana kalliopysä-
köintilaitoksen kvr-urakassa, jossa olisi ollut 
näin korkeat laatuvaatimukset, Jannis Mikkola 
toteaa.

Leena-Kaisa Simola, toimittaja

Kivisydän sykkii 
Oulun keskustassa

Pysäköintilaitos Kivisydän on ensimmäinen mittava maanalainen 
rakennusprojekti Oulussa. Pitkään kypsytelty hanke toteutet-
tiin viimein tiukalla aikataululla ja kaupunki piti kiinni lähes 
poikkeuksellisen korkeista laatuvaatimuksista.
Betonin ja kiven harmaa liitto sai vastavoimaksi vahvan punai-
sen värin.

1 Oulun uusi pysäköintiluolasto Kivisydän sykkii 

vahvaa punaista väriä. Liikenteenjakaja on huomiota 

herättävä.
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Kalliosydämen pysäköintitilat on toteutettu 
yhteen kerrokseen.

– Tämä oli tarjouksen perustana oleva ehdo-
tus, vaikka yksikerroksinen tila on kalliimpi kuin 
tiivis kaksikerroksinen. Nyt pysäköintipaikat 
jakaantuvat tasaisemmin ja ne ovat helpommin 
saavutettavissa. Hallissa ei ole pilareita, tilat 
ovat väljät, pysäköintiruudut isoja ja ajoväylät 
leveitä, arkkitehti SAFA Juha Pajakoski Sitosta 
kuvailee.

Hallista saatiin myös normaalia korkeampi. 
Seinän vierellä vapaa korkeus on 2,7 metriä ja 
keskellä hallia vieläkin enemmän.

– Kivisydämen suunnittelussa on otettu 
tulevaisuus hyvin huomioon. Mahdolliselle 
laajentumiselle on jo jätetty varaukset, Jannis 
Mikkola kertoo.

Kilpailussa mukana olleet suunnitelmat 
saivat laatupisteitä myös tilojen monikäyt-
töisyydestä.

– Väestönsuojan katossa on varaukset tek-
niikalle, joiden avulla voidaan järjestää isojakin 
yleisötapahtumia. Näin isoa tilaa ei Oulussa 
muualla ole.

Lattia mittava paikallavalu
Kivisydämen valettu lattia on toistaiseksi suurin 
Pohjois-Suomen betonilattiatyö. Lattioiden teke-
misestä vastasi Suomen Valumestarit Oy, jonka 
toimitusjohtaja Heikki Vänttilä oli itse mukana 
jokaisessa valussa.

Heikki Vänttilän vuonna 2008 perustama 
Suomen Valumestarit Oy onkin erikoistunut 
suurten betonilattioiden toteutukseen. 

Rudus Oy toimitti valmisbetonin Kivisydä-
men lattiavaluihin.

– Rudus oli projektissa mukana jo suunnit-
teluvaiheessa ja yhdessä kävimme asioita läpi 
tilaajan kanssa. Ruduksella on eniten vaihtoeh-
toja kulutuksen kestävästä betonista, vastaava 
mestari Markku Metsäpelto sanoo.

2

3

2 Pysäköintilaitiksen pohjakuva.

3 Leikkaus. Kivisydämessä autot on sijoitettu yhteen 

kerrokseen. Suunnitelmissa on jo jätetty varaukset 

mahdollisille laajennuksille.

4 Hissien sisäänkäynnit erottuvat Kivisydämessä jo 

kaukaa ja ne ovat myös selkeästi nimetty. Sisäänkäyn-

nin edessä on Rudus Betonituote Oy:n Kartanolaattoja, 

-kiveä ja noppaa.

5 Kivisydämen paikalla valettu lattia on toistaiseksi 

Pohjois-Suomen suurin betonilattiatyö. Rudus toimitti 

noin 9 000 kuutiota lattiabetonia Suomen Valumes-

tarit Oy:n urakkaan. Kivisydämen pysäköintiluolasto 

avattiin lokakuun 2015 alussa. Ajoväylät ja pysäköin-

tiruudut ovat väljiä ja halleissa on helppo ajaa.

Kivisydän sykkii Oulun keskustassa
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Heikki Vänttilä sanoo pysäköintilaitoksen 
lattioiden valun olevan erityisen vaativaa.

– Lattia on kaltevuudeltaan pituussuuntai-
nen, sivukaltevuutta on kahteen suuntaan ja 
reuna-alueilla on lisäksi vastakaltevuus. Kaikki 
kaltevuudet ovat loivia. Lattia pinnoitettiin valu-
työn yhteydessä kuivasirotteella, millä saadaan 
lattian pinnasta kulutuksenkestävä.

– Lattioihin käytettävästä betonista tehtiin 
koelaattoja eri resepteillä. Käytetyn betonin rae-
koko oli 32 mm. Teräskuitua käytettiin 40kg/m3, 
mikä korvasi raudoitusta. Betonia ei pumpattu 
lattioihin, vaan kuorma purettiin ränniä pitkin 
tasoitettavaksi. Halusimme näin varmistaa, että 
lattiasta tulee hyvä, Heikki Vänttilä kertoo.

Toimituksiin joustoa
Rudus toimitti projektiin noin 9 000 kuutiota 
lattiabetonia ja sen lisäksi noin 12 000 kuutiota 
rakennebetonia. 

– Kaikkiaan kävimme betoniautojen kanssa 
luolastossa 3 500 kertaa, myyntipäällikkö Jouni 
Nissinen Rudukselta summaa.

– Betonimäärät olivat isoja, joten kaupungin 
ruuhkia välttääksemme valoimme usein iltaisin, 
yöllä ja viikonloppuisin. Yhteistyö Ruduksen 
kanssa sujui hyvin, vaikka työajat eivät olleet-
kaan normaalit. Massat tulivat aikataulussa ja 
Ruduksen asemanhoitajiin sai aina yhteyden, 
vaikka tuli tarve äkillisiinkin muutoksiin, Heikki 
Vänttilä kertoo.

– Aikataulujen pitäminen on oleellista, koska 
kovettuvan betonin työstössä ei voi hidastella. 
Kivisydämessä käytettiin S3-betonia, Vänttilä 
lisää.

Lämmin sydän sykkii
Kivisydämen moderniin ja rohkeaan ilmeeseen 
kuuluu vahva punainen väri.

– Kiveen saattaa liittyä kylmiä ajatuksia, 
joihin vastataan lämpimällä punaisella värillä, 
arkkitehti Juha Paldanius sanoo. Arkkitehtuuri-
toimisto Juha Paldanius Oy vastasi Kivisydämen 
kuilurakenteiden ylä- ja alaosien suunnittelusta, 
ajoluiskien kaupunkikuvallisuudesta sekä sisä-
hallien visuaalisesta ilmeestä.

– Ajoluiskat on opastettu korkeilla, punaisilla 
portaaleilla. Autoilija näkee jo kaukaa, mistä 
halliin ajetaan. Punainen väri jatkuu halleissa 
sisällä opasteissa ja sisäänkäynneissä. Pysä-
köintilaitoksen eri hallit ovat eri värisiä, jotta 
autoilija muistaa paremmin, minne autonsa 
on pysäköinyt, Juha Paldanius sanoo.

– Ajoväylän keskiosassa on kirkas, epäsuora 
valaistus. Näin katon korkeus korostuu eikä tila 
ole yhtään hämärä tai ahdistava. Pysäköinnistä 
jää miellyttävä kokemus ja auton ajaa mielellään 
halliin toistekin, Paldanius toteaa.

Maan päällä on kaksi henkilökuilua ja yksi 
poistokuilu. Kuiluissa on kaksoisjulkisivu, 
jossa ulommaisena on rei´itetty teräksinen 
corten-levy. Sen takaa näkyy hitaasti vaihtu-
vissa värivaloissa kuvia Oulun vanhoista, jo 
puretuista rakennuksista.

– Sisäänkäynnit ovat merkittävä kaupunki-
kuvallinen elementti, jotka kuvastavat alhaalla 
sykkivää Kalliosydäntä. Vanhat kuvat heräävät 
elämään heti, kun ilta alkaa pimetä, Paldanius 
kuvaa.

Hänen mukaansa Kivisydän kertoo maan 
päällä Oulun historiaa ja maan alla nykyisyyttä 
sekä tulevaisuutta.

