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Cyclical conditions improving in construction industry
The four-year long downturn in building appears to be over with ever 
more certainty. The interim review of the trend forecast published by the 
Confederation of Finnish Construction Industries in February predicted 
an increase of 2.5 percent in construction this year compared with 2015. 
The forecast is slightly higher than last autumn due to the strengthening 
of the positive signs during the recent months.

The continued growth in construction this year is based on the upward 
turn experienced in new works projects. The estimated number of resi-
dential construction projects started in 2015 was 28 500, which is clearly 
more than in 2014. According to forecasts, the number of new residential 
works will continue to increase also in 2016. However, production will 
be focused on smaller housing units than before and primarily only in 
the major growth regions.

New construction works are picking up also in the sector of commer-
cial and industrial construction. Large-scale shopping centre projects, 
one-off industrial investments as well as renovation needs in hospitals 
and schools will increase activities compared with the previous years. 

In addition to new works projects, the growth in remodelling projects 
also continues on a steady path. The future is bright for infra construc-
tion as well, although clearly more cautious than for the other sectors. 
The shortage of new civil engineering investments weakens the growth 
prospects of infra construction.

The construction industry can boast the most favourable prospects 
of all the industries at present. This is not typical, because usually the 
construction sector does not embark on a positive growth path until 
the nationally economy improves. The trend of the cyclical conditions 
prevailing in construction industry is also already reflected in an increase 
in the production volumes of the building products industry.

How will the construction sector develop in the upcoming years? The 
answer to this question is to a large extent dependent on how investments 
take off during 2016. In the best scenario, a positive circle of investments 
may result in an increase over the previous year in the number of new 
projects started also this year. This would mean that the volume of con-
struction work would be carried over to 2017 as well. The signs are still 
highly uncertain at this point, however. It is possible that the worrying 
global economic prospects will turn into reality also in Finland, with 
the clear increase experienced this year only a temporary phenomenon. 

In any case, there will still be construction needs also in the future, 
especially in growth centres. The prolonged economic downturn can 
also be considered a positive factor, because it guarantees that there is 
plenty of room for growth.

Sami Pakarinen
Chief Economist, Confederation of Finnish Construction Industries RT

Rakentamisen neljä vuotta jatkunut alamäki näyttää yhä varmemmin 
olevan ohi. RT ennakoi helmikuussa julkaistussa suhdanne-ennusteen 
välikatsauksessa rakentamisen kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia 
edellisvuodesta. Ennustetta on nostettu aavistuksen viime syksystä, 
sillä positiivinen vire on vahvistunut viime kuukausina.

Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna uudisrakentamisen kään-
tyessä nousuun. Asuntoja aloitettiin viime vuonna arviolta 28 500, joka 
on selvästi vuotta 2014 enemmän. Asuntoaloitusten ennakoidaan kas-
vavan edelleen tämänkin vuoden aikana. Tuotanto kuitenkin kohdis-
tuu aikaisempaa pienempiin asuntoihin ja pääasiassa vain suurimmille 
kasvuseuduille.

Toimitilarakentamisenkin puolella uudisrakentaminen on viriämässä. 
Esimerkiksi suuret kauppakeskushankkeet, yksittäiset teollisuusinves-
toinnit sekä sairaala- ja kouluverkoston uusimistarpeet kasvattavat 
aktiviteettia edellisvuosista.

Uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentaminen jatkaa tasaista 
kohenemistaan. Niin ikään infrarakentamisen tulevaisuus näyttää myön-
teiseltä, mutta selvästi muita sektoreita varovaisemmalta. Uusien maa- 
ja vesirakennusinvestointien puute heikentää infran kasvunäkymiä.

Rakentamisen näkymät ovat kaikista toimialoista tällä hetkellä 
valoisimmat. Tämä ei ole tyypillistä, sillä yleensä alan suunta muuttuu 
parempaan vasta kansantalouden kasvaessa. Rakentamisen suhdan-
netilanteen suuntaus näkyy jo nyt myös rakennustuoteteollisuuden 
tuotantomäärien kasvuna.

Miten rakentaminen sitten kehittyy tästä vuodesta eteenpäin? Tähän 
kysymykseen vastaaminen riippuu pitkälti siitä, kuinka investoinnit 
lähtevät liikkeelle kuluvan vuoden aikana. Parhaimmillaan investointien 
positiivinen kierre voi sysätä uudisrakentamisen aloitustöitä liikkeelle 
tänäkin vuonna edellisvuotta enemmän. Näin ollen rakennustöitä riit-
täisi hyvin vielä ensi vuodellekin. Tässä vaiheessa merkit ovat kuiten-
kin vielä epävarmoja. Voi olla, maailmalta kantautuvat huolestuttavat 
talousnäkymät rantautuvat myös Suomeen ja tämän vuoden selkeä 
nousu jää vain väliaikaiseksi.  

Joka tapauksessa, etenkin kasvukeskuksissa rakentamistarpeita 
riittää jatkossakin. Pitkään jatkunutta laskusuhdannetta voi myös pitää 
positiivisena asiana. Se nimittäin takaa, että kasvunvaraa on.

 
Sami Pakarinen
Pääekonomisti, Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen 
suhdannetilanne kohenee

1 Sami Pakarinen

Pääkirjoitus Preface



Rakennushanke koostuu noin 58.000 m2 uudis-
rakennuskokonaisuudesta, noin 30.000 m2 

peruskorjattavasta osasta ja niitä yhdistävästä 
sisäpihojen valokatosta. Hankkeessa on purettu 
Teollisuuskatu 1:ssä sijainneet vanhat toimis-
torakennukset ja rakennettu niiden tilalle 
uudisrakennus, jossa on neljä kellarikerrosta 
paikoituskäyttöön ja seitsemän maanpäällistä 
kerrosta toimistokäyttöön. 

Särmikäs uudisrakennus osa korttelin 
historiallista kerroksellisuutta
Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta 
kiitti JKMM:n ehdotusta voimakkaasta arkki-
tehtonisesta karaktääristä. Uudisrakennus luo 
dynaamisen, toiminnallisesti hyvän ja vahvasti 
ajassa olevan uuden ilmeen korttelille ja korostaa 
OP:n näkyvyyttä Teollisuuskadun maisemassa. 

Kaupunkikuvassa uudisrakennus täydentää 
rohkeasti ja itsenäisesti ympäristöään, mutta 
toisaalta sisätilojensa kautta ehdotus sitoutuu 
vahvasti jo olemassa olevaan korttelikokonai-
suuteen. Särmikkään ratkaisun voima on sen 
omaperäisessä ja vahvassa arkkitehtoniassa, 
yksimielinen palkintolautakunta totesi vuonna 
2011. Nyt, runsaat neljä vuotta myöhemmin 
ohikulkijat ja käyttäjät voivat todeta sanojen 
muuttuneen todeksi.

Uudisrakentaminen on yhdistetty taitavasti 
lähiympäristön vanhempaan rakennuskan-
taan, eikä se suuresta mittakaavastaan huoli-
matta riko kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
Puu-Vallilan luonnetta. Rakennuksen sisätilat 
muodostavat kokonaisuuden, jossa korostuvat 

OP Ryhmälle uusi 
pääkonttori Vallilaan

Sirkka Saarinen, toimittaja OP Vallilan toimitilojen arkkitehtuurikutsukilpailun voitti vuonna 
2011 JKMM Arkkitehdit ehdotuksellaan ”Siivet”. Kilpailu sisälsi 
Vallilan korttelin Teollisuuskadun puoleisen julkisivun uudista-
misen ja yhden korttelin rakennuksen korvaavan uudisraken-
nuksen. Kilpailuvoitto laajeni kattamaan lähes koko korttelin. 
Pääosa korttelista valmistui vuonna 2015.

kotimaisuus, suomalainen luonto ja moderni 
perinne. Monitilatoimiston sisältävä rakennus 
on nykyaikaisuudessaan maailman huippua.

Uudistus kokoaa kaupunkikorttelin vanhat 
ja uudet osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 
mutta korttelia ei ole kuitenkaan visuaalisesti 
yhtenäistetty. Vanhat ja uudet osat ovat arkkiteh-
tuuriltaan erilaisia ja näin korttelin historiallinen 
kerrostuneisuus rikastuttaa kaupunkikuvaa. 
Vilkasliikenteiseen Teollisuuskatuun rajautuva 
kahdeksankerroksinen kortteli eheyttää leveää 
ja laajaa katutilaa. Toisaalta se toimii kaupun-
kitilassa rajana, jonka takana alkaa pienimit-
takaavainen Vallilan puutaloalue.

”Halkeamat” rytmittävät 
suurta rakennusvolyymia
Uudisrakennuksen kolmiomaiset avaukset, 
”halkeamat” rytmittävät suurta rakennusvo-
lyymia. ”Halkeamat” luovat myös vuorovai-
kutuksen korttelin sisä- ja ulkopuolen välille. 
Pääsisäänkäynti on yhden avauksen kohdalla. 
Kolmiomainen suuri tila antaa toimistotalolle 
myös yksilöllisyyttä, jota vahvistaa taittuvan 
muotoidean toistaminen rakennuskappaleiden 
muodoissa.

Korttelin keskiosaa hallitsee korkea ja valoisa 
tila, jonne avautuvat kokoustilat, ravintolat, kah-
vilat ja hyvinvointipalvelut. Lasilla katettu tila 
muodostaa kehämäisen sisäkadun, joka palvelee 
ja yhdistää koko korttelia.

Toimistokerrokset ovat nykyaikaista avo-
toimistoa, joka kuitenkin jakautuu erillisiin 
osiin, hallimaisuus on onnistuneesti vältetty. 

8 1 2016

1 OP Vallilan uudisrakennuksen kolmiomaiset 

avaukset, ”halkeamat” rytmittävät suurta rakennusvo-

lyymia Teollisuuskadun varrella. Isot kivenlohkareet 

kävelykadulla merkitsevät pääsisäänkäynnin.
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Avoimuus, joustavuus ja toiminnallisuus yhdis-
tyvät. Paikoitus, konesalit, varastot ja huolto 
on sijoitettu korttelin alle useaan kerrokseen.

Vaativaa rakennesuunnittelua
Maanalaiset kerrokset tehtiin paikallavalaen. 
Paikallavalutasot ovat jälkijännitettyjä. Maan-
päällisissä kerroksissa kantava runko muo-
dostuu teräsliittopilareista, teräsristikoista ja 
-palkeista sekä ontelolaattatasoista. Rungon 
geometrinen muoto on vaihteleva ja kantavassa 
rungossa on eri suuntiin vinoja osia. Kohde on 
suunniteltu 100 vuoden käyttöiälle.

Kohteen geometria oli rakennesuunnittelun 
kannalta vaativa. Vinoudesta aiheutuu suuria 
vaakavoimia, mikä aiheuttaa rakenneosien ja 
liitosten suunnitteluun haasteita. Julkisivupin-
tojen shakkilautamainen kuvioiden vaihtelu 
on tehnyt geometrian sovittamisesta ja osien 
välisistä liitoksista erittäin monimutkaista. 
Laajojen lasikattojen tavallisuudesta poikkeava 
kantava teräsrunko on monimuotoinen ja osit-
tain pitkillä jänneväleillä toteutettu.

Koko uudisrakennus on perustettu kallion 
varaan. Perustustaso on noin 12 metriä pohjave-
denpinnan alapuolella, minkä vuoksi ympäröivä 
louhittu kalliokuoppa on injektoitu ja lujitettu 

vedenpitäväksi. Työn aikana käytettiin lisäksi 
vedenpitäviä ponttiseiniä rakennuskaivannon 
kuivanapitoon.

Rakennus on jäykistetty porras- ja hissikui-
lujen avulla. Julkisivurakenteena on käytetty 
betonielementtejä, joissa pinta vaihtelee luon-
nonkivipintojen, rapatun pinnan ja kerroksen 
korkuisten lasien kesken. Uudisrakennuksen ja 
peruskorjatun rakennusosan väliin jää sisäpi-
ha-alueita, jotka on katettu lasikatoilla.

Tietomallia hyödynnettiin laaja-alaisesti
Koko kantava rakennusrunko on tehty mal-
lintaen, ja myös paikallavalujen raudoitukset 
on mallinnettu perustuksissa, väestönsuojassa 
sekä jäykistävissä kuiluissa. Eri materiaaleista 
koostuvan rungon suunnittelua on tehty saman-
aikaisesti samaan malliin mallintaen eri toi-
mipisteissä. Muuten raudoitussuunnittelu on 
tehty perinteisin menetelmin. Raudoitteiden 
ja valutarvikkeiden luettelot on tuotettu mal-
lista ja toimitettu työmaalle ja aliurakoitsijoi-
den käyttöön. Kaikki elementit on mallinnettu 
ja detaljoitu. Reikä- ja varaussuunnittelu on 
tehty mallintaen varaukset rakenteisiin perus-
tuen taloteknisen suunnittelijan toimittamiin 
varausobjekteihin. Varausobjektien lukumäärä 

2 Kahdeksankerroksinen OP:n toimitilakortteli 

eheyttää leveää ja laajaa katutilaa. Näkymät puistoon  

säilyvät edelleen keskeisesti osana Vallilan kehittyvää 

kaupunginosaa.

3 Kortteli toimii kaupunkitilassa rajana, jonka takana 

alkaa pienimittakaavainen Vallilan puutaloalue. Uudis-

rakennuksessa on yhteensä neljä kellarikerrosta pai-

koituskäyttöön ja seitsemän maanpäällistä kerrosta 

toimistokäyttöön.

4 Julkisivupinnat koostuvat ei-kantavista sisäkuorie-

lementeistä, joiden ulkopinnassa vaihtelee Viitasaaren 

keltainen graniitti-luonnonkivipinta ja rapattu pinta, 

kerroskorkuisista julkisivulaseista ja kevytrakentei-

sista  seinäosista. Nämä muodostavat vuorottelevan 

geometrisen kuvion, joka antaa rakennukselle omalei-

maisen ilmeen. Julkisivuelementit toimitti Ämmän 

Betoni Oy.
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rakennemallissa on yhteensä noin 7000 kpl. 
Reikien mitoituksen piirustuksiin on tehnyt 
rakennesuunnittelija ”puoliautomaattisesti”. 
Suunnitteluvaiheen status-tiedot päivitettiin 
malliin. Peruskorjattavan rakennusosan van-
hojen rakenteiden geometria on mallinnettu 
samaan malliin, ja myös tätä mallia on hyö-
dynnetty suunnittelussa.

Tietomallin laaja-alainen hyödyntäminen 
onnistui erinomaisesti ja hankalasta geomet-
riasta huolimatta rakenneosien mittatarkkuus 
ja paikalleen sopiminen toteutui hyvin. Niin 
ARK- kuin TATE-mallejakin on hyödynnetty. 
Työmaalta saatuja 3D-tarketietoja pystyttiin 
hyödyntämään mallin kautta suoraan suunnit-
telussa. Esimerkiksi hankalimmissa paikoissa on 
malliin tuotu toteutuneen louhinnan 3D-sijainti 
ja rakenteiden tarkennuksia on soviteltu tämän 
perusteella. Status-merkintöjä on hyödynnetty 
valmiusasteen seurannassa. Työmaa on hyö-
dyntänyt mallia oman työnsä suunnittelussa 
ja järjestelemisessä sekä kommunikoinnissa 
osapuolten välillä. Rakennemallista on toimi-
tettu IFC-tiedostoja arkkitehdille ja taloteknisille 
suunnittelijoille suunnitelmien yhteensovitusta 
varten sekä projektinjohtourakoitsijan orga-
nisoimaan mallintarkastukseen 1–2 kertaa 
kuukaudessa.

OP Ryhmän toimitalo, Vallila, Helsinki
Tilaaja: OP-Pohjola
Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit Oy, pääsuun-
nittelija Asmo Jaaksi
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetek-
niikka: Finnmap Consulting Oy, IS-Plan Oy
Rakennuttajakonsultti: Haahtela-rakennut-
taminen Oy
Betonielementit: Ämmän Betoni Oy, Parma Oy

OP Ryhmälle uusi pääkonttori Vallilaan
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8 Leikkaus A. 

9 Leikkaus B. Paikoitus, konesalit, varastot ja huolto 

on sijoitettu korttelin alle useaan kerrokseen.

10 Korttelin keskiosaa hallitsee korkea ja valoisa tila, 

jonne avautuvat kokoustilat, ravintolat, kahvilat ja 

hyvinvointipalvelut.
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11 Koko kantava rakennusrunko on tehty mallintaen.

12 Julkisivurakenteena on käytetty betonielementtejä

13 Rakennus on jäykistetty porras- ja hissikuilujen 

avulla.

14 Eri materiaaleista koostuvan rungon suunnittelu 

on tehty samanaikaisesti.

15 Julkisivujen elementtipinnoissa vaihtelee luon-

nonkivi ja rappaus.

OP Ryhmälle uusi pääkonttori Vallilaan

16 Uudistus kokoaa kaupunkikorttelin vanhat ja uudet 

osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Myös sisätiloissa 

vanhat ja uudet osat ovat arkkitehtuuriltaan erilai-

sia ja näin korttelin historiallinen kerrostuneisuus 

rikastuttaa kaupunkikuvaa sekä sisätilaa.
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17

18

17 Sisätilojen taide on OP:n ja Pohjolan taidesää-

tiöltä. OP Ryhmän Taidesäätiön teokset ovat esillä 

toimitiloissa.

18 Sisääntuloaula. 

19 Kerroksissa on erilaisia vyöhykkeitä ja erilaisiin 

töihin sopivia tiloja. Työpisteen voi valita työtilanteen 

mukaan. OP:n oranssi tunnisteväri tulee esiin myös 

sisustuksessa.
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The triangular openings, “fractures”, of the 
new building give the large building volume a 
consistent rhythm. The “fractures” also create 
interaction between the inside and the outside of 
the town block. One of the openings features the 
main entrance. The large triangular space also 
gives the office complex an individual expression, 
reinforced by the repetition of the folding design 
concept in the shapes of the building structures.

The central part of the block is dominated by 
a tall space filled with light. The meeting rooms, 
restaurants, cafeterias and welfare services are 
accessed from this space. With its glass ceiling, 
the space forms a ring-like internal street that 
serves and connects the whole town block.

The basement levels were built using the 
cast-in-situ technique. The cast-in-situ slabs are 
post-tensioned. The load bearing frame of the 
above-ground floors consists of steel compos-
ite columns, steel trusses and beams as well as 
hollow-core slab floors. The geometrical form 
of the frame varies and the load bearing frame 
features parts that are diagonal in different 
directions. 

The varying, checkerboard patterning of the 
facades has made geometrical adaptation and 
the connections between the parts extremely 

intricate. The unusual load bearing steel frame 
of the expansive glass ceilings is complex and 
in some areas executed with long spans.

The facade structures have been implemented 
with precast concrete panels that feature differ-
ent coatings from natural stone to plaster and 
storey-high glass. The inner courtyards between 
the new building and the renovated building 
part are covered with glass ceilings.

New Headquarters for OP Group in Vallila
The invitational competition organised in 
2011 for the architectural design of the Vallila 
facilities of OP Group was won by Architects 
JKMM Oy with their entry “Siivet” (Wings). The 
competition brief included the renovation of 
the Teollisuuskatu Street facade of the Vallila 
block and a new building to replace one of the 
buildings in the block. The winning entry was 
expanded to cover almost the entire block. Most 
of the project was completed in 2015.

The building project consists of a new build-
ing complex of about 58.000 m2, a renovation part 
about 30.000 m2 in size as well as the luminous 
ceiling of the inner courtyards that connects 
them. The new building comprises four base-
ment levels used for parking and seven floors 
above ground for offices.

The new building project has been skilfully 
linked with the older buildings of the nearby 
area, and despite its large scale the new building 
does not disrupt the character of the wooden 
Puu-Vallila district, which is rich in cultural 
history. The interior facilities create a whole that 
showcases domestic aspects, Finnish nature and 
modern traditions. The building with its mul-
tipurpose office ranks at the top of the world 
in terms of state-of-the-art design.
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Rakennuksessa on tuhannen oppilaan suomen-
kielinen ja kansainvälinen peruskoulu, päiväkoti, 
auditorio, kirjasto ja alueellinen liikuntahalli. 
Lisäksi Opinmäkeen on rakennettu tilat työ-
väenopistolle ja nuorisotoimelle. 

Tulevaisuuden oppimisympäristö
Opinmäkeä on kuvattu tulevaisuuden oppi-
misympäristönä, joka tarjoaa oppimisen iloa 
ja virikkeellistä vapaa-aikaa kaikenikäisille. Suo-
menkielisen ja kansainvälisen koulun sekä var-
haiskasvatuksen tilojen lisäksi siellä on kaikkien 
kuntalaisten käytössä olevia vapaa-ajantiloja. 

Opinmäessä opiskelun lähtökohtana on 
tutkivan oppimisen malli, jossa oppiminen on 
tutkimusprosessi ja oppijalla on aktiivinen rooli 
tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa. Raken-
nus ja ulkotilat toimivat tutkivan oppimisen 
kohteina ja välineinä.

Avoin suunnittelukilpailu
Vuonna 2011 järjestetyn avoimen suunnittelu-
kilpailun tavoitteena oli löytää kaupunkikuval-
lisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja 
toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, 
esteettiset ja teknis-taloudelliset tavoitteet on 
ratkaistu tasapainoisesti.

Kilpailun voittivat Esa Ruskeepää ja Thomas 
Miyauchi ehdotuksellaan ”Mäkin opin”.

”Ehdotus on kaupunkikuvallisilta ratkai-
suiltaan onnistunut ja se on löytänyt vaivat-
tomasti paikkaansa tontilta. Ehdotus tarjoaa 
kiinnostavan ratkaisun, jossa Opinmäestä 
syntyy luontevalla tavalla sekä koko Suurpeltoa 

Opinmäki on rakentuvan 
Suurpellon keskeinen 
julkinen rakennus

Sirkka Saarinen, toimittaja Syksyllä 2015 käyttöön otettu Opinmäki on Espoon historian 
suurin kouluhanke ja Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepään ensim-
mäinen toteutettu työ. Opinmäen oppimiskeskus on rakentuvan 
Suurpellon keskeinen julkinen rakennus.

1 Asemapiirros

2 Veistokselliset paikallavaletut betoniportaat 

yhdistävät kolme pääkerrosta. Hiotut betonilattiat 

yhtenäistävät tiloja ja portaikkoja. Hionnan ja suo-

jakäsittelyt on tehnyt Dyny Oy.

1

palveleva julkinen rakennus että uudenlainen 
kouluympäristö”, totesi palkintolautakunta 
arvostelussaan.

Opinmäki on Espoon historian suurin moni-
toimitalo- ja kouluhanke. Se valmistui kesällä 
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A AULA & SALI

1 Pääsisäänkäynti

2 Aula

3 Sali

B LIIKUNTA

4 Liikuntahalli

5 Katsomo

6 Pukuhuoneet

7 Café ja kabinetti

8 Kotitalousluokat

9 Koulutustila

10 Keittiö

11 Huolto

C YLÄKOULU

12 Kirjasto

13 Nuorisotila

14 Kuvataide

15 Musiikki

16 Tekninen työ

17 Tekstiilityö

18 Laboratoriot

19 Opetuspiha

20 Opetustilat

21 Hallinto

22 Henkilökunta

23 Oppilashuolto

D ALAKOULU

24 Aula

25 Opetustilat

E AUDITORIO

26 Näyttämö

27 Katsomo

28 Vaatesäilytys

F PÄIVÄKOTI

29 Aula

30 Ryhmät

31 Avoin päiväkoti

32 Pieni liikuntasali

33 Pukuhuoneet

3 1. krs

4 2. krs

5 3. krs

6 Rakennuskokonaisuuden noppamaisten osien väliin jää kokoontumispaikkoja 

niin sisä- kuin ulkotiloissa.

7 Paikallavalettu pääporras ohjaa kulkua ja liikkumista talossa. Koulun beto-

nilattioihin valittiin pintamateriaaliksi sirotelattia, johon tehtiin dynyBASIC 

-käsittely, eli se hiottiin kevyesti ja suojakäsiteltiin litiumsilikaatti-C2 Hard ja 

Seal-tuotteilla. 10 000 neliöitä käsiteltävää lattiaa koostui aula- ja käytävätiloista, 

luokkahuoneista ja varastoista. Myös kaikkien porrashuoneiden portaat hiottiin 

kevyesti ja suojakäsiteltiin.

3

4

5

Opinmäki on rakentuvan Suurpellon keskeinen julkinen rakennus

2015. Hankkeesta vastaa kaupungin omistama 
osakeyhtiö, KOy Opinmäen Kampus.

Yhdeksän noppaa
Rakennuksena Opinmäki on kompakti koko-
naisuus, joka muodostuu yhdeksästä noppa-
maisesta osasta.  

Matalimmillaan rakennus on puiston ja 
pihan puolella. Korkeus ja koko kasvaa asteittain 
kadun puolelle pääsisäänkäyntiä kohti tulta-
essa. Pienimmissä nopissa toimii päiväkoti ja 
suurimmissa yläkoulu ja liikuntahalli.

Kappaleita yhdistää rakennukseen ytimen 
muodostava avara aula, joka toimii myös ruo-
kailutilana ja josta on yhteys auditorioon ja 
kaikkiin muihin osiin. Aulan reunaan on sijoi-
tettu veistoksellinen paikallavalettu portaikko. 
Se yhdistää kolme pääkerrosta, ohjaa kulkua ja 
liikkumista talossa ja myös itse tilaa.

Opinmäki oli vuoden 2015 arkkitehtuurin 
Finlandia-palkinnon viiden finalistin joukossa. 
Esiraadin perusteluista poimittua:

”Erikokoiset suorakulmaiset kappaleet ovat 
talon arkkitehtuurin perusosat. Ne on suun-
niteltu toimiviksi ja tehokkaiksi yksiköiksi. 
Opetustilat ovat valoisan avoimia, ja sisätilojen 
lasiseinät lisäävät avoimuuden tuntua. Perus-
osien vapaa yhdistely on tuottanut hengeltään 
leikkimielisen ja eri suuntiin vaihtelevan sommi-
telman. Syntynyttä tilajärjestelmää rauhoittaa 
tasapainoinen julkisivu. Myös päämateriaalit 
tiili ja betoni luovat rauhallisuutta.”

Rakenteita, talotekniikkaa ja pintoja on 
jätetty sisätiloissa monissa kohdissa näkyville. 
Julkisivussa katseen vangitsevat liikuntasalin 
hienot betonireliefit.

Vaativat rakennusolosuhteet
Suurpelto on vanhaa merenpohjaa. Perus-
tamisolosuhteet ovat koko alueella vaativat. 
Esimerkiksi Opinmäen kampusalueelle lyötiin 
yhteensä 50 kilometriä teräsbetonipaaluja. Paa-
lulaattoihin tarvittiin 4500 m3 valmisbetonia. 
Suurpellon pohjanvahvistuksia on kuvattu 
tarkemmin Betoni-lehdessä 4/2013.
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Opinmäki on rakentuvan Suurpellon keskeinen julkinen rakennus

8 Julkisivu luoteeseen

9 Julkisivu lounaaseen

10 Leikkaus A

11 Leikkaus B

12 Leikkaus C
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13 14

15 16

13 Rakenteita, talotekniikkaa ja betonipintoja on 

jätetty sisätiloissa monissa kohdissa näkyville. 

14 Sisätiloista avautuu näkymiä muihin tiloihin.

15 Rakennukseen ytimen muodostaa avara aula, joka 

toimii myös ruokailutilana.

16 Opetus- ja ryhmätyötila.
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Opinmäki is the central public 
building in Suurpelto
School complex Opinmäki, which was opened in 
the autumn of 2015, is the largest school project 
ever in the history of Espoo, and the first imple-
mented project of Esa Ruskeepää Architects. 
Opinmäki School is the central public building 
in the new Suurpelto development. It is located 
in an open landscape of fields and serves as a 
communal public venue. 

The building complex comprises a com-
prehensive school for 1 000 pupils, with both a 
Finnish-speaking school and an international 
school, as well as a day care centre, an auditorium, 
a library and a sports facility for use by all the 
residents of the area. Opinmäki also provides 
facilities for an adult education centre and the 
City Youth Department. 

Education in Opinmäki utilises the inquiry-
based learning model, where learning is an 
investigative process and the pupils play an 
active role in the structuring and production 
of information. The building and the outdoor 
facilities serve as objects and tools for inquiry-
based learning.

As a building, Opinmäki is a compact whole 
that consists of nine dice-like parts. The dices are 
of different sizes and form two larger, integrated 

wholes. One of the large buildings contains the 
auditorium, school canteen and entrance lobby, 
while the other comprises a large sports facil-
ity. The facilities are easily modifiable thanks 
to movable walls. 

The lowest part of the building looks onto the 
park and the courtyard. Roof slopes as well as 
the height and size of the dices increase gradu-
ally towards the street-side main entrance of 
the school. The smallest dice is the day care 
centre and the largest contains the comprehen-
sive school and the sports facility.

The dices are connected by a spacious lobby 
running to the auditorium and all the other parts 
of the building. It forms the core of the building 
and also serves as the canteen. A sculptured cast-
in-situ staircase rises on one side of the lobby.

The building material palette of Opinmäki 
has been diverse: concrete has been used in both 
cast-in-situ structures and precast units, the 
roof features prefabricated laminated wood 
structures and the ceiling of the sports facil-
ity incorporates steel trusses.

Structures, building technology systems and 
surfaces are visible on many points inside the 
building. The fine concrete reliefs of the sports 
facility are an eye-catcher on the facade. 

Opinmäen koulu 
Lillhemtintie 1, 02250 Espoo
Tilaaja: Espoon kaupunki Tilakeskus
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Esa Rus-
keepää Oy
Rakenteet: Ramboll Finland Oy
Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
Laajuus: 16 700 m2
Valmistuminen: 2015

Urakoitsijat:
SRV Rakennus Oy: projektinjohtoura-
koitsija
Rakennusliike Sierak Oy: paikallavalu-
portaat ja holvien laudoitus
Rakennusliike MSJ-Rakennus Oy: paikal-
lavaluseinät, väestönsuojat ja perustukset
Etelä-Suomen Imubetoni Oy: betonilattiat, 
holvien valutyöt
Dyny Oy: lattioiden pintakäsittelyt ja hionnat
Elementtiasennusliike H. Tourunen Oy: 
elementtien asennus

Betonin ja betonituotteiden toimittajat:
PERI Suomi Ltd Oy: järjestelmämuotit
MH-Betoni Oy: julkisivun reliefit
Betset Oy: ontelolaatat
Lujabetoni Oy: valmisbetoni

Opinmäki on rakentuvan Suurpellon keskeinen julkinen rakennus

20

17 Julkisivussa katseen vangitsevat liikuntasalin 

hienot betonireliefit. 

18 Sisäänkäynnin yhteydessä on myös betonireliefi.

19 Veistoksellinen sisäporras.

20 Liikuntahalli. Päiväkodin, ala- ja yläasteen lisäksi 

talossa on kirjasto, urheiluhalli, työväenopisto ja 

nuorisotoimen tiloja. Liikuntatilat ovat jaettavissa 

jakoseinin eri toiminnoille. Rakennsukokonaisuus 

on käytössä lähes vuorokauden ympäri.
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Betoniteollisuus ry:n vuosittain järjestämä 
Vuoden Betonirakenne -kilpailu on valittu jo 
vuodesta 1970 lähtien ja siihen osallistui tänä 
vuonna 12 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosit-
taisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, 
joka parhaiten edustaa suomalaista betonira-
kentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä 
tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkki-
tehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista.

– Kangasala-talon rakenteissa, julkisivuissa ja 
sisätilojen pinnoissa betonia on käytetty koko-
naisvaltaisesti, kiitti kilpailun tuomaristo perus-
teluissaan. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla 
on merkittävä rooli rakennuksen ulko- ja sisä-
tilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. 

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen 
Oy:n suunnittelema Kangasala-talo on esimer-
killinen kohde arkkitehtonisesta kunnianhi-
mosta ja taidosta. Niukkaan ja monoliittiseen 
rakennusmassoitteluun on luotu herkkyyttä 
ja rytmikkyyttä mittakaavallisesti hallitulla 
julkisivupinnan yli ulottuvalla reliefimäisellä 
ruudukolla. Ruosteensävyyn patinoidut julki-
sivut ja innovatiivinen arkkitehtuuri liittävät 
rakennuksen niin vanhan kivikirkon ja har-
jumaiseman sävyihin kuin Kimmo Pyykön 
taideteosten materiaaleihin. – Arkkitehtien 
oivallus värjätä harmaa arkinen betonipinta 
lämpimään, auringonvalossa välkehtivään rus-
kean sävyyn, korostaa rakennuksen julkista 
arvokkuutta, mutta on samalla kustannuste-
hokas tapa toteuttaa ilmeikäs kokonaisuus 
tiukoissa kustannusraameissa, totesi tuomaristo.

Vuoden Betonirakenne 2015:

Kangasala-talo, Kangasala

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

Kangasala-talo palkittiin vuoden 2015 betonirakenteena taitavasta 
ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laaduk-
kaasta toteutuksesta. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä 
ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu rakennusteknillisesti 
onnistunut, ilmeikäs ja veistoksellinen arkkitehtoninen koko-
naisuus osaksi suomalaisen kirkonkylän kulttuurimaisemaa. 

1 Vuoden Betonirakenne-palkinnon vastaanottivat 

arkkitehdit Markku Puumala, Markku Komonen ja 

Mikko Liski, Kangasalan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, 

johtaja Seppo Immonen Betset Oy:stä, suunnittelujoh-

taja Pekka Rauhala A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä 

sekä David Howie Betonipallas Oy:stä.

2 Monoliittiseen rakennusmassoitteluun on luotu 

herkkyyttä ja rytmikkyyttä julkisivupinnan yli ulot-

tuvalla reliefimäisellä ruudukolla.

3 Kangasala-talon pääsisäänkäynti.
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Kangasala-talon harmaat sandwich-ele-
mentit on patinoitu Betonipallas Oy Pertti 
Kukkosen Umbra-patinavärjäysmenetelmällä. 
Kemiallisessa reaktiossa vesiliukoiset rautayh-
disteet reagoivat betonin pinnassa sementin 
hydrataatiotuotteiden kanssa ja väri muuttuu 
ruosteen ruskean sävyiseksi.

Betonipinnat jatkuvat sisätiloissa. Raken-
nuksen sisätilojen valoisuus luo kontrastin 
monoliittimaiselle ja jykevälle julkisivulle. 
Panoraamanomaiset näkymät  avautuvat 
sisätiloissa. Kangasala-talon hiotut betonilat-
tiat yhdistävät tiloja toisiinsa. Ensimmäisen 
kerroksen aulan kuultokäsitelty katto on jätetty 
betonipinnoille. Paikallavalettujen betonipor-
taiden plastinen muotoilu tuo tiloihin veistok-
sellista ilmettä. 

Betonirakenteissa korostuvat toisaalta beto-
nin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta 
betonin plastisuus ja monoliittisuus. Paaluille 

perustetun rakennuksen sekarungossa on käy-
tetty sekä betonielementtejä, paikallavalua että 
teräsrakenteita. Eri lohkoissa olevat tilat ovat 
vaatineet erityisjärjestelyjä rakennustöiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Ensimmäisen 
kerroksen aulan katto on valettu paikallaan ja 
siihen tukeutuvat myös kookkaat paikallava-
luportaat, joiden kaiteet toimivat kantavana 
rakenteena. Museon veistokselliset kierreportaat 
on toteutettu osittain paikallavalu- ja osittain 
elementtirakenteisina.

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. 

Talon tilojen suunnittelun perusajatuk-
sena on neljä siirtolohkaretta, joiden välissä 
risteilee aula-kanjoni. Yhdessä lohkareessa on 
Kangasala-sali, toisessa Kimmo Pyykkö-taide-
museo, kolmannessa valtuustosali ja neljännessä 
kunnanhallituksen kokoustiloja. Lohkareiden 
välisen kanjonin kautta kuljetaan portaita ja 
hisseillä kerroksesta toiseen.

– Kohde on hyvä esimerkki julkisesta raken-
tamisesta, missä monipuolisella betonin käy-
töllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta 
rakentamista kustannustehokkaasti. Kompakti 
kokonaismuoto ja ulkovaipan hyvät lämmö-
neristysarvot takaavat rakennukselle hyvän 
energiatehokkuuden. Toteutunut kohde on 
osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, 
suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta 
ja käsityötaidosta, kiitti tuomaristo.

Vuoden Betonirakenne 2015: Kangasala-talo, Kangasala

5

4 Pääsisäänkäyntiaula ja vaatesäilytys. 

5 Betonilattiat ja aulan katto on käsitelty Uuden-

maan Pintasuojaus Oy:n tuotteilla ja ohjeilla. Betoni-

lattioiden pintasuojauksena on Lithurin I- ja Faceal 

Wetlook-käsittelyt. Paikallavaletun katon pinnassa 

on Faceal Color-käsittely.

6 Musiikkisali toimii myös teatteriesityksissä.
6
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Vuoden Betonirakenne 2015 tuomaristo
Puheenjohtaja: 
Toimitusjohtaja Pertti Halonen, Betoniteollisuus ry
Jäsenet:
arkkitehti SAFA Santeri Lipasti, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
rakennusarkkitehti RIA Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkki-
tehdit RIA
tekn.tri Olli-Pekka Kari , Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
tekn.tri Tarja Merikallio, Suomen Betoniyhdistys ry
toimittaja Paula Holmila
Sihteerit:
arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti
tekn.tri Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja: Kangasalan kunta, Torikeskus Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Suunnittelu Oy
Betonielementtitoimittaja: Betset Oy Kyyjärven tehdas
Patinointikäsittelyt: Betonipallas Oy

Lisätietoja: 
Betoniteollisuus ry: Maritta Koivisto, maritta.koivisto@betoni.com
Kangasala-talo on esitelty laajemmin myös Betoni 2-15 ja 4-15 -lehdissä:
www.betoni.com/betoni-lehti

Vuoden Betonirakenne 2015: Kangasala-talo, Kangasala
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Vuoden Betonirakenne 2015 ehdokkaat (12 kpl), käsittelyjärjestyksessä
Kangasala-talo, Kangasala – Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Opinmäen koulu – Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy
KOy Metsätapiola: As Oy:t Pyökki, Saarni, Jalava, Tammi – Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
Santahamina-talo, Helsinki – Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Talo LakkaLaine, Kivistö, Vantaa – Arkkitehtitoimisto Lassila & Co Oy
Kehäradan asemat ja maanalaisten tilojen suunnittelu: Kivistö, Aviapolis ja Lentoasema-asemat – PES-Arkkitehdit Oy, B&M Oy 
OP Ryhmän Vallilan toimitilat, Helsinki – JKMM Arkkitehdit Oy
Viikinmäen korttelitalo, Helsinki – AFKS arkkitehdit Oy
Mikkelin Betoni, Vierumäen konttori – 
Kiinteistöt Oy Vantaan Rubiiniparkki, Kivistö, Vantaa – LAB Arkkitehdit Oy
Heka Viikinmäki, Harjannetie 13, Viikinmäki, Helsinki – Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Villa Cervi, Helsinki – Marcel Urbel

Vuoden Betonirakenne 2015: Kangasala-talo, Kangasala

The Concrete Structure of the Year 2015 Award 
was won by Kangasala House in recognition 
of skilled and demanding architectural and 
structural design, as well as the high standard 
of execution. Effective cooperation between all 
the parties combined with competent use of 
concrete resulted in a building that fits in the 
cultural landscape of a Finnish rural munici-
pality owing to successful use of construction 
technology that has produced an expressive and 
sculptured architectural whole. 

Architects Heikkinen-Komonen Oy have 
designed a house where concrete is used holis-
tically in structures, facades and interior sur-
faces. Concrete structures and surfaces play a 
significant role in external and internal archi-
tecture, and also in creating the ambience of 
the House. 

A relief-like grid extending across the facade 
surface on a controlled scale brings sensitivity 
and rhythm to the minimalist and monolithic 

massing of the building. The architects have 
shown great insight in giving the grey, mundane 
concrete a warm brown shade that glistens in 
sunlight; it emphasises the public prestige of 
the building and at the same time provides a 
cost-effective way to execute the expressive entity 
within the tight budget framework. 

The grey sandwich panels were patinated 
using the Umbra colour patination method of 
Betonipallas Oy Pertti Kukkonen. A chemical 
reaction causes water-soluble iron compounds 
to react on the surface of the concrete with the 
hydration products of cement, converting the 
colour into a rusty brown.

The concrete surfaces continue inside the 
building. The light-filled character of the interior 
facilities creates a contrast to the monolithic 
and sturdy facade. Different facilities are joined 
by polished concrete floors. The ceiling in the 
first floor lobby shows uncovered concrete with 
a translucent finish. The plastic design of the 

cast-in-situ concrete staircase gives the facilities 
a sculptured appearance. 

The spatial design of Kangasala House is 
based on four boulders through which the lobby 
canyon winds its way. One boulder contains 
the Kangasala Hall, and another the Kimmo 
Pyykkö Art Museum. The Municipal Council’s 
meeting room takes up the third boulder and 
the fourth provides a venue for the meetings 
of the Executive Board of Kangasala. Access 
between the floors is provided by stairs and lifts 
in the canyon between the boulders.

The Award for design and execution went 
to the Municipality of Kangasala for acting 
as the developer, as well as to Torikeskus Oy, 
Architects Heikkinen-Komonen Oy who car-
ried out the architecture design, A-insinöörit 
Suunnittelu Oy for the structural design, Betset 
Oy Kyyjärvi factory as the supplier of precast 
concrete structures, and Betonipallas Oy for 
the colour patination treatment.

7 Avarat portaat johtavat 2.kerroksen valtuustosaliin 

ja musiikkisaliin. Isosta panoraamaikkunasta avautuu 

Kangasalan harjumaisema.

8 Kimmo Pyykkö -museon tiloissa sijaitsee veis-

toksellinen betoniporras.

9 Kangasala-talon harmaa julkisivu ennen pati-

nointikäsittelyä. Arkkitehtien oivallus värjätä harmaa 

arkinen betonipinta lämpimään, auringonvalossa 

välkehtivään ruskean sävyyn, korostaa rakennuksen 

julkista arvokkuutta, mutta on samalla kustannuste-

hokas tapa toteuttaa ilmeikäs kokonaisuus tiukoissa 

kustannusraameissa.

9

Concrete Structure of the Year 2015 to Kangasala House
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Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkea-
koulun arkkitehtiosasto on aiemmin saanut 
kiertää monessa paikassa, vaikka se toimi myös 
KTH: n korkeakoulualueella komeassa, Erik 
Lallerstedtin klassisistiseen tyyliin suunnitte-
lemassa upeassa päärakennuksessa vuodelta 
1917. Viime syksynä se on vihdoin saanut sille 
varta vasten suunnitellut tilat ja kampuksella 
oman identiteettinsä. Tulevat arkkitehdit ovat 
taas tanakasti insinöörien seurassa ja KTH:n 
komealla kampuksella.

Taustalla suunnitteluhankkeessa oli ns. 
ilmoittautumismenettely, jonka jälkeen tehtä-
västä kilpailemaan valittiin kourallinen arkki-
tehtitoimistoja. Nuoret Bolle Tham ja Martin 
Videgård olivatkin kakkosvaiheessa kovassa ja 
kokeneessa seurassa. He nappasivat kuitenkin 
voiton ja tehtävän itselleen. 

Itse suunnitteluprosessissa ennen raken-
nusvaihetta oli mukana useita eri tahoja eli 
mm. koko korkeakoulun, arkkitehtiosaston sekä 
valtion koulutuskiinteistöomaisuutta varten 
perustetun Akademiska hus-organisaation 
edustus. Arkkitehdit kertovat usean vuoden 
keskustelujen ja suunnitelmien hiomisen kui-
tenkin ainoastaan parantaneen lopputulosta. 
Arkkitehtikoulun lisäksi he suunnittelivat myös 
uudisrakennuksen kyljessä olevan vanhemman 
rakennuksen muokkaamisen ns. palvelu- ja 
informaatiokeskukseksi. Se kantaa nykyisin 
nimeä KTH Entré. Synergiaa tulee jo siitä, että 
koko kampusta palvelevan sisäänkäyntiraken-
nuksen katutasosta ja sen kahvilasta on myös 
yhteys uudelle arkkitehtiosastolle.

Tukholman uusi 
KTH Arkitekturskolan 
valitsi betonin

Erottuu ja istuu silti hyvin
Arkitekturskolan on lieriömäisen rasian muotoi-
nen, Corten-teräksiseen kaapuun ja kaarevaan 
lasiin puettu, poikkeuksellisen kuvauksellinen 
rakennus. Yhdessä Drottning Kristinas väge-
nin varrella sijaitsevan pitkänomaisen vierai-
lijarakennuksen ja sen kulmauksen kanssa se 
sijaitsee lievästi nousevan kujanteen, Osquars 
backen alapäässä. Julkisivun ruostunut teräs 
liittää talon ympäröiviin punatiilirakennuksiin 
ja uudempien korkeakoulurakennusten lievästi 
teolliseen henkeen. 

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA Ruotsin arvostetuin arkkitehtuuripalkinto on nimetty Tukhol-
man entisen kaupunginarkkitehti Kasper Salinin mukaan. Se on 
jaettu jo vuodesta 1962 lähtien. Syksyn 2015 upeassa arkkitehtuu-
rigaalassa Kasper Salin -palkinto jaettiin nuorelle, palkinnon jo 
aiemminkin pienestä Kalmarin taidemuseosta saaneelle Tham 
& Videgård – arkkitehtitoimistolle.

1 Asemapiirros

2 Julkisivun ruostunut teräsverhoilu liittää talon 

ympäröiviin punatiilirakennuksiin.

3 Pohjapiirrosten aksonometria

4 Julkisivun detaljiikka on hyvin suunniteltu ja 

toteutettu.
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Rakennuksen varsinaiseksi runkomateri-
aaliksi on tietoisesti valittu betoni ja sisätilat 
ovatkin suurelta osin betonisia. Jännittävien 
ja vapaasti soljuvien sisätilojen pintamateriaa-
liksi on käytännön syistä usein valittu selkeä 
pystypaneeliverhous. Siihen on helppo kiin-
nittää plansseja, näyttelyitä ja tiedotusmate-
riaalia. Sisätilat ovatkin harvoin niin kaikesta 
riisuttuja kuin arkkitehtuurivalokuvissa: talo 
on noin 450 opiskelijan koulutusrakennuksena 
tehty kestämään tekemistä ja elämää.

Kahden kerroksen korkuiset kolme luen-
tosalia on betoniseinien osalta osin jätetty 
paljaiksi. Tietynlainen karkeus ja rehellisyys 
sopiikin erinomaisesti koulutusrakennuksen 
henkeen: päivittäinen tekeminen tuo mukanaan 
seinille kiinnitettäviä harjoitustöitä, julisteita 
ja mainoksia sekä muuta ajankohtaista sälää.

Talon kiistämätön ylpeys ovat kaksi suljettua 
ja intensiivistä, ylävalolla varustettua betonista 
porrashuonetta kierreportaineen. Ne muodos-
tavat talon toisen fotogeenisen kiintokohdan. 
Helposti noustavat ja mitoitukseltaan anteliaat 
kierreporraselementit ovat paksua, valkoiseksi 
maalattua terästä. Muu ilme on rajusti kivinen, 
myös luonnonkivinen.