– Kallioseiniin on varattu alueita katutai-
teelle, jossa voidaan katsoa tulevaisuuteen. 
Kivisydämen visuaalisuus kertoo, että pysäköin-
tilaitos ei ole kylmä monttu. Samalla se viestii, 
kenelle Kivisydän on rakennettu: oululaisille 
ja Oulun tulevaisuudelle.

Kivisydän
Tilaaja: Oulun Pysäköinti Oy
Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy
Kvr-urakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy
900 autopaikkaa, autopaikan koko 2,7 x 5,0 m
Huoltopihoja kiinteistöille 4, joista 2 jää kal-
liorakennusvalmiuteen
3000 hengen kallioväestönsuoja
Kuiluyhteyksiä pysäköintilaitoksesta maan-
pinnalle  6 kpl, hissejä 19 kpl
Rakennusaika 6/2012-9/2015
Tilaajan kustannusarvio: 73,5M€

Tunnuslukuja
Pysäköintilaitoksen pinta-ala ajoyhteyksi-
neen noin 41 000 m2

Lisäksi Pallaksen, Gallarian huoltotilat kiin-
teistöille, Hammarin ja Anttilan huoltopiho-
jen kalliorakennustyöt sekä maanalainen 
huoltokatu: pinta-ala noin 12 000 m2

2 sisäänajotunnelia 
Louhintaa noin 340 000 m3

Ruiskubetonit 10 000  m3 

Rakennebetonit 12 000 m3

Lattiabetonit 9 000 m3

Suunnittelijat
Pääsuunnittelu ja maanalainen ARK-suun-
nittelu: Sito Oy
KAT-suunnittelu:  Sito Oy
Liikennesuunnittelu: Sito Oy
Sähkösuunnittelu: Hepacon Oy
Rakennesuunnittelu: Ponvia Oy ja Pöyry Oy 
Maanpäällinen ARK-suunnittelu: Arkkiteh-
tuuritoimisto Paldanius Oy 
Geosuunnittelu: Pöyry Oy
Erikoisrakenteen suunnittelu: Pöyry Oy
Palotekninen suunnittelu: Kauriala Oy
LVIA-suunnittelu: Instakon Oy

6
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Parking garage Kivisydän
Kivisydän – Finnish for Stone Heart – is a 
parking garage for 900 cars opened in Oulu in 
October 2015. The facility that utilises advanced 
technology is of high quality and also serves 
as an emergency shelter in bedrock for three 
thousand people.

The parking garage has been excavated 
at a depth of 30 metres. The facility and the 
access roads to it cover a total area of 40 000 
square-metres. The total area of Kivisydän and 
the maintenance facilities of the associated com-
mercial buildings is ca. 53 000 square-metres.

The volume of excavated rock was about 
340 000 cubic-metres. Some 70 000 lorry loads 
of excavated rock was carried from the worksite 
to Oritkari harbour.

The car park in Kalliosydän is located on one 
floor. There are no columns in the car park, so 
the facility is spacious, the parking places large 
and the driving lanes wide. The free height of 
the car park is 2.7 metres by the walls, and even 
more in the centre of the facility.

The cast floor of Kivisydän is the second larg-
est concrete floor execution in Northern Finland. 

The floor features a longitudinal fall, with 
a cross fall in two directions and also a reverse 
fall near the sides. The floor was coated with 
dry shake in connection with the concreting 
process to make it wear-resistant.

Tall, red portals are used as signs to access 
ramps. The driver can see the access point to the 
car park from a long distance. The red theme 
continuous inside the parking garage in signs 
and access points. The different sections of the 
car park are implemented in different colours.

There are two entrance shafts and one 
exhaust shaft above ground. The shafts feature a 
double facade, with a perforated Corten steel as 
top cladding. Images of old, already demolished 
buildings in Oulu are shown behind this steel 
cladding with slowly changing coloured lighting.

6 Pysäköintilaitos louhittiin aivan Oulun keskustan 

alle eli rakentamisessa piti ottaa tarkoin huomioon 

olemassa oleva kaupunkirakenne.

7 Rudus Oy toimitti Kivisydämen työmaalle kaik-

kiaan 21 500 kuutiota betonia, josta 9 000 kuutiota 

lattiabetonia. Kivisydämessä käytettiin S3-betonia 

raekooltaan 32 mm. Lattia pinnoitettiin valutyön 

yhteydessä kuivasirotteella, millä saadaan lattian 

pinnasta kulutuksenkestävä. Kuva on otettu työmaalta 

viime elokuulta.

7

Kivisydän sykkii Oulun keskustassa
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Raudoitteiden korroosiosuoja betonissa perus-
tuu lähinnä betonin korkeaan alkalisuuteen 
sekä raudoitteiden päällä olevaan suojabeto-
nipeitekerrokseen, joka antaa edellä mainitun 
kemiallisen suojan lisäksi myös suojaa mekaa-
nisilta rasituksilta sekä erilaisilta haitallisilta 
aineilta. Betonirakenteiden käyttöikätarkastelu 
perustuu ensisijaisesti betonin kemiallisen kor-
roosiosuojauksen häviämiseen suojabetonin 
karbonatisoitumisen kautta.

Ajan neliöjuureen perustuvaa mallia käyte-
tään yleisesti kuvaamaan suojabetonin karbo-
natisoitumisen kautta tapahtuvaa betonirau-
doituksen korroosion käynnistymisvaihetta, 
toisin sanoen korroosion käynnistymishetkeen 
perustuvaa käyttöikää. Malli perustuu Fickin 
lakeihin diffuusiosta, ja on näin perusteltavissa 
kuvaamaan hiilidioksidin tunkeutumista beto-
niin. Toisaalta, mallia on arvosteltu siitä, ettei 
se pysty kuvaamaan oikein kastumis-/kuivu-
missykleille altistuvien betonipintojen karbo-
natisoitumista. Useiden vuosien säärasitukselle 
altistuneiden betonijulkisivujen ja -parvekkeiden 
seurantatutkimuksista kävi ilmi, että neliöjuu-
rimalli kuvastaa ilmiötä ja rakenteen käyttöikää 
hyvinkin käytännön käyttöikäsuunnitteluun 
riittävällä varmuudella. Jos tarkoituksena on 
käyttöiän ennustaminen, on näytteenotossa 
varmistettava tarkasteluun riittävä näytemäärä.

Yleinen malli on käytännön 
käyttöikäsuunnitteluun riittävä 
Yleisesti käyttöikätarkasteluissa käytetty 
neliöjuurimalli kuvastaa karbonatisoitumista 

Karbonatisoitumisen mallin 
luotettavuus betonijulkisivujen ja 
-parvekkeiden käyttöiän arvioinnissa

ja rakenteen käyttöiän ensimmäistä vaihetta, 
teräskorroosion käynnistymisvaihetta, riit-
tävällä varmuudella. Mallin vertailua varten 
seurantatutkimuksista muodostettiin raken-
netyyppikohtaisesti kaksi tutkimusaineistoa: 
koko rakennuksen kattava aineisto sekä rinnak-
kaisaineisto, jossa jälkimmäisessä tutkimuksessa 
mittaukset tehtiin tarkoituksella aikaisemman 
tutkimuksen mittauspisteen läheisyydestä. 

Arvioituna karbonatisoitumiskertoimen 
kautta, rinnakkaismittausten perusteella tehdyt 
ennustukset erosivat seurantamittauksien kar-
bonatisoitumissyvyyksistä huomattavasti (Kuva 
1). Ero karbonatisoitumiskertoimissa oli suuri 
(-1,12–+1,87 mm/vuosi^0,5 rakennetyypistä riip-
puen). Toisaalta, koko rakennusta koskevasta 
aineistosta tehdyssä tarkastelussa karbona-
tisoitumiskertoimien ero oli vain murto-osa 
tästä (-0,03–+0,02 mm/vuosi^0,5 rakennetyy-
pistä riippuen). Vertailu testattiin tilastollisesti 
Studentin T-testillä sekä p-arvoon perustuen, 
mikä kertoo tilastollisen päätelmän luotetta-
vuudesta. Ensimmäisen tutkimuksen aikana 
tehdyn ennustuksen luotettavuus oli korkea 
jo, kun tutkittavien näytteiden määrä oli 26 tai 
enemmän. Tästä syystä on erityisen tärkeää 
varmistaa riittävä näytemäärä, kun karbona-
tisoitumisen tutkimuksiin perustuen ennuste-
taan rakenteen jäljellä olevaa käyttöikää. Tällä 
pyritään ottamaan huomioon mm. materiaa-
liominaisuuksien suuri hajonta toteutuneissa 
rakenteissa.

Erityisesti tutkimuksissa havaittiin, että 
neliöjuurimalli antaa hyvin tarkan arvion 

Arto Köliö, Tampereen teknillinen yliopisto, 
rakennustekniikan laitos
Petri Niemelä, Insinööritoimisto Lauri 
Mehto Oy
Jukka Lahdensivu, Tampereen teknillinen 
yliopisto, rakennustekniikan laitos

1 Asunto Oy Rytynpyöli Forssassa. Julkisivut on 

kunnostettu. Talo voitti Julkisivukorjauskilpailun 

esimerkillisenä kohteena vuonna 2015.

2 Näkymä Hervannasta.

arvioitaessa iältään yli 25 vuoden ikäisten 
rakennusten käyttöikää. Tämä johtuu siitä, että 
karbonatisoitumisen eteneminen on jo tähän 
mennessä tasoittunut. Tämän ajan jälkeen käyt-
töikätarkasteluissa tarkemmalla mallilla saatava 
hyöty on käytännössä hyvin pieni.

Karbonatisoitumismallin rajoituksia
Lähtöoletus karbonatisoitumisen mallinta-
miselle neliöjuurimallin avulla on betonin 
tasalaatuisuus ja homogeenisuus, eli karbona-
tisoitumiseen vaikuttavat rakenteen ominai-
suudet ovat samat koko rakenteessa. Käytän-
nössä betonin ominaisuudet voivat kuitenkin 
vaihdella huomattavasti mm. suhteituksesta, 
sekoituksesta, tiivistyksestä, jälkihoidosta ja 
kosteusolosuhteista johtuen. Lisäksi rakenteen 
käyttöiän aikana ominaisuudet voivat muut-
tua esimerkiksi vaurioitumisen tai huokosra-
kenteen täytteisyyden kautta. Tästä syystä on 
selvää, että betonin todellinen karbonatisoi-
tuminen vain harvoin seuraa tarkasti esitet-
tyä mallia. Elementin pintaa on tyypillisesti 
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käsitelty tuoreena valun jälkeen, esimerkiksi 
pesubetonissa, harjatussa betoninnassa, jne., 
jolloin betoni on usein tiiviimpää rakenteen 
sisällä, ja hydrataatio edennyt pidemmälle, kar-
bonatisoituminen on tavallisesti hitaampaa 
rakenteen sisällä kuin pinnalla. Betonipeitteen 
hiilidioksidin diffuusiovastus kasvaa karbo-
natisoitumisvyöhykkeen edetessä. Lisäksi 
korkea kosteuspitoisuus betonin sisällä voi 
hidastaa karbonatisoitumista pintakerrokseen 
verrattuna. 

Ajan neliöjuureen perustuvia karbona-
tisoitumisen malleja on esitetty useita. Mal-
lissa hyödynnetään tavallisesti kerrointa, jolla 
riippuvuus muutetaan tiettyihin olosuhteisiin 
ja rakenteen ominaisuuksiin sopivaksi. Osa 
malleista hyödyntää tuoreen betonimassan 
ominaisuuksiin perustuvaa kerrointa ja osa 
rakenteen karbonatisoitumismittauksiin perus-
tuvaa lukuarvoa. Lisäksi ympäristön vaikutusta 
on pyritty ottamaan huomioon pienentämällä 
ajan eksponenttia. Neliöjuurimallin on empii-
risten tutkimusten avulla havaittu yliarvioivan 
karbonatisoitumisen etenemistä erityisesti 
verrattain nuorten rakenteiden osalta. Tästä 
syystä neliöjuurimallin tulos on tyypillisesti 
varmalla puolella oleva yläraja-arvio.

Betonin karbonatisoitumisen 
merkitys käyttöiässä
Betonin karbonatisoituminen on kemiallinen 
reaktio, joka tapahtuu betonin huokosveteen 
liuenneiden hiilidioksidin ja betonin alkalisten 

reaktiotuotteiden kesken. Karbonatisoitumi-
sen keskeinen seuraus on betonin pH:n lasku 
lopulta tasolle, jolla raudoitteiden kemiallinen 
korroosiosuoja häviää. Ympäristön vaikutus kar-
bonatisoitumiseen on selvimmin nähtävissä 
verrattaessa parvekelaatan sateelta suojatun 
alapinnan ja esimerkiksi parvekepielien ulko-
pinnan karbonatisoitumista. Betoninormien 
rasitusluokissa parvekelaatan alapinta asete-
taan luokkaan XC3 ja julkisivupinnat luokkaan 
XC4. Suunnittelussa on siis huomattava, että 
karbonatisoitumisen suhteen luokka XC3 on 
huomattavasti seuraavaa luokkaa XC4 riskialt-
tiimpi. Jos käyttöikätarkastelun aikajaksoa jat-
ketaan käsittämään myös aktiivisen korroo-
sion vaihetta, luokan XC4 olosuhteet suosivat 
nopeampaa raudoitteiden korroosiota. Riippuen 
siis tarkastelujaksosta on kiinnitettävä erityistä 
huomiota eri rakenteisiin. Lopulta tavoiteltu 
käyttöikä ja käyttöiän päättymishetki määräävät 
miten eri rasitusluokkiin kuuluvia rakenteita 
tulisi käsitellä käyttöikämielessä, ja miten ne 
suhtautuvat toisiinsa.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksessa analysoitiin TTY:n rakennus-
tekniikan laitoksen ja Insinööritoimisto Lauri 
Mehto Oy:n yhteistyönä karbonatisoitumisen 
neliöjuurimallin toimivuutta karbonatisoitu-
misen seurantamittausten avulla. Seuranta-
mittausten tuloksia verrattiin ensimmäisen 
tutkimuksen tulosten perusteella mallinnet-
tuun käyttöikään. Aineisto koostui yhteensä 18 

2–3  Neliöjuurimallin vastaavuus arvioituna peräk-

käisten tutkimusten peruste2ella 50 vuoden käyttöiän 

aikana. Vertailu on toteutettu rinnakkaisnäytteistä 

ja koko rakennusta koskevasta aineistosta rakenteen 

pintatyypeittäin.

4 Betoninäytteen karbonatisoitumisrintama (koros-

tettu tussilla) halkeaman kohdalla.

kerrostalokohteen kuntotutkimuksista, joissa 
peräkkäisten tutkimusten väli oli keskimäärin 
kahdeksan vuotta. Kohteet olivat keskimäärin 
peräkkäisten tutkimusten aikaan 27 ja 35 vuotta 
vanhoja. Tutkimukseen valittiin kohteet, joiden 
julkisivu- ja parvekerakenteille ei ole tehty kun-
nostustoimenpiteitä kuntotutkimusten välisenä 
aikana.

Karbonatisoitumissyvyys mitattiin tutki-
musten yhteydessä porattujen betoninäytteiden 
pinnoilta pH-indikaattorilla (fenoliftaleiini) mer-
kitsemällä näytekohtainen maksimi ja keskiarvo 
karbonatisoitumissyvyydelle.

Karbonatisoitumisen mallin luotettavuutta 
testattiin vertaamalla peräkkäisten tutkimus-
ten perusteella määritettyä karbonatisoitumis-
syvyyttä rakenteen käyttöiän ajanhetkellä 50 
vuotta. Täydellinen vastaavuus vaatisi näin, että 
ero tutkimuskertojen välillä sekä ennustetussa 
syvyydessä että karbonatisoitumiskertoimessa 
on nolla. Toisaalta näiden eroavaisuudet kertovat 
mallin sisältämästä virheestä ja sen suunnasta.

Karbonatisoitumisen mallin luotettavuus betonijulkisivujen ja -parvekkeiden käyttöiän arvioinnissa
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Reliability of carbonation model 
in assessment of service life
The service life analyses of concrete structures 
mainly consider the loss of chemical corrosion 
protection due to the carbonation of the protec-
tive concrete cover.

A model based on the square root of time is 
commonly used to describe the corrosion ini-
tiation phase of concrete reinforcement, which 
starts through the carbonation of the protective 
concrete cover, i.e. the service life calculated from 
the starting time of corrosion. The model is based 
on Fick’s laws of diffusion and can therefore be 
justifiably used to describe the penetration of 
carbon dioxide in concrete. On the other hand, 
the model has been criticised for not being able 
to correctly describe the carbonation of concrete 
surfaces exposed to wetting/drying cycles.