Kuudessa kerroksessa
Kuuteen pääkerrokseen sijoitettujen tilojen 
jakautuminen on seuraava: Sisääntuloker-
roksessa ovat luentosalit sekä monikäyttöistä 
aulatilaa. Taaempana sijaitsee tontin takaosassa 
upotettua sisäpihaa kiertävä lasiseinäinen vers-
tas. Se saa uudisrakennuksen ja puikkomaisen 

naapurirakennuksen välisen yläpihan kautta 
päivänvaloa myös paksulasisten, pihan pinnassa 
olevien kattoikkunoiden kautta. Sisääntuloker-
roksesta lähtevät ylös myös portaikot ja tilavat 
hissit. Ulkopuolisilla ei juuri ole yläkerrosten 
tiloihin kulkuavaimitta asiaa.

Toisessa kerroksessa, osin luentosaleihin ylä-
viistoon ja katutilaan katsovina, ovat tutkijoiden 
tilat. Kolmannessa, neljännessä ja viidennessä 
kerroksessa ovat opiskelijoiden piirustus- ja 
ryhmätyötilat sekä niihin liittyvät teekeittiöt 
ja saniteettitilat. Myös sekundääristen tilojen 
standardi on korkea ja betoni on täälläkin pai-
koin näkyvissä. Paksuja betoniseiniä kiertävät 
puusepäntyönä tehdyt opiskelijoiden puiset 
lokerikot.

Opetus- ja hallintohenkilökunnan tilat  ovat 
ylimmässä kerroksessa, ikään kuin kahvalli-
sena vakan kantena. Erilliset työhuoneet sekä 
lepohuone ovat omana rivinään. Ne palvelevat 
niitä työntekijöitä, joiden puhelinkeskustelut 
ja muu työ on luottamuksellista. Muulle henki-
lökunnalle on valoisa ja ilmava yhteistila, joka 
on kalustettu puusepäntyönä tehdyillä kiin-
tokalusteilla. Ylimmässä kerroksessa on kaksi 
avaraa neuvottelu- tai kokoushuonetta pikku-
keittiöineen. Kumpikin näistä aukeaa omalle 
terassilleen, joilta on näkymät kaupunkiin tai 
kampukselle.

Selkeät ja aikaa kestävät valinnat
Arkkitehdit ovat käyttäneet yksinkertaista ja 
ekologisestikin kestävää, solidia materiaalipalet-
tia. Vastaavia ratkaisuja testattiin jo Kalmarin 

taidemuseossa. Runko on siis betonia, joka näkyy 
erityisesti sisätilojen portaikoissa ja korkeissa 
luentosaleissa. Joka paikassa sekä julkisivuissa 
että sisätiloissa on läsnä korkeatasoinen kaa-
reva lasi. Ylimmässä kerroksessa on vuorostaan 
suuria ikkunapintoja antamassa opettajien ja 
professorien tiloille hierarkkista arvokkuutta. 
Huonekalut ovat sekä suomalaisia että ruotsalai-
sia moderneja klassikkoja tai vanhasta koulusta 
tuotuja suosikkeja. Muu kalustus on uutta, ja 
arkkitehtien kädenjälki näkyy myös kiinteiden 
kalusteiden muotoilussa. Tham & Videgård on 
suunnitellut myös valaisimia, joita on käytetty 
tämänkin rakennuksen korkeimmissa tiloissa. 
Jännittäviä ovat myös betonisten kattojen lois-
teputkivalaisimet. Ne on tietoisesti sommiteltu 
antamaan suuntaa.

Käytännön syistä – myös akustiikan vuoksi 
– sisätiloissa on paljon puupintoja. Yleisilmeestä 
puuttuu kaikki turha ja silti tilat ovat yllätyk-
sellisiä ja kiinnostavia.

Opetusrakennuksiin sopivan sälän tuo-
vatkin ihmiset ja talossa elettävä, opiskelua ja 
opiskelijoiden omia tekemisiä palveleva arki. 
Talon ilme on hallittu, mutta myös muutoksia ja 
elämää kestävä. Arkkitehdit ovat suoriutuneet 
tehtävästään hyvin: kun hankkeeseen lähdettiin, 
oli puhe 370 opiskelijasta. Nyt samalle tontille 
huolella lusikoidun talon tulee palvella 450 arkki-
tehtiylioppilasta ja jatko-opiskelijaa. Arkkitehdin 
ammatti onkin vuonna 2016 Ruotsissa todella 
suosittu ja kouluihin on todella vaikea päästä.

6,7   Veistokselliset kierreportaat.
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KTH School of Architecture
The most prestigious architectural award in 
Sweden, the Kasper Salin Prize, was in 2015 
awarded to Tham & Videgård, the Architects 
behind the KHT School of Architecture. The 
young agency has been the recipient of the Prize 
also before, for the small Kalmar Art Museum.

The School of Architecture at the Royal Insti-
tute of Technology (KTH) in Stockholm finally got 
facilities specifically designed for the School in 
the autumn of 2015, and with them an identity 
of its own in the KTH campus. 

The School of Architecture is a building in 
the shape of a cylindrical box, clad in a frock 
of CorTen teel and curved glass. The stainless 
steel on the facade connects the School to the 
surrounding red brick buildings and the slightly 
industrial spirit of the newer Institute buildings. 

The frame material is concrete, and it is used 
widely also in the internal facilities. For practical 
reasons, clear vertical panelling has been selected 
on several points as the cladding material in 
the exciting and freely flowing interior spaces.

The three lecture halls, which are two storeys 
in height, feature exposed concrete walls in some 
parts. This sort of coarseness and honesty is 
excellently suited to the spirit of the educational 
building: the day-to-day activities involve fixing 
practice works, posters and advertisements on 
the walls, along with a diversity of similar items.

Two concrete stairwells with a spiral staircase, 
enclosed, intensive and provided with top lighting, 
are the pride of the building. The prefabricated 
spiral staircases are easy to ascend and generous 
in space, and made from thick, white painted 
steel. The appearance is in other respects fiercely 
stony, including also natural stone.

There are six main floors in the building. The 
entrance floor houses the lecture halls as well 
as lobby space suitable for versatile activities. 
A glass-walled workshop further back winds 
round the sunk atrium in the rear part of the 
property. The next floor is reserved for research-
ers, while floors three to five provide studios and 
teamwork rooms for students complete with 
kitchenettes and sanitary facilities. The facilities 
of the teaching and administrative staff take 
up the top floor.

The architects have used a simple and also 
ecologically sustainable, solid palette of materi-
als. The concrete frame is particularly visible 
in the internal staircases and the tall lecture 
halls. High-quality curved glass makes its pres-
ence felt both on the facades and in the interior 
facilities. The large window surfaces of the top 
floor render hierarchical dignity to the rooms 
of the teachers and professors.

New School of Architecture, Royal 
Institute of Technology (KTH) 
Tukholma, Ruotsi 
Arkkitehdit: Tham & Videgård Arkitekter 
Pääsuunnittelijat: Bolle Tham ja Martin 
Videgård 
Rakennusaika: 2007–2015 
Bruttoala: 9.140 m2
Lisätietoa: www.tvark.se

11

9 Luentosalit ovat pelkistettyjä.

10 Opiskelijoiden piirustus- ja ryhmätyötilat.

11 Eri tiloja yhdistävät hiotut betonilattiat. Loiste-

putkivalaisimet on tietoisesti sommiteltu antamaan 

suuntaa.

Tukholman uusi KTH Arkitekturskolan valitsi betonin
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Vaativa korjaustyö tehtiin 
suomalais-virolaisena yhteistyönä

Tarton Paavalinkirkko on yksi 
Eliel Saarisen merkkitöistä

Paula Holmila, toimittaja

Betonin käyttö ei ollut vielä kovin yleistä Suo-
messa, kun Eliel Saarinen (1873–1950) suunnitteli 
Helsingin rautatieaseman betoniholvit. Samoi-
hin aikoihin, 1910-luvulla, hän suunnitteli myös 
Paavalinkirkkoa Viroon Tartoon. Se vihittiin 
uudelleen käyttöön entistettynä, korjattuna 
ja laajennettuna syyskuussa 2015 ja on yksi 
Saarisen keskeisistä töistä. 

Lähes kymmenvuotisen korjaus- ja laajen-
nushankkeen veti arkkitehti Merja Niemisen ja 
taitelijaprofessori Kari Järvisen entistämiseen 
erikoistunut toimisto.

Merja Nieminen kertoo, että Saarinen suun-
nitteli myös Paavalin kirkon holvit ja parvet 
betonista, mutta ilmeisesti taloudellisista syistä 
rakenteet tehtiin kuitenkin puusta. Parvet paloi-
vat sodan aikana. 

Korjausvaiheessakaan ei palattu Saarisen 
alkuperäiseen ajatukseen, vaan pysyttiin puu-
rakenteisissa holveissa. Mutta betoni tuotiin 
kirkkoon ”Saarisen hengessä” varsin näkyvästi 
uudisosissa, kuten alakerran kolumbaarioon, 
kirkkosalin lattioihin, lehtereille, alttarille sekä 
muistolehdon muuriin ja porttiin. 

”Rautabetoni kuului olennaisesti Saarisen 
tämän ajan isoihin töihin kuten rautatiease-
maan,” arvioi Merja Nieminen. Niin myös Tarton 
Paavalin kirkkoon, jonne Saarinen suunnitteli 
holvien lisäksi betoniset, aaltoilevat parveke-
kaiteet, joita Nieminen luonnehtii ”betonin 
juhlaksi”.  

Ruudutettu betonilattia
”Päädyimme kirkkosalissa aikaisemman puu-
lattian sijaan betoniseen eli kestävämpään rat-

2 Tiilisen pääjulkisivun askeettiseksi jäänyt koristelu 

on tehty betonista 1916–17. Saarisen alkuperäisissä 

piirustuksissa on julkisivuissa runsaampi koristelu.

kaisuun. Kirkkoa on tarkoitus käyttää myös 
suuriin konsertteihin ja siksi tarvittiin lautalat-
tiaa kestävämpi materiaali,” Nieminen kertoo.

Arkkitehdit olisivat alun perin toivoneet 
betonilattiaa paikalla valetuksi, mutta tilaaja 
piti sitä liian vaikeana. Näin ollen suurikokoiset, 
ohuet lattialaatat teki paikallinen betonitehdas 
Tartu Maja Betoon (nyk. TMB Element OÜ).

”Taitavat virolaiset kivimiehet asettelivat 
laatat huolella. Saumoihin tehtiin luonnon-
kivestä koristeraidat.”

Arkkitehtitoimisto Järvinen-Nieminen voitti 
vuonna 2006 kilpailun, jossa muut kutsutut 
olivat virolaisia ja yksi saksalainen toimisto. 

Kilpailuvoiton jälkeen alkoi piirustusten 
metsästys. Saarisen perspektiivikuva löytyi 
Suomesta Arkkitehtuurimuseosta, muut pii-
rustukset olivat hajallaan virolaisissa museoissa. 
Koskaan ei saatu varmuutta, olivatko edes kaikki 
Saarisen piirustukset kirkosta löytyneet.  

Yksityiskohdissa kuten ovien ja ikkunoi-
den uudistamisessa käytettiin apuna Saarisen 
muihin rakennuksiin tekemiä kuvia, varsinkin 
Helsingin rautatieaseman piirustusarkistot 
tutkittiin tarkoin. Merja Nieminen mainitsee 
myös vuonna 1914 valmistuneen Joensuun 
kaupungintalon, josta otettiin osaksi mallia 
yksityiskohtien kuten ovien ja ikkunoiden 
suunnitteluun.

1 Arkkitehti Eliel Saarisen signeeraama Paavalin-

kirkon piirros vuodelta 1911.
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Tarton Paavalinkirkko on yksi Eliel Saarisen merkkitöistä

3

4

5

3 Kirkkosalin yleiskuva parvelta. Uudet betonista 

valetut parvet ja uusi betonilattia.

4 Kuva kirkkosalista. Uudet betonilattiat ja uudet 

betoniset parvet.

5 Kirkkosalin betonilattian detaljointia: betoniele-

menttilaatat ja saumakohdissa kalkkikiviraidat.

6 Kirkkosalin uudet parvet ovat betonia, puuholvit 

rapattuja ja koristemaalattuja. Uudet kapiteelit ovat 

rapattuja.
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7 Kellarikerros, jossa sijaitsevat krypta ja kolum-

baario.

8 2. kerros

9 1. kerros
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Tarton Paavalinkirkko on yksi Eliel Saarisen merkkitöistä

10

11

10 Kirkkosalin alttarimaalaukset ja sen betoninen 

taidevalu-jalusta. Maalaus on Kuutti Lavosen. Altta-

rikaapin ensimmäinen näkymä on Marian ilmestys. 

Liikuteltavien paneelien takaa avautuu viisiosainen 

maalaus, jossa ovat ristiinnaulittu, vieressään Maria 

ja Johannes sekä kirkon suojelupyhimykset Pietari 

ja Paavali. 

11 Valoristi. Alttarin alaosa tehtiin Ruduksen teh-

taalla Suomessa kuvanveistäjä Pertti Kukkosen suun-

nitelmien mukaan taidevaluna. Kun salin puolella 

on hämärää, alttarissa alkaa hohtaa ristejä. Ristit on 

tehty valokuidulla, joka tuo risteihin valoa elementin 

takaa. 

Ja
ri

 J
et

so
n

en

P
er

tt
i K

u
kk

on
en



451 2016

Sinertävä betoni kuparilla
Uutta arkkitehtuuria kirkossa ovat syvennet-
tyyn koksikellariin tehty krypta, pihamaan 
alle rakennettu uurnaholvi ja muistolehdon 
rakenteet.  

Uurnakiven pintamateriaalina on hienostu-
nut sinertävään vivahtava betoni, jonka tekemi-
seen osallistui kuvanveistäjä Pertti Kukkonen, 
betonille elämäntyönsä omistanut taiteilija. 
Alakertaan saatiin myös luonnonvaloa.

”Uudet tilat tehtiin niin, että ensiksi syven-
nettiin vanhan kellarin lattiatasoa ja kaivettiin 
uutta tilaa. Vanhan luonnonkiviperusmuurin 
alle valettiin betonilamellit. Meille oli alusta 
pitäen selvää, että tämä uusi tila on modernia 
betonimaailmaa. Vain kolumbaarion lattia on 
virolaista kalkkikiveä,” Nieminen kuvailee. 

Värimaailmassa käytettiin hyväksi kuvan-
veistäjä Pertti Kukkosen pitkäaikaista koke-
musta betonista. Sinne haluttiin huntumai-
nen sinerrys, joka tehtiin lisäämällä kuparia 
betoniin. Kukkonen kävi itse käsittelemässä 
betonit Virossa. 

Kolumbaarion päätyseinät tehtiin kapeina, 
polveilevan muotoisina elementteinä. Pintahi-
dastintekniikan avulla saatiin kiviaines paikoin 
esiin ja korostetusti raidoitusta. Myös kolum-
baarion katto on betonia.

Krypta on tiilinen ja sen muurattu, vapaa-
rytminen kappaholvi on moderni tulkinta 
alkuperäisestä. 

Pertti Kukkonen kiittää, että Tarton beto-
nitehtaalla tehtiin todella huolellista työtä. 

Pihan ulkomuureissa käytettiin kerrosvalua 
ja näin saatiin vaakasuuntaiset eriväriset raidat. 
Idea oli tullut "rammed concretestä" eli sullo-
tusta betonivalustatekniikasta. Tekniikkaa ei tal-
violosuhteiden takia voitu kuitenkaan suoraan 
käyttää Virossa.” Valu oli millintarkkaa puuhaa, 
mutta tuli kuitenkin edullisemmaksi kuin monet 
muut menetelmät,” Kukkonen kuvaa. 

Kaikkea ei palautettu entiselleen
Kirkkosali oli ennen korjausta jaettu useaan 
osaa. Nyt se palautettiin Saarisen suunnitel-
mien mukaisesti yhdeksi tilaksi. Myös parvet 
palautettiin. Sivuparvet tehtiin alkuperäisiä 
jyrkemmin nousevina ja jätettiin irti ulkosei-
nistä. Näin näkyvyys parvilta alttarille parani, 
luonnonvalo lisääntyi, ja musiikkisalin akus-
tiikka kohentui.

Parvien muottien toteutuksessa oli aluksi 
hankaluuksia, ne olivat ensiksi ylempänä kuin 
piirustuksissa. Ne jouduttiin purkamaan ja 
tekemään uudelleen. 

Kirkkotilassa holvit korjattiin ja rapattiin 
kokonaan uudelleen.  Myös osa koristemaa-

12 Leikkaus. Kirkon alla olevaan kryptaan ja kolumbaarioon tulee päivänvaloa valolyhtyjen kautta.

lauksista palautettiin. Kirkosta löydettiin fra-
gmentteja vanhasta koristelusta ja apuna oli 
myös vanhoja valokuvia. 

Merja Nieminen kertoo, että koristelussa 
päädyttiin yksinkertaistamiseen, kaikkea ei 
palautettu. 

Kirkkosalin sisustus tehtiin ”Saarisen 
hengessä” kokonaan uudelleen, arkkitehtien 
ja sisustusarkkitehti Markku Norsin suunni-
telmien mukaan. Valaisimet ovat uudet, mutta 
jugend-henkiset. Eliel ja Loja Saarisen huoneka-
lut ja tekstiilit tutkittiin tarkoin värimaailmaa 
ja sisustusta varten.

Pommitus teki tuhojaan
Vuosina 1915–17 rakennettu Paavalin kirkko 
tuhoutui pommitusten jälkeisessä tulipalossa 
toisen maailmansodan melskeissä pahoin. Neu-
vostoaikana kirkko toimi urheilumuseona, kan-
sallismuseon arkistona ja kirpputorina. Kirkon 
käytössä oli vain neljännes tiloista. 

Paavalin seurakunta sai kirkon kokonaan 
käyttöönsä 2000-luvun alussa ja alkoi suunni-
tella korjaustöitä. 

Tuolloin rakennettiin kuparinen tornin 
huippu, joka ei aivan vastannut Saarisen pii-
rustuksia, mutta se on nyt palautettu niiden 
mukaiseksi. Saarisen alkuperäisissä suunnitel-

Tarton Paavalinkirkko on yksi Eliel Saarisen merkkitöistä
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missa oli myös u-muotoiset siivekket, joita ei 
koskaan toteutettu, ei nytkään. 

Virolainen arkkitehti Artur Kirsipuu teki 
vuonna 1931  toisen siipirakennuksen, joka 
entistettiin prosessin aikana.

Arkkitehdit arvioivat käyneensä korjaustöi-
den aikana Tartossa noin sataviisikymmentä 
kertaa. Ensimmäinen kerta oli mieliinpainuva:

”Alttariosa oli täynnä museon hyllystöjä. 
Kirpputorin lumput tursusivat laatikoista. Ikku-
noita oli muurattu umpeen. Holvi oli surkeassa 
kunnossa. Näky oli järkyttävä,” Nieminen kuvaa.

Valokuvien mukaan tilanne 1950-luvulla oli 
vielä pahempi: katoton kirkkosali oli alkanut 
kasvaa jo puita ja pensaita.

Alttari suomalaisilta taiteilijoilta
Arkkitehtien aloitteesta uusi alttari ja alttari-
maalaus tilattiin kuvanveistäjä Pertti Kukkoselta 
ja taidemaalari Kuutti Lavoselta. 

Alttarilla oli ollut ennen sotia virolai-
sen kuvanveistäjän Amandus Adamssonin 
(1855–1929) veistos, joka tuhoutui. Arkkitehdit 
ajattelivat ensiksi abstraktia lasiteosta, mutta 
seurakunta halusi siihen esittävän työn. 

Maalaus tilattiin Kuutti Lavoselta. Altta-
rikaapin ensimmäinen näkymä on Marian 
ilmestys. Liikuteltavien paneelien takaa avautuu 
viisiosainen maalaus, jossa ovat ristiinnaulittu, 
vieressään Maria ja Johannes sekä kirkon suo-
jelupyhimykset Pietari ja Paavali. 

Lavonen on kiteyttänyt tähän teokseen koko 
aikaisemman tuotantonsa, ehkäpä sitä jatkossa 
kutsutaan yhdeksi hänen pääteoksistaan.

Alttarin alaosa tehtiin Ruduksen tehtaalla 
Suomessa kuvanveistäjä Pertti Kukkosen suun-
nitelmien mukaan betonista taidevaluna. Kun 
salin puolella on hämärää, alttarissa alkaa 
hohtaa ristejä, jotka eivät näy kirkkosaliin 
toisissa olosuhteissa. Ristit on tehty valokui-
dulla, joka tuo risteihin valon elementin takaa. 

Kun sali on valaistu, ristit häviävät, ja beto-
nissa olevat erikoislasit alkavat hohtaa. 

”Siinä on vähän sama idea kuin heijasti-
missa,” kertoo Kukkonen. Alttarin raidoitus 
taas viittaa Kansallismuseoon. 

Ennakoi Saarisen työtä Cranbrookissa
Lähes yhdeksän vuotta kestäneen entistämis- ja 
laajennustyön budjetti oli 13 miljoonaa euroa, 

rahat tulivat Tarton kaupungilta, kirkolta, Viron 
valtiolta ja EU:lta. 

Saarinen piirsi kirkkoa vuosina 1911–13, 
samaan aikaan, kun 1919 käyttöönotettua Hel-
singin rautatieasemaa rakennettiin. Hän oli jo 
etääntynyt jugendista klassisismin suuntaan. 
Saarista tutkinut taidehistorian dosentti Timo 
Tuomi luonnehtii kirkkoa jo ”tieksi Cranbrookiin” 
viitaten Eliel Saarisen myöhempään tuotantoon 
Yhdysvalloissa Cranbrookissa. 

Tuomen arvion mukaan kirkko on yksi Eliel 
Saarisen merkkitöistä, ja avajaisten jälkeen hän 
kertoi olevansa  ”kyyneliin saakka” vaikuttu-
nut näkemästään taidosta, jolla entistäminen 
ja lisärakentaminen oli tehty.

Paavalin kirkon suunnittelun aikoihin Eliel 
Saarinen oli pettynyt työmahdollisuuksiinsa 
Suomessa, varsinkin keskustasuunnitelmiensa 
toteutumatta jäämiseen ja hän suuntautui ulko-
maille. Viroon hän on tehnyt useita rakennuksia, 
joista mm. Tallinnassa on säilynyt muutamia, 
esimerkiksi asuin- ja toimistotalo Tallinnan 
keskustassa. Hän osallistui 1910-luvulla aktii-
visesti virolaisiin arkkitehtuurikilpailuihin 
ennen lopullista muuttoaan Yhdysvaltoihin.

Tarton Paavalinkirkko on yksi Eliel Saarisen merkkitöistä
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13 Kolumbaario / yleiskuva

14 Kolumbaario / betonielementtiseinät ja paikalla-

valupilarit ja -katto, betonielementtisilta.

15 Kolumbaario / Pertti Kukkonen patinoimassa 

uurnalokeroiden betonikiviä

16 Kolumbaario / uurnaseinä, detaljikuva, kupari-

betoniset uurnalokeroiden kivet
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Rautabetonitekniikkaa vakiintui 
1910-luvulta alkaen

Viime keväänä 2015 betonirakenteiden ikään-
tymisestä väitellyt tekniikan tohtori Olli-Pekka 
Kari kertoo, että rautabetonitekniikka yleistyi 
Suomessa 1910-luvulla. 

”Betonia käytettiin alkuaikoina pääasiassa 
erilaisissa koristeissa ja lattioiden pintamateriaa-
lina. Käyttö oli kokeilevaa ja sen verran vähäistä, 
että tietoa betonin tarkemmasta kulkeutumi-
sesta Suomeen on vaikea löytää. Joitain yksit-
täisiä henkilöitä tulee tietoja kaivamalla esille, 
kuten pietarilainen kauppa-agentti W. A. Abegg. 
Hänen ehdotuksestaan mm. Arppeanumin [1] 
lattioissa käytettiin betonia jo 1868,” kertoo Kari. 