The Department of Civil Engineering at 
Tampere University of Technology has carried 
out in cooperation with Insinööritoimisto Lauri 
Mehto Oy a study of the performance of the 
square root model of carbonation. Carbona-
tion follow-up measurements were conducted 
on concrete facades and balconies after several 
years of exposure to weather and it was con-
cluded that the square root model describes the 
phenomenon and the service life of the struc-
tures with adequate accuracy for purposes of 
practical service life planning. If the model is 
used to predict the service life, it must be ensured 
that an adequate number of samples is taken 
for the analysis.

Karbonatisoitumisen mallin luotettavuus betonijulkisivujen ja -parvekkeiden käyttöiän arvioinnissa
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Eurokoodin käyttöönoton ja siihen perustu-
van Paalutusohje 2011:n (PO-2011) julkaisun 
myötä myös teräsbetonipaalujen rakenteel-
linen mitoitus siirtyi Eurokoodin mukaiseen 
järjestelmään. Uusien ohjeiden käyttöönotto 
ei kuitenkaan ole tapahtunut mutkattomasti 
ja ohjeet ovat aiheuttaneet erilaisia ja osin 
ristiriitaisiakin tulkintoja rakenteiden suun-
nittelussa. 

Mitoitusohjeiden selkiyttämiseksi Beto-
niteollisuuden paalujaos käynnisti alkuvuo-
desta 2015 tutkimuksen teräsbetonipaalujen 
rakenteellisesta mitoituksesta. Tutkimuksen 
toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston 
vaativien rakenteiden tutkimusryhmä.

Kirjallisuustutkimuksena toteutettu 
esiselvitysvaihe on tulossa päätökseen. Esi-
selvitysvaiheen tavoitteena on ollut pereh-
tyä teräsbetonipaalun mitoittamiseen ja 
siihen vaikuttaviin ilmiöihin aikaisempien 
kansallisten paalutusohjeiden, ulkomaisten 
suunnitteluohjeiden sekä aiheesta julkaistu-
jen tutkimusten avulla. Esiselvitysvaiheen 
tarkoituksena on ollut selvittää nykyisen 
mitoitusohjeen ongelmakohdat ja antaa siten 
lisätietoa mihin varsinaisessa tutkimusosiossa 
tulisi syventyä.

Tutkimus kohdistuu aksiaalisesti kuormi-
tetun, kärjellään kantavan teräsbetonipaalun 
rakenteelliseen mitoitukseen. Nykyisessä 
teräsbetonipaalun mitoituksessa paalulle 
määritetään sekä geotekninen että raken-
teellinen kantavuus, joista määräävämpi on 
paalun lopullinen kapasiteetti. Rakenteellinen 
kapasiteetti voi ylittyä paalupoikkileikkauk-
sen kapasiteetin ylittyessä normaalivoima-tai-
vutusmomentti –yhdistelmän vaikuttaessa 
tai pehmeissä maakerroksissa rakenteen 
stabiliteetin menettämisen seurauksena.

Paalun taivutusjäykkyydellä, normaalivoi-
malla, taivutusmomentilla ja sivusiirtymillä 
on tarkasteltavassa ilmiössä keskinäinen riip-
puvuus. Lisäksi paalun taivutusjäykkyys sekä 
maan sivuttaistuki käyttäytyvät epälineaa-
risesti. Näitä seikkoja ei yksinkertaistetuilla 
käsinlaskentakaavoilla pystytä täysimääräi-
sesti hyödyntämään. Tästä aiheutuu selkeä 
tarve numeerisen ja suunnitteluun soveltuvan 
mitoitusmenetelmän kehittämiseen, jonka 
avulla mitoitukseen vaikuttavat ilmiöt pystyt-
täisiin ottamaan mahdollisimman kattavasti 
huomioon. Esiselvitysvaiheessa luonnosteltiin 
uudenlaista mitoitusmallia, joka eroaa osit-
tain kirjallisuudessa esiintyvistä malleista.

Paalun rakenteellinen kestävyys antaa 
myös geotekniseen kantokykyyn oman rajoi-
tuksensa, sillä paalun on kyettävä ottamaan 
vastaan geoteknisen kantokyvyn varmis-
tamisessa paaluun kohdistuvat rasitukset. 
Teräsbetonipaaluilla geotekninen kantavuus 
määritetään useimmiten asennuksen yhtey-
dessä suoritettavien ns. loppulyöntien avulla.

Paalun käytön- ja asennuksenaikaisen 
mitoituksen lisäksi tulee varmistua, että 
teräsbetonipaalu kestää kuljetuksen ja ele-
mentin nostotilanteen siihen kohdistamat 
rasitukset sekä täyttää sille käyttörajatilassa 
asetetut vaatimukset.

Tutkimuksen esiselvitysvaiheella saatiin 
myös paalutusohjeuudistukseen liittyvää 
lisätietoa. PO-2011:ssa asennuksen aikaisen 
taivutusmomenttikestävyyden vaatimuksiin 
ei todettu olevan selkeitä perusteita, koska 
taivutuskestävyyttä ei saavuteta lyönnin 
aikana, vaan asennuksenaikainen kestävyys 
olisi perustellumpaa määrittää reunajännityk-
sien rajoittamisen avulla. Nykyisessä paalu-
tusohjeessa ohjeistus paalun rakenteelliseen 
mitoitukseen on annettu pelkästään teräs- ja 
liittopaaluille. Myös teräsbetonipaaluille tulisi 
jatkossa olla annettu ohjeet rakenteellisen 
kestävyyden määrittämiseksi. 

Esiselvitysvaihe valmis –
Teräsbetonipaalun rakenteellinen mitoitus

Jukka Haavisto, dipl.ins., tutkija, TTY
Anssi Laaksonen, tekn. toht., professori, TTY
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Mitoituksen alkuepäkeskisyyksiin vaikutta-
valla paalujatkoksen taivutustestien yhteydessä 
määritettävälle omasta painosta aiheutuvalle 
jatkoksen kulmanmuutokselle olisi uudistetussa 
paalutusohjeessa oltava rajoitukset. Lisäksi 
rakenteen ja maan vuorovaikutukseen liittyy 
epäselvyyksiä ja etenkin maan osavarmuuslu-
vun käyttöä nurjahdusmitoituksessa käytettä-
viin paalua ympäröivän maan ominaisuuksiin 
tulisi selkeyttää.

Esiselvitysvaiheen tuloksena lisätutkimuk-
sille todettiin olevan tarvetta myös todellisten 
asennuksenaikaisten reunajännitysten määrit-
tämiseksi ja lyöntien paalumateriaalille aiheut-
taman väsymisvaikutuksen huomioonottamisen 
tarpeesta mitoituksessa.

Esiselvitysvaihe tuotti arvokasta tietoa 
teräsbetonipaalujen rakenteellisen mitoituk-
sen perusteista ja toi esille useita kohtia, joita 
edelleen tutkimalla mitoitusmenettelyä pys-
tytään tarkentamaan. Mitoitusmenetelmän 
kehittäminen antaa betonipaaluteollisuudelle 
mahdollisuuden valmistaa tulevaisuudessa 
entistä tehokkaampia tuotteita.

2 TTY:llä on kehitelty teräsbetonipaalujen mitoi-

tusperusteita.

1 Teräsbetonipaalujen lyöntipaalutus   

 meneillään.
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Henkilökuvassa Mika Airaksela 

Betonilehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana rakennusmestari 
Mika Airaksela (s.1966 Uuraisilla).)

”Ei rakentajaksi eikä appiukon kanssa samaan 
firmaan töihi n.” Ainakin näissä kahdessa asiassa 
Mika Airaksela on vuosien kuluessa muuttanut 
mieltään. Eikä ole kumpaakaan mielenmuu-
tosta katunut.

Aivan normitietä Mika ei päätynytkään 
opiskelemaan rakennusmestariksi Vaasan 
Tekuun vuonna 1985. Hän kertoo, että pääsy-
kokeisiin houkutteli aikanaan pääasiassa se, 
että sitä varten sai peruskoulusta vapaapäivän. 
Vapaapäivän vietto kannatti, sillä opiskelupaikka 
tuli. Tuolloin vuosiotosta kaksi sai varata opis-
kelupaikan kahden vuoden päähän ja Mika oli 
toinen heistä.