Rautabetonin keksiminen aiheutti kuitenkin 
vallankumouksellisen muutoksen. 1900-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä valmistettiin 
jo erityyppisiä rautabetonisia välipohjajärjestel-
miä. Suomen ensimmäinen täysin rautabetoni-
runkoinen liiketalo oli Oy Hamsteri, Helsingin 
Aleksanterinkadulla. Se valmistui vuonna 1909. 

”Eliel Saarinen vaikutti merkittävästi tek-
niikan yleistymiseen,” arvioi Kari.

Rautabetonitekniikka edellytti omanlaistaan 
teoreettista osaamista ja sen tiedon toivat ulko-
mailta Suomeen arkkitehdit G.E. Asp ja Vietti 
Nykänen sekä insinööri Otto Weyerstall. Myös 
Jalmari Castrén oli alan pioneereja ja hän laati 
ensimmäiset rautabetonirakenteiden raken-
nepiirustukset talonrakennuksen alalla 1904.

[1]  Carl Albert Edelfeltin suunnittelema Arppeanum 

valmistui Helsingin Snelmaninkatu 3:een vuonna 1869 

silloisen Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston kemian 

laboratoriota ja museokokoelmia varten. Helsingin 

yliopiston museona viimeksi toiminut rakennus on 

muutettu toimistokäyttöön vuonna 2015.

Tarton Paavalinkirkko on yksi Eliel Saarisen merkkitöistä

17

17 Paavalinkirkon muistolehto. Betoninen muuri on 

kerroksittain valettua väribetonia, kryptan valolyhdyt 

virolaista kalkkikiveä ja penkit ovat mustaa väribetonia.

18 Muistolehdon eri sävyisillä väribetoneilla valettu 

betonimuuri ennen pihan maatäyttöjä.
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St. Paul’s Church in Tartu – 
challenging renovation project
Concrete was not yet widely used in Finland, 
when Eliel Saarinen (1873-1950) designed the 
concrete vaults for the Helsinki railway sta-
tion. At about the same time, in 1910’s, he also 
designed St. Paul’s Church in the Estonian city 
of Tartu. In September 2015, the church was re-
consecrated after a restoration, renovation and 
expansion project.

 The renovation and expansion project took 
almost a decade and was executed under the 
management of a firm specialising in restora-
tion, owned by architect Merja Nieminen and 
Art Professor Kari Järvinen. The budget for 
the project was 14 MEUR, and it was funded 
by the City of Tartu, the Church, the Estonian 
Government and EU. 

Ferro-concrete played an essential role in 
Saarinen’s large-scale works at that time. This 
was also true with St. Paul’s Church in Tartu, 
where Saarinen designed not only concrete 
vaults, but also undulating gallery railings 
of concrete, referred to by Ms. Nieminen as “a 
concrete celebration”. 

The wooden floor of the nave was also 
replaced by a durable concrete floor. The large 
but thin floor slabs were produced in the local 

concrete factory Tartu Maja Betoon (now TMB 
Element OÜ).

New architecture is in the church found in 
the crypt built by making the old coal cellar 
deeper, as well as in the urn vault built under the 
courtyard and in the structures of the memo-
rial garden. 

The surface material of the urn vault is 
refined concrete with a bluish hint of colour. 
Sculptor Pertti Kukkonen contributed to its 
design process. Only the floor is made from 
Estonian limestone. The end walls are narrow 
precast plates in stepped shapes. The surface 
retarder technique was utilised to expose the 
aggregate in some places and to emphasise the 
striped pattern.

The crypt was built from bricks, with a masonry 
vault of a free rhythm that gives a modern inter-
pretation of the original construction. 

The nave was prior to the renovation project 
divided into several parts. It was now restored 
into a single area according to Saarinen’s designs. 
Side galleries were also brought back, but they 
rise more steeply than the original galleries, and 
do not extend all the way to the external walls. 

The new altar and altarpiece were ordered 
from sculptor Pertti Kukkonen and artist Kuutti 
Lavonen, respectively. 

491 2016
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Betonipinnan muovaaminen joustavien muot-
timatriisien avulla antaa arkkitehdille ja suun-
nittelijalle lähes rajattomasti mahdollisuuksia. 
Menetelmää on käytetty jo yli 45 vuotta, mutta 
viime vuosina sen käyttö on arkkitehtonisen 
monimuotoisuuden myötä lisääntynyt valtavasti 
– maailmanlaajuisesti puhutaan jo miljoonista 
neliöistä. Suomessa käyttö on toistaiseksi ollut 
vähäistä, mutta viime aikoina kiinnostus pinnan 
elävöittämiseksi on kasvanut graafisen betonin 
käytön myötä.

Joustavien matriisien avulla voidaan valmis-
taa betonipintoja, joilla valon ja varjon vaihtelut 
erisyvyisissä pintakuvioissa luovat vaihtelua 
ja tekevät pinnasta elävän.

Yksi suurimmista matriisivalmistajista, 
saksalainen Reckli GmbH, tarjoaa käyttöön 
yli 250 vakiomallia. Lisäksi käyttäjä voi itse 
suunnitella haluamansa pintakuvion, jonka 
mukaisesti muottimatriisi valmistetaan. 
Matriisit soveltuvat käytettäväksi elementti-
tehtaassa tai paikallavalussa ja niitä valmis-
tetaan eri laatuisina, jotka kestävät 10, 50 tai 
100 valukertaa. Useiden käyttökertojen edut 
tulevat parhaiten esille suurissa kohteissa, esi-
merkiksi tukimuurirakenteissa. Edullisemmilla 
matriisilaaduilla pienemmissäkin hankkeissa 
saadaan aikaan mielenkiintoisia ja esteettisiä 
kuvioita betonipintaa elävöittämään. 

Useita laadukkaita esimerkkikohteita
Recklin matriiseja on käytetty monissa eri-
tyiskohteissa. Esimerkiksi Voralbergin Museo 
Bregenzissä Itävallassa on varsinainen katseen-

Muottimatriiseilla laadukasta 
ja näyttävää betonipintaa

Reckli GmbH ja Semtu Oy  
www. semtu.fi  
www. reckli.de

vangitsija ainutlaatuisen julkisivunsa ansiosta, 
joka on suorastaan ”puhjennut kukkimaan”. 
Julkisivun suunnitellut taiteilija Manfred Alois 
Mayr on kertonut halunneensa tehdä raken-
nuksen käyttötarkoituksen näkyväksi jo sen 
julkisivussa. Museossa on laajat kokoelmat 
antiikin aikaisia astioita, jotka inspiroivat 
taiteilijaa etsimään nykypäivän vastineita 
sen ajan arkisille käyttöesineille. Hän päätyi 
mm. virvoitusjuomapakkauksina käytettyihin 
PET-muovipulloihin ja valitsi pullonpohjista 
sopivat lähetettäviksi Recklille matriisimalleiksi.

Esimerkkinä erityisen korkealaatuisesta 
pienikuvioisesta julkisivupinnasta on jo aiem-
min Betoni -lehdessä (3/2013) esitelty Arkkiteh-
tuuripiirustusten museo Berliinissä. Museon 
julkisivun on ideoinut Sergei Tchoban, arkki-
tehti ja museota ylläpitävän Tchoban-säätiön 
perustaja. Museorakennus koostuu päällekkäin 
mielenkiintoisella tavalla pinotuista laatikko-
maisista kerroksista, joiden julkisivuissa on 
kuva-aiheina alkuperäisistä arkkitehtuuripii-
rustuksista tehdyt reliefimäiset kuviot. Ne on 
tehty Recklin suunnitteluosastolla muuntamalla 
ensin alkuperäinen piirustus ohjaustiedostoksi, 
jonka avulla kuvio on kaiverrettu mastermuo-
tiksi, jota käytettiin varsinaisen muottimatrii-
sin valmistuksessa. Matriisit viimeisteltiin ja 
julkisivujen betonivalu tehtiin paikan päällä.

Rakennuksen ei tarvitse kuitenkaan olla 
erityinen tai suuri julkinen rakennus, jotta sen 
toteuttamisessa voidaan hyödyntää elastisia 
muottimatriiseja. Esimerkiksi jo pohjakerroksen 
seinäpinnan kuviointi Reckli-matriisin avulla 
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1–3 Voralbergin Museo Bregenzissä Itävallassa. Julki-

sivun on suunnitellut taiteilija Manfred Alois Mayr.  

Recklin malliosasto valmisti pullonpohjien perusteella 

45 mm syvyiset yksittäiset mastermuotit ja niistä 

muoviset matriisit, joilla julkisivupinta tehtiin val-

kobetonista paikallavaluna. 

1

2

3
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luo kauniin kontrastin tiilipintaan, kuten Hel-
singin Kalasatamasta otetusta asuinkerrostalon 
sokkelikerroksen julkisivukuvasta ilmenee. 

Suunnittelutyö ja muottien valmistelu
Matriisien elastisuus mahdollistaa mitä pieni-
piirteisimpienkin pintarakenteiden purkamisen 
muotista vaurioitta. Korkealaatuisen pinnan 
valmistuksessa tärkeää on huolellinen valmis-
telu- ja valutyö ja käyttökohteen mukaan oikein 
valitun irrotusvahan riittävä käyttö.

Matriisien koko suunnitellaan valettavien 
pinta-alojen mukaan. Matriisimaton maksimi-
sivumitta vaihtelee kuviosta riippuen noin met-
ristä muutamaan metriin. Esimerkiksi normaali 
seinäelementti on mahdollista tietyillä matrii-
sikuvioilla valaa yksiosaisella matolla. Mikäli 
yhtenäinen valualue tehdään useammasta 
matosta, liimataan mattojen välinen sauma 
huomaamattomaksi Recklin toimittamalla 

matriisiliimalla. Usein matriisit suositellaan 
myös liimattaviksi taustavaneriin, jolloin saumat 
on mahdollista tehdä huomaamattomiksi ja 
matriisi kestää paremmin muotista purkamisen. 

Käytettäessä samaa matriisia erikokoisten 
betonipintojen valmistamiseen, tehdään valu-
laidat matriisin päälle käyttäen Reckli-muotti-
massaa tai tiivistäen muottikuvion ja muotti-
laidan väli esimerkiksi solumuovinauhalla tms. 
Mikäli betonipinnat ovat samanlaisia, voidaan 
matriisi leikata muottilaitojen sisälle sopivaksi. 
Matriiseja voidaan käyttää sekä elementti- että 
paikallavalutuotannossa.

Muottimatriisien neliöhinnat vaihtelevat 
kuviosta riippuen 200...700 euron välillä. Jos 
matriisia käytetään esimerkiksi 50 kertaa, jää 
muotin hinnaksi 4…14 eur/m2. Edullisimpia 
yhden valukerran matriiseja on saatavilla 
rajattu kuviovalikoima.

Muottimatriisit paikallavalussa
Syksyllä 2015 toteutettiin Kirkkonummella 
yhteistyöprojekti Peab Industri Oy:n, muot-
tivalmistaja Peri Suomi Oy:n ja Semtu Oy:n 
muottimatriisitoimittajan Recklin kanssa, 
jossa haluttiin testata matriisin käyttöä pai-
kallavalukohteissa.

Matriisit toimitettiin Perin varastolle Hyvin-
käälle, missä muotti varusteltiin valmiiksi ja 
siirrettiin valukohteeseen Kirkkonummelle. 
Massana käytettiin itsetiivistyvää betonia 
hieman mustalla pigmentillä värjättynä. Valu 
suoritettiin valusukkaa käyttäen täyttämällä 
muotti alhaalta ylöspäin. Erillistä täryä ei 
käytetty.

Lopputulos oli juuri tavoitellun oloinen elävä 
betonipinta. Projekti osoitti sen, että matrii-
sit ovat käyttökelpoisia myös pystyrakenteita 
valettaessa. Sopivia paikallavalukohteita ovat 
esim. erilaiset tukimuurit ja seinärakenteet.

Muottimatriiseilla laadukasta ja näyttävää betonipintaa

4 Arkkitehtuuripiirustusten museo Berliinissä. 

Museon julkisivun on ideoinut Sergei Tchoban, arkki-

tehti ja museota ylläpitävän Tchoban-säätiön perustaja. 

Museorakennus koostuu päällekkäin mielenkiintoisella 

tavalla pinotuista laatikkomaisista kerroksista, joiden 

julkisivuissa on kuva-aiheina alkuperäisistä arkkiteh-

tuuripiirustuksista tehdyt reliefimäiset kuviot. 

5 Arkkitehtuuripiirustuksista tehdyt kuviot on tehty 

Recklin suunnitteluosastolla muuntamalla ensin alku-

peräinen piirustus ohjaustiedostoksi, jonka avulla 

kuvio on kaiverrettu mastermuotiksi, jota käytettiin 

varsinaisen muottimatriisin valmistuksessa. Matriisit 

viimeisteltiin ja julkisivujen betonivalu tehtiin paikan 

päällä.
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6 Helsingin Kalasatamassa on uuden asuinrakennus-

korttelin sokkelikerroksen elementit valettu Recklin 

matriisimuotteihin. Pinta luo kauniin kontrastin tii-

lipintaan.

7 Kirkkonummella testattiin syksyllä 2015 muotti-

matriisin käyttöä paikallavalukohteessa. Kuvassa valmis 

matriisimuottiin valettu lohkomainen betonipinta.

8 Kuvassa Kirkkonummen testivalussa matriisimuotti 

asennettiin valmiiksi muottiin. Valu tapahtui paikal-

lavalaen pystymuottiin.

Muottimatriiseilla laadukasta ja näyttävää betonipintaa

6

7

8



551 2016

Special concrete finishes with 
elastic form liners
Elastic form liners make it possible to produce 
concrete finishes with patterns of varying depths 
creating a lively surface with changing effects 
of light and shadow. The patterning possibilities 
are almost limitless.

German form liner manufacturer Reckli, for 
example, has a range of more than 250 stand-
ard form liners. The users can also design their 
own finish patterns and order a form liner that 
produces it. Reckli’s form liners have been used 
in several special projects. The unique facade 
of the Voralberg Museum in Bregenz, Austria, 
for example, is quite an eye catcher.

The elasticity of the form liners ensures 
that they can be stripped without damaging 
the finish even with the most finely patterned 
surface textures. The maximum side length of 
the form liner ranges from about one metre to 
a few metres, depending on the patterning. If a 
continuous area is to be concreted using several 
form liners, the joint between the liners is sealed 
with a liner adhesive to conceal it. 

In the autumn of 2015, Peab Industri Oy, Peri 
Suomi Oy, Semtu Oy and Reckli carried out a 
test in Kirkkonummi on the use of a form liner 
in cast-in-situ applications. Self-compacting 
concrete slightly dyed with a black dye was 
used for concreting, and it was placed with a 
concrete sock filling the liner from the bottom 
up. A separate vibration process was not used.

The end-result was the lively concrete finish 
that was sought after. The project showed that 
form liners can be used also when concreting 
vertical structures. Suitable cast-in-situ appli-
cations include e.g. retaining walls and wall 
structures.

9

10 11

Muottimatriiseilla laadukasta ja näyttävää betonipintaa

9 Muottimatriisia liimataan taustavaneriin.

10 Magneettitaustaista matriisia asennetaan sand-

wich-elementtimuottiin.

11 Perin järjestelmämuottiin kiinnitettiin Recklin Julia 

3/21 muottimatriisi, jonka leveys oli 2 x 0,75 metriä ja 

korkeus 3,0 metriä. Valuseinän korkeus oli 3,3 meträ. 

Kuvassa valmis pystymuotti valua odottamassa.



Kehäradan taide on vuoden 
2015 Ympäristötaidekohde

Taidetta arkeen
1.7.2015 käyttöön otettu Kehärata on yksi pää-
kaupunkiseudun viime vuosien merkittävistä 
joukkoliikennehankkeista. Radan- ja asemien-
käyttäjien arkea ilahduttavat asemakohtaisesti 
suunnitellut taideteokset, kuten Aarne Jämsän 
"Helman heilahdus" Lentoaseman rautatiease-
malla ja Tuula Närhisen "Animaatio" Leinelän 
asemalla.

Kehäradan taide on oiva esimerkki taiteen 
nivomisesta osaksi julkista ympäristöä suun-
nitteluvaiheesta lähtien. Vantaan kaupunki 
on asemakaavaa tehdessään edellyttänyt, että 
Kehäradan vartta elävoitetään taiteen keinoin. 
Käytännön toteutusta ohjaakin projektille 2010 
laadittu Kehäradan ympäristötaiteen kaava. 
Sen toimeenpanossa kukin asema on saanut 
taiteen avulla omaleimaisen identiteetin. Ase-
mien käyttäjille on viestitetty ympäristön raken-
tajien myönteisestä ja käyttäjiä kunnioittavaa 
suhtautumista arkiseen tilaan.

Monen toimijan yhteispeli
Kehäradan ja sen asemien rakentamista leimaa 
monen toimijan monimutkainen ja pitkäai-
kainen yhteispeli. Myöntämällä kunniakirjan 
Kehärataprojektin keskeisille osapuolille säätiö 
haluaa erityisesti kiittää ja korostaa tilaajien 
merkittävää roolia ympäristötaiteen toteut-
tamisessa. Kehäradan taide kertoo tilaajien 
ymmärtävän omaleimaisen ja vetovoimaisen 
ympäristön merkityksen käyttäjille. 

Ympäristötaiteen säätiön hallitus perustelee 
valintaansa toteamalla muun muassa: ”Raide-

liikenteen ympäristöön ja visuaalisuuteen on 
muualla maailmassa kiinnitetty paljon huo-
miota. Suomessa panostukset ovat olleet varsin 
vaatimattomia ja tapauskohtaisia. Kehäradan 
kaltaisissa suurhankkeissa taide on palapelin 
osasista yksi pienimmistä. Lopputuloksessa 
taide on kuitenkin asemien ja radan käyttäjille 
yksi näkyvimmistä elementeistä. Kehäradan 
taiteen nostaminen viime vuoden merkittä-
vämmäksi ympäristötaidekohteeksi haastaakin 
kaikki ratahankkeet kiinnittämään huomiota 
ympäristön visuaalisuuteen ja taiteeseen – jouk-
koliikenteen käyttäjien, asukkaiden, työmat-
kalaisten ja matkailijoiden – jokapäiväiseen 
ympäristöön.”

Tilaajista Vantaa on myös osoittanut edellä-
kävijyyttä  Kehäradan varren asuinalueiden tai-
teistamisessa, erityisesti Leinelässä ja Kivistössä. 

Ympäristötaiteen säätiö valitsee vuosittain yhden teoksen tai teos-
kokonaisuuden vuoden ympäristötaidekohteeksi.  Kunniakirjan 
tavoitteena on nostaa esiin ympäristötaiteen erilaisia muotoja 
ja mahdollisuuksia sekä kiittää ja kannustaa ympäristötaidete-
osten tekijöitä ja tilaajia.
Vuoden ympäristötaidekohde -kunniakirjan 2015 sai Kehäradan 
taide. Kunniakirjat ojennettiin Kulttuuritalolla 21.1.2016 koko-
naisuuden tilaajille Vantaan kaupungille, Liikennevirastolle ja 
Finavia Oy:lle

1 Vantaan kaupungin, Liikenneviraston ja Finna-

vian edustajat vastaanottivat Vuoden Ympäristötai-

dekohde-kunniakirjat Kulttuuritalolla tammikuussa 

Betonin Innovaatiot-seminaarin yhteydessä. Kuvassa 

vasemmalta Vantaalta kaavoituspäällikkö Lea Var-

panen, puistosuunnittelupäällikkö  Hanna Keskinen 

ja projektipäällikkö Harri Johansson, Jorma Mukala 

ja Erja Väyrynen Ympäristötaiteen säätiöstä, Liiken-

nevirastosta projektipäällikkö Juha Kansonen sekä 

Finavian tekninen johtaja Henri Hansson.

2 Tuula Närhisen "Animaatio" -teos, 2015, Leinelän 

asemalla.

3 Mikko Rikalan ja Liisa Ilveskorven suunnittelema 

Kehäradan tukimuuriteos "Kaupunki" Kivistössä. 

Teos on toteutettu Graafisen betonin tekniikalla 

betonielementteihin.

1
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Erja Väyrynen, asiamies,  
Ympäristötaiteen Säätiö  
www.ymparistotaide.fi
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Kehärata on elävä esimerkki julkisen ja yksityi-
sen sektorin yhteistyöstä. Valtio ja kunta tuki-
vat toisiaan, mutta mukana on ollut Suomen 
suurimmat konsulttitoimistot ja taiteilijoiden 
parhaimmisto, kun Kehärata on kaivautunut 
pääkaupunkisedun maisemiin. Vantaan kau-
pungin organisaation monet edustajat ovat 
antaneet oman panoksensa pitkäjänteiseen 
prosessiin. Jokaisen panos on ollut tärkeä ja 
merkityksellinen. 

Kun aikoinaan laadittiin Kehäradan asema-
kaava, suunnittelun kuluessa kiteytyi varsin 
yhteinen näkemys radan muodostamasta 
helminauhasta, jossa jokainen asemanseutu 
olisi oma helmensä, erikokoinen, eri värinen-
kin ja erityinen omalla tavallaan. Me Van-
taalla työskentelevät totesimme ylpeänä sen 
työn pääsevän kaupungin ennätysten kirjaan: 
laadittiin 18 km pitkä asemakaava, josta 7 km 
oli maanalaista asemakaavaa – ensimmäistä 
kertaa. Jossain vaiheessa arvioitiin myös, että 
Kehäradan hankkeessa olisi edustettuna maan 
kaikki suurimmat suunnittelun ja rakentami-
sen isot konsulttifirmat eli parasta osaamista 
tässä maassa.

Vantaa on varsin nuori kaupunki ja jatkuva 
muutos on arkipäivää. Vantaalla on vahvana 
käsitys, että Kehärata tulee muuttamaan ihmis-
ten arkielämää voimakkaasti. Myös tavalla, jota 

emme edes vielä tiedä. Kestävälle kaupunki-
suunnittelulle tämä tarkoittaa haastetta: kun-
talaisten viihtyminen uusilla alueilla on paras 
mittari kestävälle kehitykselle.

Miksi tämä kaikki? Me emme tee tätä työtä 
itsellemme tai pelkästään taidetta taiteen vuoksi. 
Me teemme työtä kuntalaisten parhaaksi. Tai-
teen on todistettu edistävän ihmisen hyvinvoin-
tia monella mittarilla. Näin ollen kaikista suurin 
kiitos kuuluu taiteilijoille, jotka ovat jättäneet 
kättensä jäljet jo asemille. Myyrmäen yhteisöl-
linen taide, Kivistön, Leinelän, Aviapoliksen, 
Lentoaseman, Tikkurilan asemien helmet: 
kaikilla on oma luonteensa. 

Mukana olevat taiteilijat ovat Vesa-Pekka 
Rannikko, Ari Björn, Heini Matveinen, Leon-
hard Lapin, Liisa Ilveskorpi ja Mikko Rikala,  
Ari Kujala, Pekka Jylhä, Jaakko Niemelä. Lista 
tulee jatkumaan. 

Kaupungit ovat ikuisia, myös työ 
taidekaupunkien eteen jatkuu: ensi kesänä 
on jälleen Kivistön taidekaupunki seminaari.
 Lea Varpanen, 
 kaavoituspäällikkö, Vantaa

Art along Ring Rail Line receives 
acknowledgement
The Finnish Foundation for Environmental Art 
has given the Environmental Art Award 2015 
to the art on display along the Ring Rail Line.