”Sinä aikana pystyi suorittamaan vaaditun 
harjoittelun joko käymällä ammattikoulun ja 
työskentelemällä kesät raksalla tai menemällä 
suoraan työharjoittelijaksi. Harmi, että nykysys-
teemissä ennakkoharjoittelua ei vaadita. Sen 
takia aiheutuu turhaa opiskelijahävikkiä, kun 
suoraan koulusta tullut huomaakin, ettei ala 
ole hänen juttunsa”, Mika pohtii.

Mika itse oli harjoittelijana ensin jurvalaisen  
Aarne Anttilan ja vaasalaisissa K. E. Nymanin 
firmoissa ja sitten Jyväskylässä Tynkkysellä. 
Ennen tekua hän kävi myös armeijan.

Dj-keikkoja ympäri Suomen
Mika toki tiesi, mitä rakentaminen on, sillä isä 
oli rakennusmestari. ”Minulla oli kouluaikana 
kuitenkin mielessä ihan toinen ammatti, jonka 
myös toteutin. Vuonna 1982 aloin tehdä dj-keik-
koja ympäri Suomea ja vuonna 1986 perustimme 
kaverin kanssa ohjelmatoimiston ja äänentoisto-

laite -firman.”
”Kaiken takana on nainen”, Mika vastaa 

kysymykseen, miten hän rupesi rakentajaksi.
Valmistujaisluokan kronikassakin Mikasta 

kerrotaan: ”Soitti ammatikseen levyjä ja suoritti 
vapaa-ajallaan teknillisen koulun oppimäärän.”

”Tyttöystävä oli sitä mieltä, että dj:n työajat 
eivät lyö yksiin seurustelun saatikka perhe-elä-
män kanssa”, Mika naurahtaa ja kertoo, että 
silloisen tyttöystävän työhuone on nyt saman 
käytävän päässä. ”Myös Paula opiskeli Vaasan 
tekussa, hän valmistui puolitoista vuotta myö-
hemmin.”

Työmaamestarista toimitusjohtajaksi
1980-90-luvun vaihteessa rakentajille oli töitä 
tarjolla valittavaksi asti. Mika myi ohjelma-
firman yhtiökumppanilleen ja tuli Helsinkiin 
Rakennusliike Reponen Oy:n palvelukseen. 
Samassa yrityksessä hän on viihtynyt siis jo 
yli neljännesvuosisadan.

”Oikeastaan minä en valinnut Reposta vaan 
Reponen valitsi minut. Reposella tuolloin työ-
päällikkönä työskennellyt appeni, Erkki Tolkki-
nen näet houkutteli minut firmaan puoliväkisin”, 
Mika vastaa kysymykseen miksi Reposelle.

”Ensin työmaamestarina, sitten viisi vuotta 
vastaavana mestarina ja työpäällikkönä viisi 
vuotta”, Mika kertaa. Reposen toimitusjohtaja 
hänestä tuli vuonna 2001 pestiä kymmenen 
vuotta hoitaneen Erkin jälkeen.

”Päivääkään en ole katunut appiukon hou-
kutukseen suostumista. Erkki on loistotyyppi ja 
vahva visionääri, jonka aloittaman työn ansiosta 

yrityksessä on vahva kehittämisen ja oman 
tekemisen kulttuuri”, Mika kehuu vuoteen 2005 
saakka hallituksen puheenjohtajan toiminutta 
Erkki Tolkkista.

1990-luvun alussa Reposen toimiva johto 
osti 1950-luvulla perustetun perheyrityksen. 
Omistajia on nyt kuusi. Kaikki työskentelevät 
Reposella, Mika on heistä yksi.

Asunnot ovat Reposen juttu
Reponen on erikoistunut asuntorakentamiseen. 
”Syrjähyppyjäkin on ollut, kuten pari vuotta 
sitten valmistunut hissiyhtiö Schindlerin pää-
konttori. Ne ovat johtuneet siitä, että tilaaja on 
halunnut meidät tekijäksi”, Mika kertoo.

Asuntorakentamisen tukijaloiksi hän kertoo 
oman betonielementtitehtaan, tytäryhtiö Laa-
tuseinä Oy:n sekä oman metallituotteiden 
valmistuksen: ”Parvekekaiteita, ikkunalistoja, 
tuotteita, joita tarvitaan tasaisesti asuntora-
kentamisessa.”

Erikoistuminen kerryttää samalla osaamista, 
asuntorakentamisen tieto-taitoa. ”Juuri teknisen 
osaamisen kautta olemme saaneet kaikki tämän-
kin hetken työmme – joko neuvottelemalla tai 
kvr:nä. Asiakkaitamme ovat parikymmentä isoa 
rakennuttajaa ja heidän asiakkaitaan. Myymme 
heille joko itse tai asiakkaiden kanssa yhdessä 
kehittämäämme uutta”, Mika toteaa.

Matalaenergiasta passiivitaloon
Reponen oli etujoukoissa, kun matalaener-
giarakennuksia alettiin kehittää toden teolla 
2000-luvun alussa.
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”Meillä oli ja on selkeä näkemys siitä, ettei 
energian hinta laske. Eikä näkemys ole muuttu-
nut nykyisestä välivaiheesta huolimatta. Myös 
määräyksien kautta energiatehokkuusvaatimuk-
set tulevat entisestään kiristymään”, hän arvioi.

Reposen ensimmäinen matalaenergiakohde 
valmistui Leppävaaraan vuonna 2005, sen jäl-
keen tulivat Heinolan kohteet ja monta muuta, 
muun muassa ATT:n ensimmäinen passiivitalo 
Hernepellontielle Helsinkiin. Ne voivat Mikan 
mukaan edelleen hyvin.

Lähes nollaenergiatalo tulossa
Nyt Reposen työkalupakissa on jo hahmoteltu 
seuraavan tason eli heidän käsityksensä mukai-
set lähes nollaenergiatalot.

Tavoitteena on A-energialuokan talo, jonka 
E-luku on 75. ”Se on kunnianhimoinen tavoite, 
tuleehan normien kautta pelkästä sähköstä 
annettuna jo 55. Käyttöveden ja kiinteistön 
lämmitykselle ei siis jää kuin 20.”

”Tavoitteen saavuttaminen vaatii energian 
paikallista tuottamista. Vantaan Kivistön puu-
kerrostalossa olemme yhdessä VTT:n kautta 
hakeneet mallintamalla vaihtoehtoja. Sen kautta 
meillä on ensimmäiset luonnokset E-luku 75:n 
kerrostalosta.

Lähes nollaenergiarakentamisen suurimmat 
haasteet ovatkin Mikan mukaan talotekniikka-
puolella. ”Lisäksi kaavoittajia pitäisi lisäkoulut-
taa, valitettavasti energiatehokkaan ratkaisun 
edellytyksiä ei tunneta riittävästi. Usein juuri 
kaavassa olevat miinat estävät todella energia-
tehokkaan rakentamisen.”

”Talojen suuntauksien ja muotojen vaikutus 
korostuu. Ilmanvaihtoon, joka kuluttaa läm-
mitysenergiasta puolet, kaavoitus vaikuttaa 
valtavasti: miten pystytään tekemään energia-
tehokkaasti raittiin ilman otto ja jätepuhallus, 
kuinka pitkälti joudutaan vetämään kanavia, 
miten saada hallittua sisäilman laatu. Kokonai-
suus kertyy lukemattomista yksityiskohdista”, 
hän luettelee.

Asukkaan säätömahdollisuudet kuriin
Lähes nollaenergiatalon tekeminen tarkoittaa 
perinteisen lämmityksen jättämistä kokonaan 
pois. Ilmalämmitys on Mikan mukaan ainoa 
lämmitysvaihtoehto, joka reagoi kyllin nopeasti 
ympäristön muuttuviin olosuhteisiin.

Teknisten ratkaisujen rinnalla hän korostaa 
asunnon käyttäjän osuutta. ”Hyvä esimerkki on 

TA-Yhtiöille tekemämme Oravarinteen kolme 
keskieurooppalaisen passiivikriteerin määritel-
män täyttävää identtistä omakotitaloa. Niissä 
asuu kolme täysin erilaista asukasta. Asunnossa, 
jossa viisihenkisen perheen viisi tietokonetta 
ja muut vempeleet  hurahtavat päälle samaan 
aikaan, asunnon lämpötila hyppää tunnissa viisi 
astetta ylös. Lattialämmitetyssä rakennuksessa 
tasaantuminen kestää 10 tuntia. Ilmalämmitys 
sen sijaan reagoi heti”, hän selvittää.