The Ring Rail Line, which was opened for 
traffic in July 2015, is one of the important public 
transport projects of the recent years in the Hel-
sinki region. Artworks specifically designed for 
the different stations turn everyday travel into 
a more colourful experience for the passengers 
who use the Line and the stations. Examples of 
the artworks include Aarne Jämsä’s “Helman 
heilahdus” (Swirl of the dress) at the railway 
station of the Airport, and the Animation by 
Tuula Närhinen at Leinelä station.

The artwork on Ring Rail Line is an excellent 
example of the integration of art into the public 
environment starting already at the design stage. 
The use of art to enliven the Ring Rail Line is a 
requirement specified in the town plan of the City 
of Vantaa. Practical realisation is steered by the 
environmental art plan prepared for the Ring 
Rail Line project. The execution of the plan has 
given each station a unique identity expressed 
through art. This sends a message to the pas-
sengers who use the stations; the developers of 
the environment have a positive attitude based 
on respect for the end-users towards these mun-
dane facilities.

4

Kehäradan taide elävöittää ympäristöä



4 Aarne Jämsä: Helman heilahdus, 2015. Lentoase-

man asema. Valtion taideteostoimikunta.

5 Ari Kujala: "Graafinen maisema" seinämaalaus 

Vantaan Kivistössä Hämeenlinnanväylän alikul-

-kutunnelissa, 2015.

6 Leonhard Lapin: "Archetypal Colour Theory" 

-seinämaalaus Kivistön asemalla, 2015.

Lisätietoja / Kehärata-projekti:
Lea Varpanen, Kivistön kaavoituspäällikkö, 
Vantaan kaupunki
puh. +358 40 847 0944, lea.varpanen@vantaa.fi
Juha Kansonen,  projektipäällikkö Kehä rata-
projekti, Liikennevirasto, puh. 0295343633, 
juha.kansonen@liikennevirasto

Lisätietoja / Ympäristötaiteen Säätiö:  
Asiamies Erja Väyrynen, puh. 044–0987 561, 
erja.vayrynen@ymparistotaide.fi
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Mukala, 
045–6357 634, jorma.mukala@safa.fi
www.ymparistotaide.fi
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Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhalii-
ton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 
11. helmikuuta 2016 Jyväskylässä järjestetyillä 
Viherpäivillä. Kilpailussa myönnettiin kunnia-
kirjat palkitun kohteen rakennuttajalle sekä 
suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin 
mukana olleille tahoille. 

Kunniakirjat saivat Jokipuiston raken-
nuttaja Kotkan kaupunki, pääsuunnittelija 
kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ja 
toteuttaja Kotkan kaupungin puistotoimen 
rakentajaryhmä. Erikoismaininnoin palkit-
tiin kivitöiden tekijä Vikmanin Kivi ky, kasvil-
lisuuden suunnittelija toimistopuutarhuri Anne 
Vilkki-Lanu Kotkan kaupungin puistotoimesta, 
kasvillisuuden toimittaja Terolan Taimitarha 
sekä kuvanveistäjä Antti Maasalo Jokipuistossa 
sijaitsevasta ”Alkulähteellä” -teoksesta.

Esteettömästi korkeuseroista huolimatta
Jokipuiston selkärangaksi on rakennettu vankat 
luonnonkivimuurit entisen ylijyrkän, hankalasti 
hoidettavan nurmirinteen tilalle. 1970-luvulla 
rakennetut raskaat betoniportaat on piilotettu ja 
ne toimivat nyt puroputouksen tukirakenteena. 
Rakenteissa käytetty luonnonkivi on suurelta 
osin kierrätyskiveä. Myös alueella olleet isot 
siirtolohkareet ja säästämisen arvoiset puut 
ovat osa uutta puistoa.

Kivimuurien ja betoni- sekä luonnonkivi-
pintaisten käytävien avulla puistoon rakentuu 
selkeät ylä- ja alatasot. Suurista korkeuseroista 
huolimatta puistossa pääsee liikkumaan esteet-
tömästi helppokulkuisia betonikiveyskäytäviä 

Vuoden Ympäristörakenne 2015:

Jokipuisto Kotkan Karhulassa 
on runsaudensarvi

Jokipuisto Kotkan Karhulassa on palkittu Vuoden 2015 Ympäris-
törakenteena. Vuosina 2012 - 2015 rakennettu puisto on runsau-
densarvi korkealaatuisesti toteutettuja kasvi-, kivi- ja vesiaiheita. 
Välillä alennustilassa ollut jokivarsi on kokenut arvonpalautuksen. 
Suositussa puistossa on nähtävää ja tehtävää kaikille kaikkina 
vuodenaikoina. 

pitkin. Puistossa on myös kivisiltoja ja -veis-
toksia. Erilaisten aiheiden miltei ylenpalttinen 
runsaus muodostaakin suuren kontrastin alueen 
muulle ympäristölle. 

Puiston hyvinvoiva kasvillisuus on runsasta 
ja vaihtelevaa: muun muassa kivikkoperen-
noja, koristeheiniä ja maanpeitekasveja sekä 
kotimaisia atsaleoita ja alppiruusuja. Puiston 
läpi kulkevan puron loppupäässä kosteikko ja 
tervaleppälehto muuttavat puron olemusta veh-
reämmäksi. Useat koristekasveista on varustettu 
nimikyltein. 

Joesta pumpattava vesi kiertää ylätason 
isokokoisen Alkulähteet -taideteoksen kautta 
puroputoukseen, puiston keskellä olevaan isoon 
lummelampeen ja puroja pitkin takaisin jokeen.

Jokivarren arvonpalautus
Jokipuisto rajoittuu Karhulan keskuskenttään ja 
uimahalliin. Puistossa on myös leikkipuisto sekä 
ilmeeltään luonnonmukaisempi piknik-alue 
jokivarressa. Alueen suosiosta kertoo se, että 
alkuperäiset kaksi isoa massiivigraniittipöytää 
ovat saaneet seurakseen jo neljä lisäpöytää.

Vuoden ympäristörakenne -tuomaristo 
kiittää erityisesti aikaisemmin toisarvoisen 
ranta-alueen rakentamista osaksi Karhulan 
keskustan liikunta- ja vapaa-aikakokonaisuutta 
sekä jokivarren reittien kehittämistä.

Aikanaan suurena uittoväylänä toiminut 
Kymijoen Korkeakoskenhaara oli pikku hiljaa 
muuttunut lähinnä likaviemäriksi. Joen puhdis-
tamisen ja Jokipuiston rakentamisen ansiosta 
joen historiassa alkoi uusi kukoistus.

Sirkka Saarinen, toimittaja
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1 Joesta pumpattava vesi kiertää ylätason isoko-

koisen kuvanveistäjä Antti Maasalon "Alkulähteet" 

-taideteoksen kautta puroputoukseen, puiston kes-

kellä olevaan isoon lummelampeen ja puroja pitkin 

takaisin jokeen.

2 Puiston tunnelmaa alkukesältä.
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Jokipuisto saanee myös jatkoa. Tarkoituk-
sena on kehittää muun muassa jokivarren pol-
kuverkostoa. Kaavassa on varaus myös kahdelle 
riippusillalle. Jokirantaan on tehty 12-metrinen 
ponttonilaituri, joten tulevana kesänä puistoon 
voi rantautua yksityisveneelläkin.

Tunnustus tasokkaalle ympäristölle
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena 
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristöko-
konaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella on luotu esteettisesti ja toimin-
nallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Palkinto 
jaettiin nyt 25. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina 
Rakennustuoteteollisuus RTT:n, Puutarhalii-
ton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, 
Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen 
Arkkitehtiliiton, ympäristöministeriön ja leh-
distön edustajat.

Lisätietoja:
Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen, 
Kotkan kaupunki, Puistotoimi
Puutarhaneuvos
044–702 4773, heikki.laaksonen@kotka.fi

www.maisemabetoni.fi 
www.betoni.com 
www.puutarhaliitto.fi
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3 Korkeuseroista huolimatta puistossa pääsee 

liikkumaan esteettömästi helppokulkuisia betoniki-

veyskäytäviä pitkin.

4 Rakenteissa käytetty luonnonkivi on suurelta osin 

paikallista kierrätyskiveä.

5 Väylät on kivetty Rudus Oy:n betonikivillä: pää-

väylät isolla ja muut pienemmällä.

6 Kulkuväylien kiveyksien asennustyö käynnissä.

7 1970-luvulla rakennetut raskaat betoniportaat 

jätettiin puroputouksen tukirakenteeksi. Hankala-

hoitoinen, ruma rinne pengerrettiin kahdella graniit-

timuurilla.

Jokipuisto is a horn of plenty
The Environmental Structure of the Year 2015 
Award has been given to the Jokipuisto Park 
in the Karhula area of Kotka. The park, which 
was built in 2012 – 2015, is a horn of plenty with 
its plant, rock and water themes that have all 
been implemented to a high standard. The river 
front area has been restored to its original value 
after a period of neglect. The popular park offers 
everybody something to see and do in all seasons. 

The backbone of the Jokipuisto Park is 
created by the sturdy walls built with natural 
stones in the place of the old grassy bank, which 
was too steep and difficult to tend to. The heavy 
concrete stairs built in the 1970’s are now con-
cealed and serve as a support structure for a 
brook waterfall. The natural stone used in the 
structures is to a large extent recycled material. 
The big boulders found in the area as well as 
the trees that proved to be worth saving are 
part of the new park.

Despite the great differences in height, the 
accessibility of the park is ensured by passages 
covered with concrete paving. The park also 
features stone bridges and stone sculptures. It 
could be said that there is an almost excessive 
abundance of different themes, creating a large 
contrast to the rest of the environment. 

The park is characterised by abundant and 
diverse flora in excellent condition. Water is 
pumped from the river and through the mas-
sive Alkulähteet (Riverhead) artwork on the 
upper level to the brook waterfalls and to the 
large water lily pond in the centre of the park, 
and then along the brooks back into the river. 
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Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihojen sarja
Palkittava kohde on osa vuonna 2012 laadittua 
Tampereen teknillisen yliopiston Kampusvisiota. 
Vision taustalla oli ajatus kampuksen keskellä 
olevasta kiinnostavasta, sosiaalista ympäristöä 
parantavasta kohtaamispaikasta, joka keräisi 
yhteen ihmisiä. 

Kohde on monitoiminnallisen palvelura-
kennuksen Kampusareenan kattopuutarha. 
Rakennusprojektille asetettiin korkeat ekolo-
giset laatukriteerit. Yksi keskeisiä elementtejä oli 
lämpötilavaihteluja tasoittava, hulevesiä pidät-
tävä, monimuotoisuutta lisäävä ja sosiaaliseen 
yhdessäoloon tilat tarjoava kattopuutarha. 

Kohteen ansiona on huolellinen detaljisuun-
nittelu ja erityisesti toteutuksen detaljitasolla. 
Kattopuutarha yhdistyy näkymiltään myös koh-
detta ympäröivään uuteen ja uusittuun muuhun 
ympäristörakentamiseen, paikoitukseen ja 
kulkuväyliin yms. sekä niiden materiaaleihin. 

Lopputuloksena on syntynyt vaikuttava 
kattopuutarha, joka tarjoaa tilat yhdessäoloon 
ja oleskeluun. Kattopuutarha on esteettisesti 
kaunis ja lopputulos on toteutettu korkeata-
soisesti.

Yksityispihoissa voitto Nokialle
Yksityispiha-sarjassa palkittava vapaa-ajan 
asunto sijaitsee Nokialla alueella, jossa on sekä 
huvila-asutusta että omakotitaloja. Tontti oli 
villiintynyt ja hankalasti hoidettava. Istutus-
alueet olivat huonossa kunnossa. Tontin ilme 
oli epämääräinen. Puusto oli myös osittain 
huonokuntoista. 

Viherympäristöliiton Viherpäivillä palkittiin 10.2.2016 kahdessa 
kilpailusarjassa esimerkillisesti toteutettuja ja laadullisesti kor-
keatasoisia viherrakennuskohteita. Viher- ja ympäristörakentajat 
ry:n järjestämässä kilpailussa palkinnot menivät Tampereelle 
ja Nokialle.

Tavoitteena oli helppohoitoinen, ympäris-
töönsä istuva vapaa-ajan asunnon piha. Pihan 
käyttöalueiden ja kulkuväylien rakentaminen 
niille sopivin materiaalein selkeyttivät pihan 
ilmettä, lisäsivät käyttömukavuutta ja mahdol-
listavat nurmikko- ja istutusalueiden säilymisen 
hyväkuntoisina. 

Suunnitelman tavoitteena oli yhdistää 
rakennettu ympäristö ja luonnonelemen-
tit; kaavamaisemman ilmeen yhdistäminen 
luonnon orgaanisiin, pehmeisiin muotoihin. 
Materiaali- ja kasvivalinnoissa yhdistettiin pihan 
rakennusten arkkitehtuuriin sopiva rakenne-
tumpi, puutarhamaisempi ympäristö tonttia 
ympäröivään metsään ja tontin sisällä oleviin 
luonnonelementteihin, metsänpohjakasvilli-
suuteen, avokallioon ja puustoon. 

Tilaajan mielestä työn laatu oli erinomainen 
ja erityiskiitos tulee ammattitaidolla toteute-
tuista kivimuureista.

Yksi kunniamaininta yksityispiha-sarjassa
Kunniamaininnalla palkittavassa ”Piha Lemp-
pälänkujan” pihakohteessa on vanha, täysin 
peruskorjattu talo. Piha-alue oli päässyt huo-
noon kuntoon ja omistajat halusivat tehdä siitä 
edustustason pihan. Pihasta haluttiin edustava 
ja näyttävä. 

Erityistoiveina oli uusia valaistus sekä saada 
erillinen hyötypuutarha, joista voi hakea tuot-
teita omaan ruokapöytään. 

Pihan vanhaa kasvustoa poistettiin ja kas-
vualustaa vaihdettiin. Suuri kalliorinne raken-
nettiin kokonaan uudelleen. Suurelle nurmi-

alueelle tehtiin isot istutusalueet rajaamaan 
nurmikkoa. Pienemmälle nurmikkoalueelle 
rakennettiin hyötöpuutarha marjakasveineen ja 
viljelylaatikoineen. Talon ympärille asennettiin 
liuskekiveä ja istutusalueille lohkarekivimuurit. 

Suurien liuskekivien ja kiviportaiden asen-
taminen rinteille oli haastavaa. Oikeiden työta-
pojen löydyttyä työ sujui. Pääportaiden viereen 
rakennettiin vanhoista tiilistä istutusaltaita. 

Tilaaja on toteutukseen tyytyväinen ja 
heidän mielestään projekti onnistui hyvin.

Kattopuutarha
Kohteen toteuttaja: VRJ Länsi-Suomi Oy
Kohteen suunnittelijat: pääsuunnittelija 
Juha Luoma, Arkkitehdit LSV Oy:stä
Kasvisuunnittelijana maisema-arkkitehti 
Pentti Peurasuo

Yksityispiha, voittaja
Kohteen toteuttaja: VRJ Länsi-Suomi Oy
Kohteen suunnittelija: Katja Ropanen, VRJ 
Länsi-Suomi Oy

Yksityispiha, kunniamaininta
Kohteen toteuttaja: Piha Group Oy
Kohteen suunnittelija: Puutarhuri Arboristi 
Minna Toivanen Tmi.

Hienoja kohteita palkittiin 
Vihertaitaja 2015 -kilpailussa

Seppo Närhi, toiminnanjohtaja,   
Viher- ja ympäristörakentajat ry  
www.vyra.fi  



1–3   Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenan 

kattopuutarha. Kampusareenassa on kiinnitetty paljon 

huomiota ekologisuuteen, mistä viherkattokin on yksi 

osa. Rakennuksen ekologisuus toteutuu katon lisäksi 

vedettömissä urinaaleissa sekä 560 aurinkopaneelissa.

1

2

3
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Awards to landscapers
The Finnish Association of Landscape Industries 
has presented awards to landscaping projects 
that have been executed in an exemplary manner 
and to a high standard.

The project awarded in the category of court-
yards of housing and property companies is 
part of the campus vision created in 2012 for 
Tampere University of Technology. High eco-
logical quality criteria were specified for the 
construction project. One of the key elements 
was a roof garden that evens out temperature 
variations, retains stormwater, increases diversity 
and provides facilities for communal recreation.

The impressive roof garden is ideal as an area 
for get-togethers and lounging. The garden is 
aesthetically attractive and executed to a high 
standard.

The award in the category of private court-
yards went to a holiday cabin in Nokia, which 
features a courtyard that successfully combines 
natural elements with the built-up environment. 

4 Nokialla sijaitsevassa pihassa on onnistuneesti 

yhdistetty piha luonnonympäristöön.

5 Kunniamaininnalla palkitussa yksityispihassa on 

taitavasti toteutettuja luonnonkivitöitä. Vanhoista 

kierrätystiilistä rakennettiin rakennuksen tyyliin 

sopivia istutusaltaita.

4

5
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Lisätiedot:
Henrik Bos, VRJ-Länsi-Suomi Oy, 0400 633612
Mika Aaltonen, Piha Group Oy, 0400 766 346
Tietoa kilpailusta:
Seppo Närhi, Viherympäristöliitto, 
www.vyl.fi
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Betoniteollisuus ry / Elementtivaliokunta julistaa kilpailun 
Vuoden 2016 Elementtisuunnittelija

”Ilmianna hyvä 
elementtisuunnittelija”

Voittaja julkistetaan Betonipäivillä 2016
Ilmiannot perusteluineen 30.9.2016 mennessä

tuomo.haara@rakennusteollisuus.fi

Lisätietoja:www.elementtisuunnittelu.fi
ps. hyviä elementtisuunnittelukohteitakin voit ilmoittaa
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Rakentamiseen on kaivattu kustannustehok-
kaita toteutustapoja, joissa loppukäyttäjienkin 
tavoitteet ovat vahvasti mukana. Onnistuneen 
lopputuloksen kannalta haitaksi on usein perin-
teisissä toteutusmalleissa koettu tilaajan ja 
toteuttajien vastakkainasettelu sopimuksen 
hiomisesta alkaen.

Kymmenisen vuotta sitten Suomeen ran-
tautuneessa allianssissa yhdistetään uudella 
tavalla käyttäjä ja toteuttavat osapuolet. 
Kehitysvaiheessa vievät valitut suunnittelijat 
ja urakoitsijat hanketta ja sen suunnitelmia 
eteenpäin yhteistyössä tilaajan kanssa ennen 
tavoitekustannuksen määrittämistä.

Allianssin toteutusvaiheen sopimuksella 
vahvistetaan yhteinen tahtotila – muistaen 
käyttö- ja ylläpitovaihekin – kokonaisvaltaisesti 
projektin parhaaksi. Ryhmä kantaa yhdessä 
taloudelliset riskit ja jakaa saavutetut hyödyt. 
Näin yksittäisten toimijoiden tulos on riippuvai-
nen koko allianssin saavuttamasta tuloksesta.

Allianssihenkeä aliurakoitsijoidenkin 
hankintaan
Allianssia toteutusmuotona pitkään kehittäneen 
Vison Oy:n Jani Saarinen kertoo, että Suomessa 
osapuolet ovat olleet tilaajan ja käyttäjän ohella 
pääsääntöisesti suunnittelusta vastaavat toi-
mijat ja pääurakoitsija. Joissakin tapauksessa 
myös talotekniikkaurakoinnista vastaava.

”Sekä betoni- että teräsrunkojen toimitta-
jat ovat olleet allianssista ulkona. Suunta on 
toivottavasti kohti mallia, jossa tärkeimmät 
alihankkijat ja aliurakoitsijat tulisivat mukaan 
sopimukseen kumppaneiksi. Merimieseläke-

Runkotoimittaja jäämässä 
alliansseissa sparraajaksi

Risto Pesonen, diplomi-insinööri
pesonen.risto@gmail.com

Integroitujen toteutusmuotojen käytössä – allianssi yhtenä niistä 
– on Suomessa edetty kokeiluasteelta, mutta runkorakentaminen 
ei toistaiseksi ole päässyt murtautumaan kunnolla osapuoleksi.

kassan Gunillankallion allianssissa on yhtenä 
sopimuskumppanina paikallavaletun rungon 
toteuttaja. Tämä rakennuttaja onkin vienyt 
hankkeitaan mallilla, jossa osapuolten määrä 
on selvästi muita suurempi.”

RAKLIn tekninen johtaja Ilpo Peltosen mie-
lestä tuotantoalliansseilla, ilman rakennuttajan 
osallistumista sopimukseen, voidaan päästä 
myös hyviin tuloksiin.

”Allianssin henkeä ja kilpailuttamista laadun-
tuottokyvyllä on silloin tarpeen viedä pidem-
mälle alihankintaketjussa riippuen toki siitä, 
millaisesta yksittäisestä hankinnasta kulloinkin 
on kyse. Alihankintaketjun ohjauksessa tilaajan 
tavoitteet ja ”arvoa rahalle” -ajattelu tulisi laa-
jemminkin näkyä alihankintojen johtamisessa.” 

Rakennuttajakonsultti Matti Sivunen Boost 
Brothers Oy:stä näkee allianssin ideana olevan 
sen, että kriittiset aliurakoitsijat ja materiaa-
litoimittajat saadaan mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa tuomaan omaa osaamistaan 
hankkeen käyttöön.

”Tietenkin voidaan jättää tietoisesti suun-
nitteluratkaisuja avoimeksi ja annetaan toimit-
tajan ehdottaa ratkaisuja tuoteosakauppana. 
Betonipuolen osalta se on toiminut, mutta 
aikaisemmassa vaiheessa materiaalitoimittajan 
kytkeminen on mielekästä erityisesti vaativissa 
rakenteissa ja allianssi tarjoaa siihen hyvän 
mahdollisuuden.”

Oma lisäarvo on osoitettava
Kansainvälisissä integroiduissa malleissa kertoo 
Jani Saarinen olevan mukana selvästi enem-
män alihankkijoita, koska heillä on edelleen 

merkittävä rooli ratkaisujen kehittämisessä ja 
innovoinnissa.

”Meillä pitää seuraavaksi siirtyä siihen, että 
ryhmittymien kilpailussa arvostetaan myös 
alihankkijoiden ja toimittajien mukaan otta-
mista ja sitouttamista allianssisopimuksen ja 
kaupalliseen malliin. Kyse on myös siitä, onko 
näillä tahoilla tahtoa ja halua tulla mukaan 
kannustinmalliin. Allianssi ei toimi oikein, jos 
pääsopimuskumppanit kilpailuttavat kaiken 
alaspäin hinnalla.”

Hän korostaa tilaajapuolen tarvetta parantaa 
ymmärrystään ja käsitystään koko rakentamisen 
ketjun toiminnan ohjaamisesta ja ottaa vastuuta 
myös aliurakoinnista ja tuoteosatoimituksista.

Matti Sivunen on eri mieltä siitä, että tämä 
olisi pelkästään tilaajan vastuulla. 

”Aliurakoitsijoiden, kuten runkojen toimit-
tajien, pitää auttaa tilaajaa näkemään oma lisä-
arvonsa toimitusketjussa ja edesauttaa tilaajan 
hankintojen onnistumista.”

1 Parma Oy on rakennusliikkeen elementtitoimit-

tajana Tampereen Rantatunneli -hankkeessa. Ranta-

tunnelin suuaukkojen läheisyyteen tulee meluesteisiin 

integroitua taidetta. Kuvassa  meluseinien elementtien 

asennus.

2 Rantatunneli-hanke. Meluseinien elementtien 

asennus.
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Allianssi edelyttää avoimuutta 
ja innovatiivisuutta
Tilaajat ottavat yleensä mielellään vastaan 
ehdotuksia mahdollisimman järkevistä hankin-
noista. Esimerkiksi kaikki havaitut negatiiviset 
ja positiiviset riskit – liittyivätpä ne tavoitteisiin, 
sopimukseen tai suunnitelmiin – pitää tuoda 
välittömästi ja avoimesti esiin tarjousvaiheesta 
alkaen. Se on monille kokonaisvaltainen toi-
mintatavan muutos, joka vaatii harjoittelua.