”Omissa kvr-kohteissamme emme enää anna 
asukkaalle mahdollisuutta muuttaa ja samalla 
sekoittaa automatiikkaa muuten kuin selkei-
den kotona-poissa ja järkevän 17–23 sisälämpö-
tilasäädön osalta. Talotekniikka-automatiikka 
on nykyään sellaista high-teciä, että sadasta 
rakentamisen ammattilaisestakin ehkä kaksi 
hallitsee sen säädöt käytännössä.”

1 Vaikka Mika Airaksela on syntynyt Uuraisilla, hän 

pitää itseään pohjalaisena. Sieltä ovat sekä äidin että 

isän sukujuuret: ”Muutimme Jurvaan 1977, kun olin 

11-vuotias, mutta jo sitä ennen vietin kesät ja lomat 

isovanhempien luona Jurvassa.”
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Vaikka talotekniikan osuus energiatehok-
kaassa rakentamisessa on Mikan mukaan 
tärkeä, tietysti myös itse talon pitää olla oikein 
ja ilmatiiviisti rakennettu. Lähes nollaenergiata-
lon rakenteiden pitää myös olla huomattavasti 
normeja paremmat.

Materiaalineutraali rakentaja
Entä materiaalit, puu vai betoni – niin ener-
giatehokkuuden kuin rakentamisen kannalta 
muutenkin?

”Olen täysin materiaalineutraali. Molemmilla 
voi rakentaa hyvin, mutta molemmilla voi tehdä 
myös sutta”, Mika vastaa ja kertoo, että paras 
esimerkki materiaalineutraalisuuden onnistu-
misesta on se, että häntä kutsutaan puhujasta 
ja tilaisuudesta riippuen sekä puumieheksi että 
betonimieheksi. ”Puuseminaarissa betonimie-
heksi ja betoniseminaarissa puumieheksi”, hän 
tarkentaa.

Seminaari- ja luentopyyntöjä Mika saa 
runsaasti sekä energia- että materiaaliasioi-
hin liittyen. Näkyvyyttä on tullut myös usei-
den tunnustusten muodossa sekä firmalle että 
Mikalle henkilökohtaisesti. Puu- ja passiivita-
lorakentajana hän on hiljattain saanut sekä 
Rantasalmi- että Spirit of Nature -palkinnot.

Reponen on tehnyt useita puukohteita, tuo-
reimpana Kivistön asuntomessujen Suomen 
suurimman puukerrostalon. Käynnistymässä 
on myös esimerkiksi passiivitason puukerros-
talon rakentaminen Helsingin Honkasuolle.

Helsingin Jätkäsaaressa on puolestaan juuri 
käynnistynyt Vihreistä Vihrein -asuinkerros-
talon rakentaminen. Se on betonitalo.

Rakennuslupavaiheessa on myös neljän 
identtisen asuinkerrostalon kohde Helsin-
gin Kuninkaantammessa. Taloista kahteen 
tulee betoni- ja kahteen puurunko. Helsingin 
kaupungin Kehittyvä kerrostalo -hankkeessa 
saadaan todellista vertailutietoa materiaalien 
vaikutuksista.

”Puurakentaminen on tällä hetkellä muoti-
asia”, Mika toteaa. Tärkeintä on hänen mukaansa 
vakiinnuttaa myös puurakentamispuoli nor-
mirakentamiseksi, joka edellyttää puupuolen 
ristiriitaisten, toistensa kumoavien normien 
purkua.

”Vaikka meillä on jo vakiintunut järjestelmä, 
jokainen puukohde on jossain suhteessa edelleen 
koehanke. Uudessa rakennusvalvonnassa on 
aina jumpattava läpi prosessi, jossa käydään läpi 
normien ristiriitaisuudet, meidän tahtotilamme 
ja se miten asiat hoidetaan.”

Sääsuojaus materiaalin mukaan
Isoin ero eri materiaaleista rakennettaessa 
syntyy työmaalla kosteudenhallinnan järjes-
tämisestä.

”Puutalo pitää tehdä hupussa. Betonitaloa 
ei kannata huputtaa”, Mika linjaa. Syykin on 

selvä: kastumaan päässyt puu on kuivuttuaankin 
alusta homekasvustolle toisin kuin emäksinen 
betoni, jolla homekasvusto ei viihdy.

Rakentamisaikainen kosteudenhallinta on 
Mikan mukaan osaamista, joka on haluttaessa 
täysin hallittavissa. ”Esimerkiksi ontelolaattoi-
hin jäävä vesi, joka on todellisuudessa "vain" 
esteettinen haitta, on oikein toimenpitein pois-
tettavissa. Puutalossa puolestaan erityisesti jul-
kisivun vedeneristys on huolellista toteutusta 
vaativa vaihe.”. 

Kosteudenhallinnan toteutumisessa Mika 
korostaa kosteusteknisesti turvallisten rakentei-
den merkitystä: ”Jos julkisivussa on kymmeniä 
materiaaleja ja niiden välisiä rajapintoja, sitä 
on todella vaikea saada sataprosenttisen vesi-
tiiviiksi. Erityisen vaativaa se on Helsingissä 
lisääntyneessä merenrantarakentamisessa, jossa 
julkisivut joutuvat alttiiksi jatkuvalle kovalle 
tuulen- ja vedenpaineelle.”

Hiilijalanjälki aina koko elinkaaren ajalta
Materiaalien välistä rakennusaikaista hiilijalan-
jälkikisaa Mika pitää turhana. ”Vain rakennuksen 
koko elinkaaren aikana syntyvillä päästöillä 
on merkitystä. Sitä laskettaessa ei ole mitään 
merkitystä sillä, ovatko ne rakennusaikaiset 
päästöt viisi vai seitsemän prosenttia”, hän 
kuittaa.

”Hiilijalanjäljen kannalta oikeasti tärkeätä on 
se, että tehdään energiatehokkaita, turvallisia, 
kestäviä ja viihtyisiä taloja. Niitä voi tehdä yhtä 
lailla betonista kuin puusta. Mutta se vaatii 
osaamista.”

Osaaminen tarkoittaa Reposella myös sitä, 
että työmailla on paljon omia miehiä. Esimerkiksi 
perinteiset timpurityöt pyritään teettämään 
omilla ammattilaisilla. Erikoistyöt, kuten lvis-, 
maalaus-, tasoite- ja mattotyöt teetetään puo-
lestaan aliurakoina kunkin alan ammattilaisilla.

Reposen palkkalistoilla on tällä hetkellä 
vajaat sata henkilöä. Tytäryhtiö Laatutilit Oy:ssä 
työskentelee toistakymmentä ja elementtiteh-
taalla 35 henkilöä.

”Elementtitehtaan periaatteena on tehdä 
tuote mahdollisimman valmiiksi tehtaalla 
suojatuissa olosuhteissa. Laadun lisäksi se on 
kustannustehokasta”, Mika korostaa.

Vesielementtikin on tuttu
Airakselan pariskunta ei vatvo työasioita kotona, 
vaikka saman työnantajan palveluksessa on 
oltu jo 25 vuotta. Yhteisiä toimistovuosia tosin 
ei ole niin paljoa, sillä molemmat työskenteli-
vät aluksi työmaalla. Nyt Paula työskentelee 
hankintainsinöörinä.

Espoon Saunaniemessä, itse rakennetussa 
betonitalossa asuvien Paulan ja Mikan lisäksi 
perheeseen kuuluu 17-vuotias tytär sekä irlan-
ninsusikoira Pikkuveli ja irlanninterrieri Luru.

”Sukeltaminen, laskettelu, moottoripyöräily 
– viime tammikuussa tosin myin pyörän pois”, 
Mika listaa vapaa-ajanharrastuksiaan. Moot-
toripyörällä on taittunut moni työreissukin. 

Sukeltamassa Mika on käynyt kauempana-
kin, vastikään hän palasi kymmenen päivän 
sukellusmatkalta Filippiineiltä.

Sirkka Saarinen

2 Irti työrutiineista Mika pääsee laskettelurinteessä, 

moottoripyörän selässä tai sukeltamalla.
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Tuotammeko tarpeeksi osaajia ja 
osaamista betonirakentamiseen?

Rakentamisen vaatimukset kasvavat jatku-
vasti. Lainsäädäntö asettaa meille lisää vaati-
muksia ja entisetkin vaatimukset kiristyvät. 
Normistoa tulee koko ajan lisää. Asiat, joita 
pitää voida hallita, ovat tärkeitä. Rakentami-
nen monimutkaistuu. Kilpailu kiristyy (mikä 
on aina normaalia).