”Jotta allianssin ja betoniteollisuuden yhteis-
työstä saadaan tavoiteltu etu, tarvittaisiin kaksi 
asiaa. Toisaalta tilaajan pitää vaatia osana raken-
nusurakkahankintaa betonitoimittajan nosta-
mista allianssikumppaniksi urakoitsijan kanssa 
tai rinnalle ja toisaalta betonitoimittajien tulee 
omaksua uusi toimintakulttuuri, jossa onnis-
tuminen perustuu avoimuuteen, innovointiin 
ja tilaajalle edun tuottoon. Kuulostaa helpolta, 
mutta ei se sitä ole”, muistuttaa rakennuttamista 
väitöskirjassaankin tutkinut Sivunen.

Kainuun keskussairaalan toiminnot ja 
tilat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä ja 
hanke toteutetaan allianssihankkeena. Nyt 
on menossa kehitysvaihe ja runkourakoitsija 
ei ole – kuten Suomessa muutenkaan – allians-
sissa osapuolena.

”Toki voisi runkourakoitsija ollakin, mutta 
silloin täytyisi olla heti alusta saakka mukana, 
että saadaan saman sopimuksen sisälle. Kysymys 
on enemmänkin, että miten voidaan hyödyntää 
allianssimallia hankinnoissa”, arvioi tilannetta 
projektijohtaja Jari Törnqvist Kainua allianssista, 
jossa hän on pääurakoitsija Skanskan edustaja.

Nyt Kainuan kehitysvaiheen aikana on 
useamman runkotoimittajakandidaatin kanssa 

ollut kehitystyöpajoja. Niissä kehitetään suun-
nitelmia, jotta varhain päästään luotettavaan 
tavoitekustannukseen kiinni. Rungon mate-
riaalivaihtoehtoina Törnqvist sanoo edelleen 
olevan puu, teräs ja betoni.

Tuotemalleilla pohjaa valinnoille
Elementtiteollisuus ei toistaiseksi ole ollut 
allianssin osapuoli. Meneillään olevissa allians-
simallilla toteutettavissa projekteissa Parma 
Oy on mukana rakennusliikkeen elementti-
toimittajana mm. Naantalin monipolttoaine-
voimalaitoksessa ja Tampereen rantatunneli 
-hankkeessa.

Toimittajan asiantuntemusta on eri toteu-
tusmuodoissa aiemminkin hyödynnetty 
ennakkoon. Mitä aikaisemmin elementtitoi-
mittaja kytketään mukaan hankkeeseen, sitä 
paremmin voidaan rakenteet optimoida sekä 
tuotteiden teollinen ja kustannustehokas val-
mistus taata.

”Integroitujen toteutusmuotojen hyödyt 
voidaan ulosmitata toteutusvaiheessa, mikäli 
runkotoimittaja valitaan jo hankevaiheessa. 
Menettelyllä varmistetaan, että runkotoimittaja 
antaa kaiken tietotaitonsa hankkeen eteenpäin-
viemiseksi jo hankevaiheessa. Pitkälti kysymys 
on luottamuksesta hankkeeseen ryhtyvän ja 
muiden allianssiin kuuluvien toteutusosapuol-
ten välillä”, arvioi tilannetta myyntijohtaja Jarmo 
Viljanen Parmalta.

Yleistyvien tietomallien avulla eri vaihtoehto-
jen vertailu on nopeaa ja helppoa ja perusteltua 
onkin kohteiden mallintaminen jo hankevai-
heessa riippumatta toteutusmuodosta.

Yhdessä suunnitellen eroon 
aikataulujen sudenkuopista
”Pidän oikeansuuntaisena kehityksenä, että 
voimme sparraajana tukea hankkeiden kehi-
tystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Eri asia on sitten se, kuinka allianssissa tehty 
konsultointityö kompensoidaan ja onko se 
sovittavissa, kun aikaisemmin samaa palvelua 
on lähinnä tarjottu ilmaiseksi”, pohtii johtaja 
Kari Turunen Lujabetoni Oy:stä.

Tärkeänä hän näkee runkorakentajan roolin 
neuvonantajana, jotta aikataulut suunnittelulle 
ja toteutukselle saadaan tarkoituksenmukaisiksi. 
Lujabetoni on ollut mukana allianssihankkeen 
kehitysvaiheessa ja silloin tiivis yhteydenpito 
rakennesuunnittelijan kanssa oli oleellista.

”Rungon kustannusmerkitys korkeantekno-
logian hankkeissa on vähäisempi kuin perintei-
sesti on ajateltu. Sen viilaamisella ei merkittäviä 
säästöjä rakennuksen koko elinkaarta ajatel-
len synny, ellei runkoratkaisuja kehittämällä 
pystytä kehittämään loppukäyttäjän toimintaa 
tehokkaammaksi. Ehkä parasta olisikin saada 
suunnittelijoiden kautta tehokkaat ratkaisut 
ryhmän tietoon. Tälläkin tavalla ammattitai-
tomme olisi koko hankkeen käytössä”, näkee 
Turunen.

Parman Jarmo Viljanen puolestaan muis-
tuttaa tuotemallista saatavan kätevästi myös 
kustannustietous kriittisten valintojen pohjaksi.

”Hyödyt syntyvät silloin myös aikataulujen 
pitämisenä ja parempana tuotelaatuna. Perin-
teiseen viimeisen hinnan vingutus -malliin ver-
rattuna integroidun toteutusmallin hyötyjen 
pitäisi näkyä kaikkien osapuolten menestyksenä 
ja parempana rakentamisen laatuna”.

Runkotoimittaja jäämässä alliansseissa sparraajaksi
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Frame supplier’s role in 
alliance contract model
We have progressed in Finland from the experi-
mental stage as concerns the use of integrated 
procurement methods – alliance contract as 
one example – but frame construction has so 
far not quite made a breakthrough as one of 
the contracting parties.

There has been a need in the construction 
industry for cost-efficient execution methods 
in which the goals of the end-users are also 
strongly represented. With traditional project 
delivery models, the setting where the client and 
the service providers are on opposite sides has 
been considered to have an adverse effect on 
achieving a successful end-result, starting already 
at the contract negotiations stage.

The alliance contract model, which was first 
introduced in Finland some ten years ago, brings 
the user and the executing parties together in 
a new way. The project and the project plans 
are at the planning stage taken forward by the 
selected designers and contractors in collabora-
tion with the client, before the target budget is 
determined. 

An alliance contract for the execution stage 
establishes the shared mindset in a comprehen-
sive manner to the advantage of the project. The 
contract team shares both the financial risks 
and the benefits gained. This means that the 
result of individual operators depends on the 
overall result of the whole alliance.

As a rule, in Finland contracting parties have 
apart from the client and the user included the 
operators providing the design services as well 

as the main contractor, and in some cases also 
the party responsible for the building services 
contract. International integrated contract 
models involve a clearly higher number of 
subcontractors, because they are still in a key 
role as far as the development and innovation 
of solutions is concerned.

Frame suppliers of both concrete and steel 
frames have in Finland been excluded from 
the alliance. Hopefully we are moving toward 
a model in which all the most important sub-
suppliers and subcontractors become parties to 
the contract. Indeed, in an alliance the critical 
subcontractors and material suppliers should 
be brought into the project at an as early stage 
as possible to make their expert input available 
to the project. 

Clients usually welcome suggestions to make 
procurements as sensible as possible. Any nega-
tive and positive risks that have been identified, 
for example, should be brought up immediately 
and openly, starting at the tendering stage. Many 
will find this a complete change in the operat-
ing approach, and one that requires practice.

The prefabrication industry has not so far 
been included as a party to an alliance contract. 
The expertise of the supplier has also previously 
been utilised in advance, regardless of the pro-
curement method. The sooner the prefabrication 
supplier is linked to the project, the better the 
structures can be optimised and the industrial 
and cost-efficient production of the products 
ensured.

Runkotoimittaja jäämässä alliansseissa sparraajaksi

3 Itäkeskuksen Keskon kauppakeskus, Q-lohko.

4 Helsingin Itäkeskukseen toteutettavan Keskon 

uuden kauppakeskuksen betonielementtiasennukset 

alkoivat tammikuun 2016 alussa. Kaikkiaan runkoele-

menttejä asennetaan paikoilleen yli 5000 kappaletta. 

Kuva työmaalta helmikuun 2016 alussa. Elementit 

toimittaa Lujabetoni Oy. Urakka valmistuu kuluvan 

vuoden lokakuussa.     

  Lujabetoni toimittaa kohteen kaikki betonie-

lementit sekä runkoon liittyvät teräsrakenteet suun-

niteltuna ja asennettuna. Elementtien koko ja suuri 

määrä sekä kohteen sijainti liikenteen solmupisteessä 

Itäkeskuksessa vaatii logistiikan tarkkaa hallintaa. 

Lujabetoni hyödyntää 3D-tietomallia suunnittelun 

lisäksi kohteen aikatauluseurannassa ja raportoinnissa 

varmistamaan, että toimitukset sekä siihen liittyvät 

muut työvaiheet hoituvat asianmukaisesti. ”Jokainen 

projekti tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittää toi-

mintaa mallia hyödyntäen”, Turunen sanoo.

 ”Kesko edellyttää valituilta urakoitsijoilta valmiutta 

ja halua mallin hyödyntämiseen. Mallin kautta tapah-

tuvan raportoinnin avulla saamme havainnollisessa 

muodossa tiedon projektin edistymisestä”, Ruokakes-

kon rakennuspäällikkö Matti Tapio kertoo.

 Itäkeskuksen uuden kauppakeskuksen ensimmäi-

sen vaiheen työt alkoivat osin poispuretun vanhan 

K-Citymarketin ja sen pysäköintialueen tilalle syksyllä 

2015. Kauppakeskuksen ensimmäinen vaihe avautuu 

syksyllä 2017. Keskukseen tulee 50 000 neliömetriä 

liiketilaa ja 2000 autopaikkaa.
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Taustaa
Suomen Betonilattiayhdistys BLY ry aloitti toi-
mintansa lähes 30 vuotta sitten. Ensimmäisten 
vuosien tärkeimpiä teemoja oli kouluttaminen. 
Järjestimme Betonilattiapäiviä, joissa osallistu-
jille annettiin ohjeita ja vinkkejä hyvien beto-
nilattioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Lisäksi koulutimme betonilattiamiehiä tavoit-
teenamme saada kasaan osaavat työporukat. 
Urakoitsijajäsenemme lupautuivat palkkaamaan 
koulutuksen läpikäyneet betonilattiamiehet. 
Tämän koulutusputken katkaisi 90-luvun lama 
– pitäisikö asia herättää henkiin?

Vuosituhannen vaihteessa aloitimme 
yhdessä Betoniyhdistyksen kanssa betoni-
lattiatyönjohtajien koulutuksen. 2-päiväisen 
koulutuksen läpikäyneet ja loppukokeen 
hyväksytysti suorittaneet työnjohtajat voivat 
anoa Betonilattiatyönjohtajan pätevyyttä. Toki 
pelkkä koulutus ei riitä vaan hakijoiden tulee 
esittää myös todisteet siitä, että ovat toimineet 
työnjohtajana betonilattiakohteissa. Koulutuk-
seen oli suuri into paitsi jäsenliikkeissämme 
niin myös muiden lattiaurakoitsijoiden ja jopa 
rakennusurakoitsijoiden taholta. Nähtiin, että 
koulutukselle oli tarvetta ja työmailla kaivattiin 
koulutettuja ja kokeneita työnjohtajia. Tarve kat-
sottiin niin suureksi, että rinnalle lisättiin vielä 
betonilattioiden pinnoitustyönjohtajakoulutus 
ja -pätevyys. Tällä hetkellä kurssikokonaisuus 

Tarvitaanko päteviä 
lattiatyönjohtajia?

Martti Matsinen, dipl.ins., puheenjohtaja
Suomen Betonilattiayhdistys ry 
puheenjohtaja@bly.fi
www.bly.fi

Rakennusalan henkilöpätevyyksiä toteaa ja kokoaa FISE Oy. Osa 
pätevyyksistä on lakiin ja rakentamismääräyksiin perustuvia ja 
osa markkinalähtöisiä asiantuntijapätevyyksiä. Jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluvat betonilattiatyönjohtajan pätevyys ja lattia-
pinnoitustyönjohtajan pätevyys. Kiinnostus lattiatyönjohtajien 
pätevyyksiin on vuosien mittaan laskenut ja useita pätevyys-
koulutuksia on peruttu vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Olemme 
Suomen Betonilattiayhdistyksen hallituksessa huolestuneina 
seuranneet kehitystä – eikö betonilattia- ja lattiapinnoitustyö 
todellakaan vaadi pätevää työnjohtoa?

on 3-päiväinen siten, että keskimmäinen päivä 
on yhteinen betonilattiatyönjohtajille ja pin-
noitustyönjohtajille. Jotkut ovat olleet kurs-
seilla koko kolmen päivän ajan ja hankkineet 
molemmat pätevyydet.

Alkuun kursseja järjestettiin vuosittain, 
mutta viime vuosina kursseja on jouduttu 
säännöllisesti peruuttamaan eikä kursseja ole 
järjestetty edes joka toinen vuosi. Tällä hetkellä 
FISE:n rekisterissä on 20 betonilattiatyönjohta-
jaa, 10 pinnoitustyönjohtajaa ja kaksi henkilöä, 
joilla on molemmat pätevyydet. Melko pieni 
määrä, kun ottaa huomioon kuinka kauan 
kursseja on järjestetty.

Olen jäsenliikkeidemme edustajilta kysellyt 
miksei kiinnostusta ole. Vastaus on ollut selkeä 
– ei kannata kouluttautua, kun pätevyydelle ei 
ole tilaajien puolelta kysyntää. Miksi lähettää 
tärkeät miehet 2-3 päiväksi koulun penkille ja 
vielä maksaa siitä. Nämäkin 32 FISE-pätevyyden 
omaavaa työnjohtajaa ovat yrityksissään henki-
löitä, jotka ovat kouluttautuneet itseään kehit-
tääkseen – ei pelkästään markkinoita varten 
vaan myös oman tieto-taitonsa ja pätevyytensä 
kasvattamiseksi.

Tilaajan ja suunnittelijan rooli on tärkeä
Betonilattia on rakennuksen tärkein rakenneosa. 
Sitä ei voida korjata muun toiminnan häiriinty-
mättä ja siksi lattian pitäisi olla ”kerralla valmis” 

tuote. Tätä asiaa olen väsymättä toistellut eri 
artikkeleissani ja koulutustilaisuuksissa – ja 
tulen tekemään niin jatkossakin. Miksi tähän 
tärkeään rakenneosaan ei sitten panosteta yhtä 
paljon kuin muuhun rakentamiseen?

Sekä materiaalit että menetelmät ovat 
vuosien mittaan kehittyneet merkittävästi, 
vaikka lattia ulkoisesti onkin vain se sama 
”sementtilattia” kuin se vuosikymmenten ajan 
on ollut. Lattialle asetetaan entistä suurempia 
vaatimuksia, joita ovat muun muassa:

• kulutuksenkestovaatimukset ovat kovat, 
kun siirretään raskaita kuormia kovapyö-
rätrukeilla ja trukkiliikenne on kasvanut 
ja varastot suurentuneet

• tasaisuusvaatimukset ovat tiukentuneet 
varastohallien korkeuksien kasvaessa

• saumoihin kohdistuneet vaatimukset 
ovat kasvaneet ja on siirrytty pitkälti ns. 
saumattomiin lattioihin, joiden valutyöt ja 
materiaalivalinnat ovat vaativampia

• pinnoitteet ovat vuosien mittaan kehitty-
neet eikä määritelmäksi välttämättä riitä 
”akryylibetoni” vaan pitäisi vaatia juuri ko. 
kohteeseen sopivan pinnoitteen käyttämistä

• vaikeat valu- tai pinnoitusolosuhteet ja 
mahdolliset pienetkin muutokset suunni-
telmiin tai menetelmiin vaativat osaavan 
työnjohdon



731 2016

Mikä on sitten tilaajan ja suunnittelijan 
rooli? Ensinnäkin jo betonilattian tai lattia-
pinnoituksen vaatimukset tulisi määritellä 
entistä huolellisemmin. Määritellään, mitä 
lopputulokselta todella odotetaan ja asetetaan 
lattian vaatimukset sen mukaan. Tähän käyttöön 
löytyy useita Betoniyhdistyksen ja Betonilat-
tiayhdistyksen laatimia julkaisuja – tärkeintä 
on valita viimeisin julkaisu. Betonilattiaohjeet 
on uusittu 2014, mutta silti tarjouspyynnöissä 
näkyy vanhempien ohjeiden mukaisia betoni-
lattian määritelmiä ja vaatimuksia.

… mutta niin on myös urakoitsijan rooli
Kun vaatimukset on huolellisesti määritelty 
ja suunnitelmat laadittu näiden vaatimusten 
pohjalta, jää vastuu lopputuotteesta urakoitsi-
jalle. Kannattaako tämä huolellinen suunnit-
telutyö riskeerata käyttämällä urakoitsijaa, 
jonka tiedot eivät ole ajan tasalla? En halua 
edellisellä lauseella aliarvioida urakoitsijaa, 
joka on tehnyt lattioita tai pinnoituksia kym-
menien vuosien ajan. Ei paperille kirjoitettu 
ja virallisesti todettu työnjohtajapätevyys tee 
kenestäkään automaattisesti pätevämpää kuin 
pitkän kokemuksen omaava työnjohtaja ilman 
ko. pätevyyttä. Lattioiden ja pinnoitusten vaa-
timukset ja käytettävät materiaalit muuttuvat 
kuitenkin jatkuvasti. Uskon vahvasti, että työn-
johtaja, joka säännöllisesti kouluttaa itseään 
ja hankkii sitä kautta lisää pätevyyttä, hoitaa 

suuremmalla todennäköisyydellä työn tilaajan 
ja suunnittelijan haluamaan lopputulokseen.

Pieni merkintä paperiin – suuri 
vaikutus lopputulokseen
Tilaajan ja suunnittelijan on erittäin helppoa 
parantaa onnistuneen lopputuloksen mahdol-
lisuutta – lisätään vain tarjousdokumentteihin 
työnjohdon pätevyysvaatimus, mikä tulisi 
aiheuttamaan positiivisen kierteen koko lat-
tia-alalle. Merkintä T piirustuksissa ja muissa 
tarjousdokumenteissa tarkoittaa, että betoni-
lattiatyönjohtajalla tulee olla FISE:n toteama 
betonilattiatyönjohtajan pätevyys. Merkintä P 
taas tarkoittaa, että pinnoitustyönjohtajalla tulee 
olla FISE:n toteama lattiapinnoitustyönjohtajan 
pätevyys. Kun tällaisten vaatimusten määrä 
lisääntyy kohteissa, tulee myös koulutuskysyntä 
lisääntymään – kuka haluaisi jäädä pois kel-
kasta. Kun koulutettua työnjohtoa näin tulee 
lisää, kasvaa myös onnistuneiden lattioiden ja 
pinnoitusten todennäköisyys.

Betonilattioista ja lattiapinnoituksista 
puhutaan useimmiten negatiivisessa mielessä 
– betonilattiat halkeilevat ja lattiapinnoitteet 
irtoavat. Panostetaan yhdessä onnistuneeseen 
lopputulokseen ja aloitetaan sillä, että suun-
nitellaan lattiat ja pinnoitukset oikein ja sen 
jälkeen vaaditaan urakoitsijalta ja urakoitsijan 
työnjohdolta pätevyys toteuttaa kohde suun-
nitelmien mukaisesti.

1 Laadukkaasti toteutettu lattia on kestävä ja toimiva.

2

3

2 Saumattomissa kuitubetonilattioissa korostuu 

työnjohdon osaaminen ja detaljien hallinta.

3 Pinnoitustöissä sekä työkunnan että työnjohdon 

osaaminen on tärkeää materiaalivalinnoissa ja detal-

jisuunnittelussa.
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Vuoden 2015 Paalutustyömaalla Helsingin 
Itäkeskuksessa lyötiin noin kolmessa kuu-
kaudessa yli 40 kilometriä teräsbetonipaa-
luja vanhaan merenpohjaan. Työ tehtiin 
vaativimmassa PTL 3 -paalutustyöluokassa. 
Vuoden Paalutustyömaan valintaperusteissa 
korostettiin paalutustyön erinomaista orga-
nisointia ja johtamista, sujuvaa yhteistyötä 
hankkeen osapuolten välillä sekä teräsbeto-
nipaalujen ominaisuuksien täysimääräistä 
hyödyntämistä.

Itä-Helsingin uusi keskus, Kauppakeskus i3, 
sijaitsee nimensä mukaisesti Helsingin Itä-
keskuksessa. Kesko rakennuttaa nykyisen 
K-Citymarketin alueelle uuden ja modernin 
kauppakeskuksen. Vuoden 2017 lopussa valmis-
tuvan ensimmäisen rakennusvaiheen laajuus 
on 26 000 kerrosneliömetriä.

Kokeneita ammattilaisia
Paalutustyömaa -tunnustus tuli kokeneelle 
toteutusketjulle. Paalutuksen teki maanra-
kennus- ja perustusurakoitsija Kreate Oy:n 
aliurakoitsijana YIT Rakennus Oy.

Paalutuskohteen työpäällikkö Markku 
Lappalainen on tehnyt paalutustöitä YIT:llä 
jo 25 vuotta ja vastaava paalutustyönjohtaja 
Henri Kiiski yli 20 vuotta.

”Koko paalutusporukallamme on pitkät työ-
suhteet. Kokeneet kaverit tietävät ja osaavat”, 
Lappalainen toteaa ja lisää samalla, ettei mitään 
silti tehdä rutiinilla, vaan jokaisen kohteen 
aloituspalaverissa käydään huolellisesti läpi 
kunkin kohteen erityispiirteet.

”Itäkeskuksen kohteen koepaalutuksen 
aloitimme heinä-elokuun vaihteessa. Varsi-

naisen paalutustyön teimme kahdella koneella 
vajaassa kolmessa kuukaudessa. Valmista tuli 
joulukuun alussa suunnitellussa aikataulussa 
ja budjetissa”, hän kertaa.

Vastaavan paalutustyönjohtajan lisäksi 
paalutusporukkaan kuului mittamies ja kaksi 
koneryhmää, joissa kummassakin oli paalutus-
koneen kuljettaja ja paaluapumies. Paalukatkot 
teki aliurakoitsija 30–50 paalun erissä.

Vanhaa merenpohjaa
Maaperä kohteessa on vanhaa merenpohjaa. 
Pinnassa on noin metrin täyttömaakerros, 
sen alapuolella löysää savea 10–15 metriä ja 
savikerroksen alla 5–25 metrin tiukka hiek-
ka-moreenikerros.

Koepaalutusvaiheeseen toi Lappalaisen 
mukaan vaativuutta se, että alue oli edelleen 
pysäköintikäytössä. Koepaalutuslohkot piti 
rajata niin, ettei häiritty muuta toimintaa.

Toisaalta aikaisempi parkkipaikkakäyttö 
myös helpotti. Kun asfaltti oli kuorittu pois, 
paalutuskoneilla pystyi työskentelemään hel-
posti tasaisella kantavalla alustalla.

Paalutusalueelta purettiin myös vanha 
rakennus. Uudet paalut piti lyödä puretun 
rakennuksen alueella maaperään jäävien van-
hojen perustuksien ja puupaalujen ehdoilla.

2 500 betonipaalua
”Noin 40 kilometriä ja 2 500 yksittäistä teräs-
betonipaalua. Pienempiä, 250 × 250 mm2 -paa-
luja tarvittiin noin 700 ja isompia 350 × 350 
mm2 -paaluja noin 1 800 kappaletta. Paalujen 
pituudet vaihtelivat 13–20 metriin”, Lappalai-
nen summaa.