Voisiko asioita yksinkertaistaa ja hal-
littavia asioita jotenkin vähentää? Se olisi 
hyvä tavoite, mutta ennusmerkit eivät näytä 
hyviltä. Meidän on vain pyrittävä vastaamaan 
uusiin ja muuttuviin vaatimuksiin uudella ja 
paremmalla tiedolla ja osaamisella.

Betonirakentamisen tutkimuksen volyymi 
on laskenut ja tutkijoita on vaikkapa muihin 
Pohjoismaihin verrattuna vähän. Julkisen 
rahoituksen saaminen alan tutkimushank-
keille on vaikeaa ja yrityksetkin ovat rahalleen 
nuukia. Alan jatko-opiskelijoitakin on ollut 
jo pitkään vähän. Korkeakoulujen perus-
tutkintokoulutuksessa substanssiaineiden 
tarjonta näyttää vähenevän. Täydennys-
koulutustakaan ei hyödynnetä riittävästi 
tarpeeseen nähden.

Tunnelin päässä näkyy kuitenkin jonkin 
verran valoa. Insinöörien perustutkintokou-
lutukset ovat rakennustekniikassa olleet 
sekä yliopistoissa että ammattikorkea-
kouluissa vetovoimaisia, joten alalle saa-
daan lahjakkaita nuoria. Esimerkiksi TTY:ssä 
rakennustekniikan hakukohde on jo yli 10 
vuotta ollut yhteishaussa hakijamäärältään 

joko kärjessä tai ainakin parhaiden joukossa. 
Yliopistoissa on entistä tehokkaampi ja 
tavoitteellisempi jatko-opiskelukulttuuri, 
joten ne, jotka jatko-opinnot aloittavat, 
myös tohtoroituvat entistä varmemmin. 
Betoniteollisuuden ja Suomen Betoniyh-
distyksen rahoitus betonirakenteiden lah-
joitusprofessuurille oli erinomainen askel 
eteenpäin. Näin voidaan varmistaa betonira-
kentamisen opetustarjonta sekä perus- että 
jatko-opiskelussa ja samalla generoida uutta 
tutkimustoimintaa. Tämä on merkityksel-
listä sikälikin, että nykyisessä yliopistojen 
profilointi- ja uudistusmylläyksessä ei ole 
mitenkään varmaa, että niinkin tärkeä ala 
kuin betonirakentaminen säilyisi automaat-
tisesti professuurin alana.

Jatkossa koulutukseen on käytettä-
vissä nykyistä vähemmän julkista rahaa.  
Rakennusalan laadukkaasta tutkintokou-
lutuksesta pitäisi huolehtia, kun muutok-
sia korkeakouluissa suunnitellaan. Tässä 

alan vaikuttajien pitäisi osata lobata oikein.  
Koulutustarjonnan priorisoinnissa pitäisi 
korkeakouluissa tehdä viisaita päätöksiä. 
Pitäisi opettaa sellaista, mikä antaa pohjan 
työuranaikaiselle uuden oppimiselle ja on 
vielä tulevaisuudessakin pätevää. Pitää opet-
taa perusasiat entistä paremmin ja vähentää 
nice to know -osastoa. Uusi korkeakoulujen 
erikoistumiskoulutusmalli on rakennusalalla 
yksi hyödyntämiskelpoinen mahdollisuus, 
jonka tarve ja kysyntä kannattaa selvittää. 
Täydennyskoulutuskulttuuria pitäisi kai-
killa koulutustasoilla voimistaa. Moni asia 
kannattaa opiskella vasta työuran aikana 
tarpeen mukaan.

Rakennettu ympäristö luo pohjan koko 
yhteiskunnan toiminnalle ja hyvinvoinnille, 
joten asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja 
muiden vastuuhenkilöiden osaaminen pitää 
varmistaa tulevaisuudessakin. Tämä ei vält-
tämättä toteudu ilman alan määrätietoista 
vaikuttamista ja osallistumista.

 

Matti Pentti
Professori,  
Rakennustekniikan laitoksen johtaja, TTY
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Ehdota Vuoden 2015 
ympäristötaideteosta!

Ympäristötaiteen säätiö palkitsee vuosittain 
kunniakirjalla Vuoden ympäristötaideteoksen.

Kunniakirjalla Ympäristötaiteen säätiö 
kiittää ja kannustaa rakennetun ympäristön 
laadun parantamiseksi työskennelleitä taitei-
lijoita, yhteisöjä ja tilaajia. Samalla säätiö tekee 
tunnetuksi ympäristötaiteen monia muotoja 
ja mahdollisuuksia. 

Ehdotuksen kunniakirjan saajasta voi tehdä 
kuka tahansa henkilö tai yhteisö. Ehdokas voi 
olla yksi yksittäinen teos tai useamman teok-
sen tai erilaisten osien kokonaisuus; prosessi 
tai taiteellinen teko; integroitu tai itsenäinen; 
pysyvä tai tilapäinen teos. Ehdotetun kohteen 
tulee olla valmistunut, toteutunut tai aloitettu 
vuonna 2015. Hankkeen tulee olla tehty ja/tai 
toteutunut Suomessa.

Ehdotukset vuoden 2015 kohteesta tulee 
lähettää säätiölle 31.12.2015 mennessä.

Sähköpostissa ehdotukset osoitteeseen 
yts@ymparistotaide.fi tai osoitteeseen Ympä-
ristötaiteen säätiö, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 
00120 Helsinki.

Ehdotus kunniakirjan saajasta on vapaa-
muotoinen kirjallinen esitys. Ehdotuksessa 
on kohdetta koskevien perustietojen lisäksi 
lyhyet perustelut ja kuvia, joiden perusteella 
saaja ensisijaisesti valitaan.

Valinnan tekee Ympäristötaiteen säätiön 
hallitus. Ehdotuksen tekijää ei huomioida 
valintaprosessissa, joten taiteilija, tuottaja, 
tilaaja tms. voi huoletta itse ehdottaa omia 
teoksiaan ja hankkeitaan! 

Lisätiedot:
Asiamies Erja Väyrynen, puh. 044-0987561 
erja.vayrynen@ymparistotaide.fi 
www.ymparistotaide.fi/saatio/vuoden-
-ymparistotaidekohde

2 Vuoden 2014 kunniakirja:    Herttoniemen duunarit, 

Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen.
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Ympäristötaiteen säätiö julkaisi syyskuun 
lopussa nettisivuillaan Taidepankki-nimisen pal-
velun, joka helpottaa taiteen hankkimista osaksi 
rakennushanketta tai rakennettua ympäristöä. 
Ammattitaiteilijoista ja heidän työnäytteistään 
koostuva pankki on kerännyt reilussa kuukau-
dessa lähes sata taiteilijaa ympäri Suomea ja 
satoja teosesimerkkejä.

Hyvä ympäristö on monen tekijän summa, 
johon hyvä suunnittelu ja taide kuuluvat elimelli-
sesti. Nykytaide onkin huomattavasti monimuo-
toisempaa, usein hienovaraisempaa ja vastoin 
ennakkokäsityksiä kustannustehokkaampaa 
kuin aiemmin. Taiteen on todettu parantavan 
tilan viihtyvyyttä, nostavan alueen arvoa ja esi-
merkiksi vähentävän ilkivaltaa. Myös käyttäjät 
odottavat nykyisin ympäristöltään enemmän.

Taiteesta on tulossa arkisenkin 
ympäristön laadun oletusarvo.
Rakennuttajalle ongelmalliseksi saattaa kuiten-
kin muodostua taidehankkeen ja  -maailman 
tuntemattomuus: mistä löytää hankkeeseen 
sopiva taiteilija? Tähän ongelmaan vastauk-
seksi Ympäristötaiteen säätiö on kehittänyt 
Taidepankin.

Työkalu rakennuttajan ja 
taiteen tilaajan käyttöön
Taidepankin käyttö on suunniteltu erityisesti 
suunnittelu- ja rakennushankkeissa toimivien 
(taide)asiantuntijoiden sekä kuntien ja rakennus-
liikkeiden näkökulmasta. Pankki auttaa tilaajia 
löytämään ammattitaiteilijan toteuttamaan tai-
deteoksia, osallistumaan kutsukilpailuun tai 
taidehankkeen valmisteluun suunnittelun eri 
vaiheissa, vaikkapa osana työryhmää.