Paalutus tehtiin vaativimmassa paalu-
tustyöluokassa PTL 3. Paalut toimitti HTM 
Yhtiöt Oy.

Kysymykseen yllätyksistä Lappalainen 
vastaa, ettei niitä tullut: ”Koepaalutus onnistui 
tosi hyvin. Paalun pituudet saimme täsmät-
tyä paalunvalmistajan kanssa erinomaisesti. 
Tilaukset tehtaalle tehtiin lohkoittain, toimi-
tukset menivät kohdilleen sekä tuotteiden että 
aikataulun osalta”, hän kehaisee.

”PDA-mittauksia tehtiin useassa eri vai-
heessa ja eri aikaan lyödyille paaluille. Isom-
mille paaluille mitattu kantavuus oli parhaim-
millaan yli kaksinkertainen vaatimukseen 
ja 3,5-kertainen tarpeeseen verrattuna”, hän 
kertoo.

Paalumäärä oli suhteellisen iso ja työ teh-
tiin nopealla aikataululla. Vaikka alue oli iso, 
ylimääräisiä paaluja ei juuri voitu varastoida 
alueelle. Periaatteessa työmaalle tuli kerrallaan 
päivän tarve, joka myös sen aikana lyötiin.

Dokumentointi tarkasti ja nopeasti
Lappalainen korostaa tarkan ja nopean doku-
mentoinnin tärkeyttä: Rakennesuunnittelija 
tarvitsee tiedot paalun lopullisesta sijainnista 
ja upotuksesta päästäkseen päivittämään 
perustuskuvat.

”Meillä YIT:ssä on paalun upotusdokumen-
taatiolaitteisto, jonka olemme kehittäneet 
yhdessä laite- / ohjelmistotoimittajan kanssa. 
Sillä saamme siirrettyä paalun lyöntihistorian 
automaattisesti suoraan paalutuspöytäkirja-
ohjelmaamme. Paperista, käsityönä tehtävää 
pöytäkirjaa, joka pitää erikseen syöttää ohjel-
miin, ei tarvita lainkaan. 

Kehuja ennakkosuunnittelulle,  
toteutukselle ja tiedonkululle

Vuoden 2015 Paalutustyömaa 
Itäkeskuksessa

1 Uuden kauppakeskuksen ensim-

mäinen vaihe valmistuu vuoden 2017 

lopussa. 26 000 kerrosneliömetrin tilat 

rakennetaan pääosin nykyisen kaupan 

pysäköintialueelle. Alue on entistä 

merenpohjaa ja savimaata. Paaluja 

juntattiin yhteensä noin 40 kilomet-

riä. Pituudet vaihtelivat 13–20 metrin 

välillä.

2 Varsinaiset paalutukset aloitettiin 

syyskuun alussa ensin yhdellä koneella. 

Kun vanhaa Citymarkettia oli saatu 

purettua, otettiin käyttöön myös toinen 

paalukone.
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”Tiedot ovat oikeat ja ne siirtyvät nopeasti 
suunnittelijalle. Ruotsissa on koekäytössä vas-
taavantyyppisiä laitteistoja, muttei Suomessa. 
Tulossa varmasti on”, Lappalainen toteaa.

Suunnitelmat vihdoin PO-2011 mukaisiksi
Kysymykseen parannusterveisistä betonipaalu-
jen valmistajille, Lappalainen vastaa, ettei niitä 
ole tarvetta lähettää.

”Paalunvalmistajat osaavat työnsä. Paalut 
on päivitetty uusien normien ja eurokoodien 
mukaisiksi. Viimeisin iso päivitys olivat CE-mer-
kityt paalut ja PO-2011, paalujen terästykset ja 
muut ominaisuudet ovat kohdillaan.”

Sen sijaan suunnittelulle hänellä on terveisiä: 
”Itäkeskuksen kohteen paalut oli oikeaoppisesti 
Paalutusohje 2011 mukaisesti suunniteltu. Mutta 
valitettavan usein paalutussuunnitelmissa käy-
tetään edelleen vanhoja ohjeita tai sotketaan 
vanhoja ja uusia ohjeita”, hän toteaa

”Se on iso ongelma paitsi kaikille urakoitsi-
joille, varmasti myös paalunvalmistajille, jotka 
joutuvat sen takia tekemään monentyyppisiä 
paaluja. Suunnittelijoiden pitäisi ehdottomasti 
hävittää vanhat pohjat koneiltaan”, Lappalai-
nen korostaa.

Hankkeen ensimmäisen 
vaiheen toteuttajat:
Rakennuttaja: Kesko Oyj
Projektinjohto: Haahtela-rakennuttaminen Oy
Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Kreate Oy 
Paalutusurakoitsija: YIT Rakennus Oy
Pohjarakennussuunnittelija: Pohjatekniikka Oy
Rakennesuunnittelija: Wise Group Oy
Paalutoimittaja: HTM Yhtiöt Oy

Tuomariston perusteluja vuoden 2015 Paalutustyömaan valinnalle:

Ennakkosuunnittelu on tehty huolellisesti ja riittävän laaja koepaalutus suoritettu PDA-mit-
tauksia hyödyntäen.

Työturvallisuus on mietitty tarkkaan ennakolta, eikä tapaturmia ole sattunut. Paalutus-
työt suoritettiin siten, että alueella ei samanaikaisesti ollut muita työvaiheita käynnissä. 
Työmaan kulkutiet ja purkupaikat pidettiin hyvässä kunnossa sekä esteet merkattiin selkeästi 
ja kaivannot aidattiin huolellisesti.

Paalutustöiden volyymin, työmaan laajuuden ja tiukan aikataulun vuoksi haasteellinen 
toimintojen kitkaton yhteensovittaminen on onnistunut hyvin.

Yhteistyö ja tiedonkulku paalutoimittajan ja työmaan välillä on ollut toimivaa. Paalutila-
ukset tehtiin lohkoittain, perustuen lohkokohtaisten koepaalutusten perusteella arvioituihin 
paalupituuksiin ja -määriin, näin varmistettiin virheettömät ja täsmälliset paalutoimitukset 
varusteineen.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteol-
lisuuden edustajista.  Tuomariston puheenjohtajana toimi Tuomo Eilola.
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Henkilökuvassa Matti Pentti 

Betonilehden henkilögalleriassa on haasta-
teltavana tekniikan tohtori Matti Pentti 
(s. 1957 Karkussa, nyk. Sastamala).

Syyskuussa 1976 Matti Pentti aloitti rakennus-
tekniikan opiskelut Tampereen teknillisessä 
korkeakoulussa Hervannassa. Tammikuussa 
2016 hänen työhuoneensa löytyy samalla 
kampusalueella sijaitsevasta Rakennustalosta.

Teekkarista on vuosien kuluessa tullut 
tekniikan tohtori ja professori, titteli on nyt 
Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n Raken-
nustekniikan laitoksen johtaja.

”Lukiossa matikka ja fysiikka olivat niitä 
helppoja aineita. Tekniikka kiinnosti”, Matti 
muistelee opiskelualan valintavaihetta. ”Pyrin 
silloiseen TTKK:hon sekä arkkitehti- että raken-
nusosastolle. Rakennusosastolle pääsin – ja hyvä 
niin, ei ole myöhemminkään kaduttanut.”

”Rakennustekniikka on hyvin monipuoli-
nen ala: se vaikuttaa valtavasti sekä ihmisten 
elinympäristöön ja hyvinvointiin että talou-
teen. Tutkijana ja opettajana vaikutus vielä 
kertaantuu, kun pääsee kasvattamaan seuraa-
vaa rakentajasukupolvea”, hän jatkaa ja lainaa 
takavuosien armeijan mainosslogania: ”Tunnen 
tekeväni työtä, jolla on tarkoitus.”

Suunnittelua vai taloutta
Matin pääaineet TTKK:ssa olivat talonraken-
nustekniikka ja rakentamistalous. ”Molemmat 
olivat mieluisia. Rakentamistaloudessa profes-
sori Raimo Salokangas oli erityisen innostava 
ja motivoiva opettaja.”

Kesä- ja harjoittelupaikkoja ei ollut helppo 
saada. Ensimmäisen opiskelukesän Mattikin oli 
maalikaupassa, toisen metsänraivaushommissa. 
”Vasta kolmantena kesänä pääsin työmaalle.”

Opintojen loppuvaiheessa Matti pääsi töihin 
suunnittelutoimisto Insar Oy:öön. Se veti ja 
vei mukanaan, eikä hän enää harkinnut muita 
töitä. Diplomityönkin hän teki betonirakentei-
den suunnittelusta professori Lauri Mehdolle.”

Matti valmistui vuonna 1981, kävi armeijan 
ja jatkoi töitä Insar Oy:ssä. Pienessä toimistossa 
oli pakkokin tarttua rohkeasti työhön ja luottaa 
siihen mitä oli opetettu.

Rakennesuunnittelija vai tutkija
Matti kertoo tykänneensä kovasti perusraken-
nesuunnittelusta: ”Niin paljon, että työpaikan 
ja -tehtävien muutaman vuoden kuluttua vaih-
duttua tutkijapuolelle, tärkein harrastukseni 
oli pitkään rakennesuunnittelu. Käytin siihen 
periaatteessa kaiken perheeltä liikenevän vapaa-
ajan”, hän naurahtaa ja listaa kohteita: ”Päivä-
koteja, terveyskeskuksia, kirjastoja, kirkkokin, 
vajaat parisataa kohdetta yhteensä.”

Miksi siis tutkijaksi, kun kerran rakenne-
suunnittelu viehätti?

Matti oli siirtynyt TTKK:lle assistentiksi 
vuonna 1983, kun toimistossa työt vähenivät. 
”Ensimmäiset kymmenen vuotta korkeakoululla 
olivat oikeastaan välivaihetta. Opetin ja olin 
mukana tutkimusprojekteissa ja suoritin jat-
ko-opintoja, mutta mietin edelleen, kumpi on 
se omin ala: suunnittelu vai tutkimus.”

Tutkimus veti pitemmän korren 1990-luvun 
alussa. Jatko-opintojen aiheen kautta Matille 
selkeni, mikä on se hänen juttunsa: ”Rakennus-
materiaalien säilyvyys ja korjausrakentaminen 
olivat ja ovat edelleen ne kiinnostavimmat.”

Niihin ei ollut TTKK:lla paneuduttu syväl-
lisemmin, joten Matti pääsi käynnistämään ja 
rakentamaan tutkimusta alusta alkaen.

Korjaamiseen kestävyyskysymykset edellä
”Lähdimme kestävyyskysymykset edellä. Halu-
simme ymmärtää vaurioiden syntymekanismit 
ja sitä kautta paneutua korjausmenetelmiin ja 
korjausmateriaaleihin. Tutkimusala oli sikäli-
kin hyvä, että se osoittautui 1990-luvulla vetä-
väksi aiheeksi, johon ainakin näin jälkeenpäin 
ajatellen sai kohtuullisen helposti rahoitusta” 
Matti toteaa.

Korjausrakentamisen kiinnostavuutta hän 
perustelee sillä, että siinä on kaikkea: raken-
netekniikkaa, tekemisen tekniikkaa, vanhoja 
rakennuksia ja rakenteita. Siinä onnistuakseen 
joutuu tai pääsee käyttämään sekä rakenne-
tekniikan että rakennusmateriaalien ja raken-
nusfysiikan ymmärrystä.

”Tekes-rahoituksen ansiosta pystyimme 
tekemään isoja hankkeita. Parhaimmillaan 
tutkimusryhmässämme oli toistakymmentä 
henkilöä. Itse jäin alkuvaiheessa ensin virka-
vapaalle assistentin töistä, sitten siirryin tut-
kijan, erikoistutkijan ja vanhemman tutkijan 
vakansseille”, Matti kertaa 90-luvun työuraa.

Lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 1993, 
aiheena oli juuri pitkäaikaiskestävyys. Väitös-
kirja valmistui vuonna 1999. Se käsitteli kun-
totutkimuksia.

Tutkijakammion sijasta tutkijaryhmänä
Matin tutkija- ja korkeakoulu-uralle jäämiseen 
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Henkilökuvassa Matti Pentti

vaikuttivat ratkaisevasti myös hyvät kollegat. 
”Tutkimusryhmämme henki oli erinomai-

nen. Hankkeita vietiin eteenpäin nimenomaan 
yhdessä tekemällä. Myös esimiehet, ensin Lauri 
Mehto ja sitten Ralf Lindberg tukivat tutkimusta 
hienosti niin että tekemisen puitteet laborato-
rioineen olivat kunnossa.”

”Pekka Kokko, Jussi Mattila, Jukka Lahden-
sivu”, hän luettelee muutamia pitkäaikaisista 
kollegoistaan.

1990-luvun puolessa välissä Matti teki työ-
keikan Otaniemessä. Hän haki TKK:ssa auki 
ollutta korjausrakentamisen professuuria ja 
hoiti avoinna ollutta tehtävää puoli vuotta. 
”Haussa jäin kuitenkin kakkoseksi ja palasin 
tänne Hervantaan.”

5,5 vuotta vararehtorina
Matin tämän hetkinen titteli on talonraken-
nustekniikan professori, tutkimus- ja opetusala 
on elinkaaritekniikka ja korjausrakentaminen. 
Professuuri tuli vuonna 2002 ja kolme vuotta 
myöhemmin Matista tuli rakennustekniikan 
osastonjohtaja.

”Vastuu tutkinto-ohjelmasta ja koko raken-
nustekniikan kokonaisuudesta tarkoitti hal-
lintotehtävien lisääntymistä. Valintoja piti 
tehdä. Otin itselleni enemmän opetusta, vas-
taavasti tutkimukselle jäi aikaa vähemmän”, 
hän kertoo.

Iso askel kohti hallintotehtäviä oli TTY:n 
vararehtorius vuosina 2008–2014. Tehtävä oli 
periaatteessa osa-aikainen. Käytännössä se 
kuitenkin työllisti niin paljon, että kontaktit 

tutkimuspuolelle jäivät silloin vähäisiksi. ”Täl-
laisia tehtäviä sanotaankin akateemiseksi itse-
murhaksi”, Matti naurahtaa.

Kun rehtori Markku Kivikoski pyysi hake-
maan paikkaa, Matti kertoo empineensä pari 
viikkoa. ”Tiesin että siinä joutuu aikamoiseen 
myllytykseen”, hän toteaa, mutta jatkaa, että 
hulluhan olisi ollut, jollei olisi käyttänyt tar-
jottua tilaisuutta.

Hän myöntää, että paineet olivat kovat. Vuo-
siin osui monia isoja kehittämishankkeita. Vas-
tuuta ei voinut delegoida vaan oli itse vastattava 
siitä, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Kun 
kauteen osuivat yliopistolain uudistus, TTY:n 
säätiöityminen, totaalinen tutkintojen uudis-
taminen ja monta muutakin isoa muutosta, 
vuodet olivat raskaita.

”Jälkeenpäin ajatellen kuitenkin hieno koke-
mus. Yhtään ei kaduta. Pääsin koko yliopisto-
kentän ja koulutusjärjestelmän näköalapaikalle”, 
hän summaa. 

Fiksuja opiskelijoita
”Tykkään myös opettaa”, Matti toteaa: ”Opetan 
varsin laajoja rakennetekniikan ja rakennesuun-
nittelun peruskursseja, eristysrakenteita ja kor-
jausrakentamisen perusteita. Niissä kokenut 
opettaja pystyy antamaan nuorille todenmu-
kaisen kokonaiskuvan koko aihealueesta.”

”Hyviä, parempia kuin ennen”, hän vastaa 
kysymykseen millaisia tämän päivän opiske-
lijat ovat.

”TTY:n rakennustekniikkaa opiskelemaan 
pääsemisen rima on ollut jo pitkään korkea. 

1 Tekniikan tohtori Matti Pentti on ehtinyt uransa 

aikana toimia suunnittelijana, tutkijana, opettajana 

ja hallintotehtävissä. Kaikista hän kertoo pitäneensä. 

– Valintoja joutuu tekemään: niiden ansiosta hän on 

nyt TTY:n talonrakennustekniikan professori ja Raken-

nustekniikan laitoksen johtaja.
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Henkilökuvassa Matti Pentti

Opiskelijoista näkee, että heillä on aito halu alalle 
ja varsin hyvä käsitys siitä, mitä työ oikeasti 
on”, Matti kiittelee.

Vuosittain kandivaiheen opiskelun aloittaa 
TTY:ssä noin 90. Lisäksi maisterivaiheen aloittaa 
20 AMK-insinööriä. Kolmantena sisäänottona 
on TTY:n Oulun yliopistossa projektiluonteinen 
kaksivuotinen DI-tutkinto AMK-insinööreille. 
Ensimmäisenä aloitettiin liikennetekniikan, 
nyt toisena toteutuksena rakennustuotannon 
opetus muutamalle kymmenelle opiskelijalle. 
Tavoitteena on saada alan osaajia erityisesti 
Oulun alueen ja pohjoisen tarpeisiin.

TTY:ssä kattava rakennepuolen 
opetuspaletti
”Tietysti neutraalia ja puolueetonta”, Matti 
kuvaa TTY:n rakennepuolen opintoja.

”Meillä on rakennepuolella kattava paletti 
mekaniikasta, rakennesuunnittelusta, raken-
nusfysiikasta, paloturvallisuudesta, korjaus-
rakentamisesta ja akustiikasta. Kaikista on 
myös tutkimusta. Fokuksemme on rakenteiden 
kokonaistoimivuus. Niin että suunnittelijoilla 
on taito käyttää kaikkia materiaaleja oikein ja 
oikeisiin paikkoihin.

TTY:ssä on sikälikin hyvä tilanne, että sekä 
betoni- että teräspuolelle on saatu lahjoitus-
varoin palkattua professorit: Anssi Laaksonen 
betoniteollisuuden ja alan järjestöjen lahjoitus-
varoin ja Markku Heinisuo metalliteollisuuden 
lahjoitusvaroin. Tuoreimpana on juuri saatu Yrjö 
ja Senja Koivusen Säätiöltä rahoitus kevyt- ja 
erikoisrakenteiden professuuriin, jossa paino-
pistealueeksi tulee puu.

Omaa, viime vuonna alkanutta Betoniyh-
distyksen hallituksen puheenjohtajuutta Matti 
ei näe ongelmana: ”Siinä roolissa puolustan 
tietysti laadukasta betonirakentamista. Täällä 
TTY:ssä suhtaudun neutraalisti ja puolueetto-
masti kaikkiin materiaaleihin.”

Jatko-opiskelijalle tukea
TTY:n jatko-opiskelukäytännöt ovat Matin 
mukaan muuttuneet ja muuttumassa: ”Siitä 
on tullut huomattavasti systemaattisempaa 
ja ryhdikkäämpää. Kun opiskelu oli aiemmin 
lähinnä itsestä kiinni, nyt se on vahvemmin 
ohjattua ja tavoitteellista. Se tapahtuu pääosin 
julkaisujen kautta, jolloin saadaan kansainvä-
lisen tiedeyhteisön palaute.”

Pitkittyneiden tai keskeytyneiden jat-
ko-opintojen takaa löytyy monia syitä: ”Yksi 
on työnantajien arvostus. Teollisuudessa jat-
ko-opinnoista ei useinkaan ole nähty olevan 
konkreettista hyötyä. Vähitellen asenne on 
onneksi muuttumassa. Esimerkiksi isot kon-
sulttitoimistot tarvitsevat ehdottomasti eri-
koisasiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet 
syvällisesti omiin aihealueisiin. Näihin tehtä-
viin tohtorit ovat erinomaisia”, Matti korostaa.

Väylä tohtoriksi voi hänen mukaansa olla 
muukin kuin perinteinen tutkija-tohtorikoulu-
tettava. Väitöskirjan voi tehdä myös hitaammin 
tekemällä osa-aikaisesti töitä teollisuudessa. 
Muutaman vuoden kokemus käytännöstä antaa-
kin hyvää pohjaa tutkimukselle. Kynnys tulla 
takaisin – vääjäämättä pienemmille palkoille 
– voi kuitenkin olla korkea.

”TTY:ssä olemme virittäneet keskustelu-
yhteydet yritysten kanssa keinoista, miten 
lahjakkaat muutaman vuoden kokemuksen 
omaavat henkilöt voisivat väitellä työn ohessa”, 
Matti kertoo ja lisää, että tilanne on sikäli hyvä, 
että TTY:n rakennustekniikassa on nyt useita 
kymmeniä aktiivisia väitöskirjan tekijöitä. Heistä 
toivotaan jatkossa viiden-kuuden väittelevän 
vuosittain.

Normaalia tieteellistä keskustelua
Toimittajan uteluun kiistoista TTY:n, Aalto-yli-
opiston ja VTT:n kesken esimerkiksi energia-
tehokkuusasioista ja eristeiden paksuuksista, 

Matti korjaa, ettei kyse ole kiistoista vaan nor-
maalista tieteellisestä keskustelusta.

”Sitä tarvitaan ehdottomasti. Asiat ovat har-
voin mustavalkoisia, kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Tieteelliseen työhön kuuluu argumentointi ja 
se etteivät kaikki ole samaa mieltä. Tutkijoiden 
kesken voi olla salamointiakin, mutta yhteistyö 
sujuu hyvin sekä Aallon että VTT:n kanssa. Juha 
Vinhahan vetää TTY:ssä nyt rakennusfysiik-
kapuolta, minun roolini on siinä pienempi.”

Matti korostaa, että rakennustekniikassa 
tarvitaan ehdottomasti kaksi vahvaa tutkimus-
yksikköä. ”On myös hyvä, että TTY ja Aalto pro-
filoituvat hieman erilaisiksi, ettei yritetä tehdä 
samaa. Sekin on tärkeää, että maantieteellinen 
kattavuus turvataan. Eikä terve kilpailukaan 
ole pahitteeksi.”

Mökillä mukavasti
Lempiharrastuksensa Matti paljasti jo juttu-
tuokion alkumetreillä, liikenevän vapaa-ajan 
hän käytti vuosikausia rakennesuunnitelmien 
tekemiseen.

”Ehkä sen vuoksi kumpikaan jo aikuisista 
pojistamme ei harkinnut rakennusalaa amma-
tikseen”, hän hymyilee.

”Vaimon kanssa puuhastelemme keväästä 
pitkälle syksyyn Sastamalassa mökillä. Poltto-
puita, metsänraivausta, sienestystä. Tehdään 
hyvää ruokaa, istutaan ja katsellaan auringon-
laskua.”

Matin yöpöydällä on aina kirja odottamassa, 
varsinkin dekkarit viihdyttävät. ”Nautimme 
myös Tampereen runsaasta kulttuuriannista: 
hyvä elokuva tai teatteriesitys katkaisee muka-
vasti työrutiinit.”

Liikuntaa pitäisi Matin mukaan harrastaa 
enemmänkin. Sauvakävellessä ja hiihtäessään 
hän kertoo kilometrien sijasta keräävänsä 
tunteja.

Sirkka Saarinen

2

2 Matti Pentin mukaan paras matkakohde on Italia. 

Mukana matkakaverina vaimo Marja-Liisa.
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Edistystä kosteusrintamalla
Pidin helmikuun alkupuolella ensimmäi-
sen luentoni lähes kymmeneen vuoteen 
betonirakenteiden kosteudenhallinnasta. 
Ihan kädenkäänteessä en tuosta hommasta 
selviytynyt. Pitkällisen tauon jälkeen kun 
sain rakentaa yli kolmituntisen esityksen 
alusta alkaen. Ensin oli kerrattava betonin 
kosteuteen liittyvät fysikaaliset ja kemialliset 
lainalaisuudet. Omalta kannaltani katsot-
tuna nämä ovat onneksi pysyneet samoina: 
Vesi on edelleen oleellinen osa-aine betonissa 
sitoutuen siihen sekä kemiallisesti että fysi-
kaalisesti. Nämä sitoutumisilmiöt puolestaan 
vaikuttavat betonin huokosrakenteeseen ja 
moniin muihin ominaisuuksiin kuten kos-
teudenhallinnan kannalta merkittävään 
kosteudensiirtokykyyn. Perusasioiden ker-
taamisen jälkeen olikin sitten selvitettävä 
koko kosteudenhallintaprosessin nykytila 
ja siinä mahdollisesti vuosien varrella tapah-
tuneet muutokset. Ilokseni voin todeta, että 
näitä muutoksia on tapahtunut ja onneksi 
positiiviseen suuntaan. 