Tarkoituksena on poistaa erilaisten taitei-
lijatietokantojen päällekkäisyyksiä ja tehdä 
yhteistyö vaivattomaksi sekä taiteilijoille että 
tilaajille. Sivulta löytyy myös referenssejä 

onnistuneista taidehankkeista, taidehankkeen 
RT-ohje: Taide Rakennushankkeessa ja lisätietoa 
rakennuttajille.

Prosenttiperiaate on 
valtakunnallinen kärkihanke
Prosenttiperiaatteen edistäminen kuuluu 
opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihank-
keisiin. Prosenttiperiaatteella halutaan tuoda 
taide lähemmäksi suomalaisia. Puhtaimmillaan 
periaatteen mukaisesti rakennus- tai suunnitte-
luhankkeen budjetista n. 0,5–2 prosenttia käy-
tetään taiteen hankintakustannuksiin, tosin 
nykyisin rahoitusmallit ja toteutustavat ovat 
moninaistuneet.

Vaatimus taiteesta on saatettu sisällyttää 
rakennuttajalle tontinluovutusehtoihin, asui-
nalueella voi olla kerrosneliömetreihin perus-
tuva taiderahasto tai esimerkiksi kaavoituksen 
rinnalla toteutettava taideohjelma.

Taidepankki on osa opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoittamaa Prosentti taiteelle  hanketta.
ymparistotaide.fi/taidepankki

Lisätietoja:
Niina Rauhala, projektisuunnittelija
044–235 4776, niina.rauhala@ymparistotaide.fi

Ympäristötaiteen säätiö
www.ymparistotaide.fi

Vuonna 1990 perustetun Ympäristötaiteen 
säätiön tehtävänä on suomalaisen rakennetun 
ympäristön parantaminen, erityisesti edistämällä 
taideteosten ja muiden taidehankkeiden 
toteutumista osana ympäristöä ja rakentamista. 
Viime vuosina säätiön toimintaan on kuulunut 
erityisesti prosenttiperiaatteen edistäminen 
rakentamishankkeiden yhteydessä. Lisätietoja: 
www.ymparistotaide.fi

Ympäristötaiteen säätiö kokoaa kaikki julkisen 
taiteen tekijät valtakunnalliseen taiteilijapankkiin

1 Auringon tervehdys, Penttilänranta, Joensuu. 

2015. Taiteilija Jukka Tuominen. 
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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 Kaskiaro
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
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

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 4 2015

Ilmoittaja Sivu 

Betoniluoma Oy 6
Betoni / Betoniteollisuus ry IV kansi
Betoni ja Muuratut rakenteet III kansi
Betoni ja Muuratut rakenteet 5
Betonimestarit Oy II kansi
Betset Oy 4
Contesta Oy  3
Dyny Oy 5
Lakan Betoni Oy 2
Lujabetoni Oy 2
Lumon Oy 6
MBR Oy 104
Mikkelin Betoni Oy 4
Peikko Finland Oy 3
Pintos Oy 104

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 
toimiston 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 !

Uutiset
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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.betonilaa� 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.joutsenonelemen� i.fi • • • • • •
Kankaanpään Betoni ja Elementt i Oy
www.elemen� 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.porinelemen� 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 • • • • • • • •
VaBe 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 ka� otiiliä sekä toimi� aa täydellisiä tiilikat-
topake� eja tarvikkeineen koko Suomeen. Sisar-
yritys A-Tiilikateasennus Oy tarjoaa asennustyöt 
ka� avasti sekä uudis- e� ä remon� ikohteisiin.

B

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

Sorvarinkadun tehdas
Sorvarinkatu 3, 20360 Turku
Puh 02 511 8800
etunimi.sukunimi@betonilaa� 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
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 020 788 1800, Fax 014 617 400
www.hb-betoni.fi 
info@hb-betoni.fi 
etunimi.sukunimi@hb-betoni.fi 

Tehtaat:

Keljon betoniasema
Keljonkatu 31, 40630 Jyväskylä
Puh 020 788 1833, Fax 014 610 422

Seppälänkankaan tehtaat
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 020 788 1800, Fax 014 617 400

Someron tehdas
Turuntie 448, 31400 Somero
Puh 020 788 1800, Fax 02 7487 177

toimitusjohtaja Virpi Nieminen 
Puh 020 788 1803
myyntipäällikkö Markku Heikkinen 
Puh 020 788 1813

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.joutsenonelemen� i.fi 
juhani.kauko@joutsenonelemen� i.fi 

K
Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy
PL 96 (Kuusikonkatu 4), 38701 Kankaanpää
Puh 02 572 890, Fax 02 572 8920
www.elemen� i.fi 
juha.kuusniemi@elemen� 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
Läyliäistenrai� 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 helpo� avat kokonaisval-
taiset ratkaisut esim. kerrostalojärjestelmä.

Lujabetonilla on 25 tehdasta. Tehdasverkosto 
ka� aa koko Suomen ja lisäksi tehtaita on kaksi 
Tukholmassa ja kolme Pietarissa. Suurimmat 
betonielemen� itehtaat sijaitsevat Hämeenlin-
nassa, Taavetissa, Siilinjärvellä ja Haapajärvellä. 
Elemen� ien lisäksi yhtiön päätuo� eita ovat 
valmisbetoni, teräsbetonipaalut, betoniset rata-
pölkyt ja Luja-kivitalopaketit. Lisäksi Lujabetoni 
valmistaa mm. harkkoja, pihakiviä, pylväsjalusto-
ja, Luja-moduleita sekä useita infrarakentamisen 
erikoistuo� 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 ka� avasti pientalo-, 
asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin. 

Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elemen� i-
toimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunni� elu-
ratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin. 
Toimimme 12 paikkakunnalla ja tehtaamme 
sijaitsevat suurimpien kaupunkien väli� ömässä 
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konser-
niin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan 
perustuvien ratkaisujen tuo� 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
Ritalanrai� 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.porinelemen� itehdas.com
jaakko.virtanen@elemen� 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 kehi� äjä ja toimi� aja. Rakentaja saa 
Rudukselta kaiken tarvitsemansa saman katon 
alta: betonit, betonituo� eet, kiviainekset, Beto-
roc-murskeen, murskaus- ja louhintaurakoinnin 
ja kierrätyksen.

Tuotevalikoimaamme kuuluu ka� ava valikoima 
infrarakentamiseen soveltuvia betonituo� eita: 
tie-, katu- ja sillanrakennustuo� eet, elemen� i-
sillat, liikenne-esteet ja -hidasteet, katupuiden 
istutuslaatikot, vesikourut ja tukimuuriele-
mentit; myös ratarakentamisen sekä energia- ja 
telerakentamisen tuo� 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 lii� 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 
tunne� uja, amma� ilaisten arvostamia Kahi-, 
Leca- ja Vetonit-tuo� eita sekä niihin perustuvia 
kokonaisratkaisuja uudis- ja korjausrakentami-
sen tarpeisiin. 

Olemme osa kansainvälistä Saint-Gobain -kon-
sernia, joka on maailman johtava rakennustuot-
teiden toimi� 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 
kau� 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,
Kangaslammenrai� 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-elemen� ejä (Puh 0400-
653701) ja KIVITASKU-pientaloja.

V
Black

C=0 M=100 Y=100 K=0

VaBe 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:
Per� i Pir� ikoski 0400 562 914, per� i@ybt.fi 
Elemen� 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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A

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 nnsemen� i.fi 
info@fi nnsemen� i.fi 
etunimi.sukunimi@fi nnsemen� i.fi 

Toimipisteet Paraisten lisäksi:

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuo� 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
Yri� 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
Ra� gatan 15, 442 40 Kungälv, Ruotsi
Puh +46 303 206 720, Fax +46 303 206 710
www.nfgab.se
heikki.maa� a@nfgab.se

Nordic Fastening Group on Ruotsin johtava beto-
niin vale� aviin tartunta-, nosto- ja kiinnitysosien 
toimi� aja. Omalla valvonta laboratoriolla ja  yli 
20 vuoden kokemuksella olemme varma valinta. 
CE-merki� yjä ja sertifi oudu� 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 ka� ava valikoima 
sidelankoja, tartuntakierteitä ja magnee� 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.repo.eu
etunimi.sukunimi@repo.eu

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 i� ieriste.fi 

Tuo� eitamme ovat mm. EPS- ja grafi i� ieristeet 
seinä-, ka� o- ja la� iaelemen� 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
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