Kun 90-luvun puolivälissä uudisraken-
nuskohteissa (joihin muuten siihen aikaan 
pääsi ilman kypärää, turvakenkiä, heijastavia 
työvaatteita ja kulkulupaa) mitattiin betoni-
lattioiden kosteuksia, en muista kenenkään 
puhuneen rakentamisen kosteudenhallin-
nasta. Betonin kuivumisesta ja kosteusmit-
tauksesta ennen lattioiden päällystämistä 
kylläkin puhuttiin. Betonilattioiden kosteus-
vauriot ja niistä johtuvat sisäilmaongelmat 
olivat syystä jos toisestakin nousseet otsikoi-
hin. Vaurioiden välttämiseksi betonilattioista 
alettiin vaatia entistä enemmän kosteusmit-
tauksia. Valitettavasti tämä ei asiaa juurikaan 
parantanut, sillä mittaustulokset olivat usein 
mitä sattuu riippuen siitä, kuka mittauksen 
oli tehnyt, millä laitteella ja miten. 

Pikkuhiljaa alettiin puhua entistä enem-
män betonin kosteudenhallinnasta. Betoni-
teollisuus kehitti yhdessä tutkimuslaitosten 
kanssa mm. nopeammin kuivuvia betoni-
laatuja. Myös kosteusmittaukseen liittyvä 
tutkimus- ja kehitystyö oli vilkasta. Tuli uusia 
mittauslaitteita, mittausohjeita ja mittaus-
kursseja, mutta myös uusi ongelma. Uusia 
mittausohjeita ja päällystemateriaalien kos-

teusraja-arvoja noudattaen päällystystöihin 
ei päästykään enää suunnitellun aikataulun 
mukaisesti. Tämä ongelma kaatui lähes poik-
keuksetta urakoisijan harteille aiheuttaen 
aikatauluviiveineen merkittäviä lisäkustan-
nuksia. Ongelman myötä alettiin kyseenalais-
taa ja myös tutkimaan kosteusraja-arvojen 
oikeellisuutta sekä puhumaan laajemmin 
työmaan kosteudenhallinnasta. Syntyi käsite 
työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, 
joka sisälsi mm. kosteusriskien arvioinnin, 
betonirakenteiden kuivumisaika-arviot sekä 
olosuhdehallinta- ja kosteusmittaussuun-
nitelman.

Aika pian huomattiin, että kosteuden-
hallintaa ei voi jättää pelkästään työmaan 
vastuulle. Mukaan tarvitaan myös suunnit-
telijat ja tilaajat. Ilokseni voin todeta, että 
kosteudenhallintarintamalta poistumiseni 
jälkeen juuri tällä saralla on tapahtunut 
merkittävää edistymistä. Tämä näkyy jopa 
määräystasolla. Rakennusmääräyskokoel-
massa C2/1998 kosteudenhallintaa ohjattiin 
seuraavasti: ”Rakennusosat on suojattava hai-
talliselta kastumiselta rakentamisen aikana. 
Rakennuskosteuden on annettava kuivua tai 
rakenteita on kuivatettava riittävästi ennen 
niiden päällystämistä”. Nykyisin voimassa 
olevan maankäyttö- ja rakennuslain 117 c§ 
mukaan jo rakennushankkeeseen ryhtyvän 
on huolehdittava siitä, että rakennus sekä 
suunnitellaan että rakennetaan niin, ettei 
siihen synny kosteuden vaikutuksesta ter-
veyshaittaa. Jo rakennuslupahakemukseen 
on liitettävä selvitys hankkeen kosteuden-
hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä ja voi-
mavaroista. Kohteen ensimmäinen alustava 
kosteudenhallintasuunnitelma tehdään siis 
jo rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta 
hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa. 

Tämä suunnitelma tarkentuu suunnitte-
lun kosteudenhallintasuunnitelmaksi ja 
-toimenpiteiksi, kuten kosteusteknisesti 
turvallisten ja toteutuskelpoisten detaljien 
valintaan. Kosteudenhallinnan ohjeet sisälty-
vät urakkatarjouspyyntöihin siirtyen edelleen 
työmaankosteudenhallintasuunnitelmaan ja 
toimenpiteisiin. Näin menetellen kosteuden-
hallintaan varaudutaan myös taloudellisesti. 

Koko rakentamisen kosteudenhallin-
taprosessi on siis mennyt aimo askeleen 
eteenpäin ja uutta tietoa kosteuden hallit-
se  miseksi on vuosien varrella syntynyt paljon. 
Ihan täysin homma ei kuitenkaan vielä ole 
hallinnassa. Edelleen saamme lukea lehtien 
sivuilta, kuinka kostea betoni tuottaa ongel-
mia. Miksi näin, vaikka kaikki tieto asian 
hallitsemiseksi on periaatteessa olemassa? 
Tämä tieto taitaa vaan olla liian hajallaan ja 
vaikeasti ymmärrettävässä muodossa eikä 
varmastikaan ole saavuttanut kaikkia niitä, 
jotka sitä tarvitsisivat. Pitäisiköhän tämän 
asian tiimoilta koota asiantuntijat yhteen 
laatimaan selkokielinen menettelytapaohje? 
Ohje, mikä auttaisi jo suunnitteluvaiheessa 
valitsemaan toimivan betoni-päällyste-kom-
binaation. Valinnassa otettaisiin huomioon 
mm. päällystemateriaalien kosteusläpäisy- ja 
sietokyky sekä betonirakenteen kosteuden-
siirto-ominaisuudet. Oikealla betoni- ja pääl-
lystemateriaalikombinaatiolla sekä hyvällä 
olosuhdehallinnalla ongelma on helposti 
hoidettavissa pois päiviltä ilman kohtuut-
tomia lisäkustannuksia ja mikä tärkeintä, 
ilman että työmaan aikataulua tarvitsee 
yhtään pidentää. 

Lopuksi vielä päivän mietelause ”If you 
want to go fast, go alone. If you want to go 
far, go together.”

Tarja Merikallio
toimitusjohtaja
Suomen Betoniyhdistys ry
tarja.merikallio@betoniyhdistys.fi
p. 040 4348335
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Maakostean betonin kayttö 
mosaiikkibetonilattioissa

Maakosteaa betonia on käytetty jo pitkään Suo-
messa erityisesti isoissa lattiakohteissa, koska 
se tarjoaa sujuvan ja nopean valmistustavan 
laatoitetuille lattiapinnoille. Mosaiikkibetoni-
laattalattiat ovatkin kestäviä ja helppohoitoisia 
lattioita. Ne soveltuvat käytettäviksi myymälöis-
sä, liiketiloissa, auloissa ja porrashuoneissa. 

Mosaiikkibetonilaatat valmistetaan kiviai-
neksista, sementistä ja väripigmentistä. Laatta 
voi koostua kahdesta kerroksesta, jolloin pin-
takerroksessa on mosaiikkirouheita tai koko 
laatta on samaa materiaalia. 

Maakostealla betonilla tehdyt lattiat ovat perin-
teisesti edellyttäneet osaavia työmiehiä, joilla on 
runsas kokemus ja käytännön tieto onnistuneen 
työsuorituksen edellyttämistä työtavoista. Alan 
yhteisiä omia tai yhdistyskohtaisia ohjekirjoja, 
jotka käsittelevät kokonaisuutena mosaiikki-
lattian tekoa maakostealla betonilla, ei ole vielä 
tehty. Tämän ohjeen tavoitteena on antaa ylei-
siä ohjeita siitä, millaisia asioita tulee huomioida 
ja arvioida koko työprojektia suunnitellessa ja 
tehtäessä. Tässä ohjeessa on pyritty esittämään 
lattiaprojektin eri vaiheissa huomioitavat tärkeät 
asiat, jotta laatuongelmilta vältytään. 

Tämä ohje maakostean betonin käyttämi-
seksi betonilattioissa on tarkoitettu suunnit-
telijoille, lattiaurakoitsijoille, pääurakoitsijoille 
ja rakennuttajille. Ohje käsittelee sisätiloihin 
tulevia mosaiikkilattioita, joiden maakostean 
betonin suositellaan täyttävän standardien 
SFSEN206 sekä SFS7022 vaatimukset. Ohje kä-
sittelee pääosin 20...30 mm paksujen mosaiikki-
betonilaattojen asentamista maakostealle beto-
nille. Oppaassa ei käsitellä paikalla valettujen 
mosaiikkibetonilattioiden tekemistä. Maakos-
teaa betonia voidaan käyttää myös laattojen ja 
kivien alla ulko-olosuhteissa, mutta tämä ohje 
ei käsittele näitä työtapoja.

Ohjeen voi ladata ilmaiseksi Betonilattiyh-
distyksen kotisivuilta: www.bly.fi

Saneerattu Lahden 
suurmäki kelpaa 
urheilijoille ja rakentajille

Vaativan hyppyrimäen maineessa oleva Sal-
pausselän suurmäki on nyt vähintään uuden-
veroisessa kunnossa. Kesä–joulukuussa 2015 
kunnostettu mäki osoittautui kovaksi haas-
teeksi myös geo- ja rakennetekniikan parhaille 
ammattilaisille.

Lahden kahdesta maamerkistä suurempi, 
vuonna 1972 valmistunut betonirakenteinen 
suurmäki on ollut mäkihypyn ystävien kiinnos-
tuksen keskipisteenä vähintään joka kevättalvena 
perinteeksi muodostuneiden Salpausselän kisojen 
aikaan. Mäki tunnetaan vaihtelevien tuuliolo-
jen johdosta poikkeuksellisen oikullisena. Myös 
mäen, erityisesti sen alastulorinteen rakenteet 
ovat olleet alusta lähtien lujilla, minkä vuoksi 
rinteen peruskorjaus on osoittautunut välttä-
mättömäksi. Puoli vuotta kestäneen urakan 
suunnitteli Ramboll.

Korjaus on osa vuoden 2017 mäkihypyn 
MM-kisojen valmistelua. Vaativassa kohteessa 
tarvittiin sekä geoteknistä että rakennetek-
nistä huippuosaamista ja hyvää yhteistyötä 
sekä rakennuttajan että mäen säännöllisestä 
huollosta vastaavien ammattilaisten kanssa. 
Jyrkkään rinteeseen rakennettu siltarakenne 
teki kohteesta erityisen haasteellisen.

Jyrkän rinteen rakenteille oli tehtävä huolelli-
nen stabiliteettitarkastelu, joka johti esimerkiksi 
siihen, että alastulorinteen puisen kansiraken-
teen vaakavoimat ohjattiin hallitusti rinteen 
alaosaan rakennetulle betoniselle ”kengälle”. 
Palkiston stabiliteetti varmistettiin teräksisten 
vetotankojen avulla kolmesta kohdasta mäkeä.

Maanvieremät kuriin
Rinteen saaminen 38 asteen kulmaan oli työ-
teknisesti ja turvallisuuden näkökulmasta 
haasteellinen tehtävä. Paalutuskoneiden käyttö 
näin jyrkässä rinteessä oli vaativa, mutta vält-
tämätön tehtävä.

– Paalutyypiksi valittiin teräksinen, betonilla 
mantteloitava Titan-paalu, joita asennettiin 12 
riviin koko alastulorinteen pituudelta, kertoo 
alastulorinteen suunnittelun projektipäällikkö 
Ismo Läspä Rambollista.

Titan-paalujen asennuksen jälkeen rinne 
suojattiin työnaikaisia rankkasateita vastaan 
paksuimmalla saatavilla olevalla kuitukan-
kaalla. Kankaan tultua levitetyksi paalutuksen 
etenemisen tahtiin päällimmäiseksi asennettiin 
liimapuupalkkien kannattelema kestopuinen 
kansilaatta.

Uusitun rakenteen yksi keskeinen laatuo-
minaisuus on ehkäistä pehmeää ja eroosiolle 
herkkää alastulorinnettä ajoittain rikkoneet, 
rankkasateiden synnyttämät maanvieremät. 
Tässä sekä geo- että rakenneteknisellä suun-
nittelulla on keskeinen rooli.

Uusittu suurmäki täyttää kirkkaasti kan-
sainvälisen hiihtoliiton FISin asettamat, mäen 
muotoa, mittoja ja turvallisuutta koskevat kri-
teerit. Muoto on geometrisesti vaativa ja edel-
lytti heti hankkeen alkuvaiheessa huolellisia 
mittauksia.

– Lähtötiedot ja tavoitteet on määritelty 
FISin sertifikaatissa, mikä teki suunnittelu-
tehtävästä sekä selkeän että vaativan, Ismo 
Läspä sanoo.

Lisätietoja: Ismo Läspä, Ryhmäpäällikkö,  
Ympäristö ja terveys, puh. 0400 619 218,   
ismo.laspa@ramboll.fi  
www.ramboll.fi
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UUTUUS:  Lakka Agorakivet 
80 Musta Rustiikki
Lakan jälkivanhennetussa 80 mm paksussa 
rustiikkisessa kivisarjassa on kolme erikokoista 
kiveä ladottu valmiiksi kerroksittain lavalle. 
Eläväinen, karheapintainen kivisarja täydentää 
Lakan pihakivisarjoja tarjoamalla raskaankin 
liikenteen kestävän vaihtoehdon. Agorakiviä 
voidaan käyttää yhdessä Lakan Roomalaisen 
kivisarjan kanssa. Lisätietoja: www.lakka.fi

Kivien mitat:
418 x 418 x 80 mm, 418 x 208 x 80 mm ja
208 x 208 x 80 mm

811 2016

Harkkokäsikirja 2016

 

Rakennusmateriaalit ja -tavat kehittyvät jat-
kuvasti. Siksi oli aika päivittää myös Hark-
kokäsikirja. Kirjassa esitellään kevytsora- ja 
betoniharkkoja rakennusmateriaaleina, hank-
keen suunnittelua ja toteutusta sekä annetaan 
ohjeita harkkorakentamiseen, jotta lopputulos 
on onnistunut.

Harkkokäsikirja toimii hyvin myös oppi-
materiaalina rakennusalan koulutuksessa eri 
koulutusasteilla.

Harkkokäsikirja on päivitetty versio vuonna 
2010 julkaistusta kirjasta. Julkaisijana on Beto-
niteollisuus ry.

Käsikirjan voi ladata ilmaiseksi:   
www.betoni.com -sivuilta.
Kirjasta ei ole saatavissa painettua versiota.

Uutiset

Betonin yhteystiedot 2016

.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 1 2016

Ilmoittaja Sivu

Betoni / Betoniteollisuus ry IV kansi
Betoni ja Muuratut rakenteet III kansi
Betoniteollisuus ry, Elementtivaliokunta 67
Betroc 4
Contesta Oy  3
Dyny Oy 5
Finnsementti Oy 2
Lakan Betoni Oy 6
Mapei Oy 5
MBR Oy 4 
Peikko Finland Oy 3
Pielisen Betoni Oy 6
Pintos Oy 2
Semtu Oy 4
Ämmän Betoni Oy 2

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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Betoniharkot • • •
Betonin pumppaus • • • • • • •
Elemen� ien asennus • •
Erikoiselementit • • • •
Eristeharkot • •
Hissikuiluelementit • •
Hormielementit

Jännebetonipalkit • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Ka� otiilet •
Kevytsoraharkot • •
Kuitubetonielementit • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit • •
Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit •
Maatalouselementit • • • • • •
Meluseinät, törmäyskaiteet • • • • •
Muurikivet • • •
Ontelolaatat, kuorilaatat • • •
Paalut •
Parvekepielet • • • • • • • • •
Parvekkeet, massiivilaatat • • • • • • • • • • •
Perustuselementit • •
Pilarit ja palkit • • • • • • • • • •
Porraskivet ja -elementit •
Portaat •
Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät

Päällystekivet ja -laatat • • •
Rappauselementit • • • • • •
Ratapölkyt

Reunatuet • • • •
Sandwich-elementit • • • • • • • • • • • • • •
Siilot ja säiliöt • •
Sillat, laiturit ja tukimuurit • • • • • • •
Sisäkuoret • • • • • • • • • • •
TT- ja HTT-laatat •
Valmisbetoni • • • • • • • • • • •
Valuharkot • •
Vesikourut • •
Väestönsuojat • • •
Väliseinäharkot • •
Väliseinät • • • • • • • • • •
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Betoniharkot • • • •
Betonin pumppaus • • • • • • • • •
Elemen� ien asennus •
Erikoiselementit • • •
Eristeharkot • •
Hissikuiluelementit • •
Hormielementit •
Jännebetonipalkit • • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • • •
Ka� otiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit • •
Maatalouselementit •
Meluseinät, törmäyskaiteet • • • • • •
Muurikivet • • • •
Ontelolaatat, kuorilaatat • • •
Paalut • •
Parvekepielet • • • • • • • •
Parvekkeet, massiivilaatat • • • • • • • • • •
Perustuselementit • • •
Pilarit ja palkit • • • • • • • •
Porraskivet ja -elementit

Portaat • • • •
Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät • •
Päällystekivet ja -laatat • • • •
Rappauselementit • • • • • • •
Ratapölkyt

Reunatuet • • • •
Sandwich-elementit • • • • • • • • • • • • • •
Siilot ja säiliöt

Sillat, laiturit ja tukimuurit • • • • • •
Sisäkuoret • • • • • • • • • • •
TT- ja HTT-laatat •
Valmisbetoni • • • • • • • • • • •
Valuharkot • •
Vesikourut •
Väestönsuojat • • •
Väliseinäharkot • •
Väliseinät • • • • • • • • • • • • •
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A

Alavuden Betoni Oy
Peräseinäjoentie 210, 63300 Alavus
Puh 0400 598 017
www.alavudenbetoni.fi 
timo.raisio@alavudenbetoni.fi 

Ansion Sementtivalimo Oy
Lohipurontie 2 (PL 48), 21530 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
Horontie 176 (PL 37), 64700 Teuva
Puh 010 8410 140
www.betoniluoma.com
info@betoniluoma.com

Betonimestarit Oy
PL 57, 74101 Iisalmi
Puh 020 7433 900
www.betonimestarit.fi 
tarjouslaskenta@tarjouslaskenta.fi 

Myynti:

Betonimestarit Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530  Vantaa
Puh 020 7433 935
tarjouslaskenta@betonimestarit.fi 
 

Betonimestarit Oy
Vuorikatu 36 A, 2. krs (PL 1300), 70100 Kuopio
Puh 020 7433 900
betonimestarit@betonimestarit.fi 
 

Myynti Ruotsi ja Norja/
Sales Sweden and Norway
Betonimestarit Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530  Vantaa
Puh +358(0)20 743 3452
tarjouslaskenta@betonimestarit.fi 
 

Tehtaat:

Iisalmen tehdas
Nastolan tehdas
Haapaveden tehdas

Betoni-Sampo Oy
Haaralantie 2015, 42100 Jämsä
www.betonisampo.fi 

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

Betset Oy
Betonitie 1, 43700 Kyyjärvi
Puh 040 3434 300
www.betset.fi 
etunimi.sukunimi@betset.fi 

Valmisbetonitehtaat:

Betset Group Oy, Nurmijärven tehdas
Ilvestie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh 040 3434 374

Hämeenlinnan tehdas
Tölkkimäentie 13, 13130 Hämeenlinna
Puh 040 3434 377

Helsingin valmisbetonitehdas
Viikintie 35, 00560 Helsinki
Puh 040 3434 360

D
Destamatic Oy 
Hyvinkään tehdas
Kalliokierto 9, 05460 Hyvinkää
Puh  019 4600 400
www.destamatic.fi 
myynti@destamatic.fi 

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 

Toimitusjohtaja Virpi Nieminen 
Puh 020 788 1803
Myyntipäällikkö Markku Heikkinen 
Puh 020 788 1813

HTM Yhtiöt Oy
Tiilitehtaantie 23, 12310 Ry� ylä
Puh 019 7748 900
www.htmyhtiot.fi 

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
Vaasantie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 06 824 2700, Fax 06 824 2777
www.jakobetoni.fi 
jaakko.eloranta@jakobetoni.fi 

Valmisbetonitehtaat:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
Outokummuntie (PL 202), 67100 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
www.joutsenonelemen� i.fi 
etunimi.sukunimi@joutsenonelemen� i.fi 
myynti@joutsenonelemen� i.fi 

K
Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy
Kuusikonkatu 4 (PL 96), 38700 Kankaanpää
Puh 050 3004 194
www.elemen� i.fi 
juha.kuusniemi@elemen� i.fi 

Kouvolan Betoni Oy
Tehontie 18 (PL 20), 45100 Kouvola
Puh 05 884 3400, Fax 05 321 1992
www.kouvolanbetoni.fi 
ossi.murto@kouvolanbetoni.fi 

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto
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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
Linnunlahdentie 2, 4A (PL 42), 80100 Joensuu
Puh 0207 481 200
www.lakka.fi 
myynti@lakka.fi 

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 
peruste� u perheyritys. Tuotamme kiviainespoh-
jaisia rakennustarvikkeita ja niihin lii� yviä pal-
veluita asiakkai� emme tarpeisiin. Lakka tuote-
perheeseen kuuluvat kivitalot, harkot, pihakivet, 
laastit, tasoi� eet, elementit ja valmisbetoni.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Suomea 
viidellä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella, 
Forssassa, Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Lakka 
tuo� eita myyvät jälleenmyyjät kau� a maan.

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
Puh 020 753 0400
www.lamminbetoni.fi 
etunimi.sukunimi@lamminbetoni.fi 

Muut toimipisteet:

Lammi-Kivitalot Oy
Tampellan esplanadi 8, 33100 tampere

Lammi-Perustus Oy
Kylänpääntie 4 b, 01750 Vantaa

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

LS Laatuseinä Oy
Kiuaskatu 1, 18100 Heinola
Puh 0500 442 810
www.lslaatuseina.fi 
pekka.kuurne@lslaatuseina.fi 

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

Lujabetoni on Suomen suurimpia betoniteolli-
suusyrityksiä. Se on voimakkaasti kasvava yhtiö, 
jonka kilpailukyky perustuu vahvaan betoni-
osaamiseen, aktiiviseen tuotekehitystoimintaan, 
tehokkaaseen valtakunnalliseen tehdasverkos-
toon sekä asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtä-
miseen. Yritys työllistää yli 600 amma� ilaista ja 
sen liikevaihto on noin 140 miljoonaa euroa.

Lujabetonilla on 26 tehdasta. Tehdasverkosto 
ka� aa koko Suomen ja lisäksi Ruotsissa on kaksi 
valmisbetonitehdasta. Lujabetonilla on myös 
osakkuusyritysten kau� a tehtaita Ruotsissa ja 
Venäjällä. Suurimmat betonielemen� itehtaat 
sijaitsevat Hämeenlinnassa, Taavetissa, Siilinjär-
vellä 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 

Valmisbetonitehtaat:

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
Hiidenmäentie 20 (PL76), 03100 Nummela
Puh 020 577 5500, Fax 020 577 5575
www.parma.fi 
info@parma.fi 

Parma Oy:n valtakunnallinen myynti:
Hiidenmäentie 20 (PL 76), 03100 Nummela
etunimi.sukunimi@parma.fi 

Muut toimipisteet:
Parma Rail Oy Ab
Murrontie 3, 30420 Forssa

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 11 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 

Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:

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

MBR Kirkkonummen betoniasema
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093

MBR Lohjan betoniasema
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093

MBR Liedon betoniasema
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092

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

MBR Naantalin betoniasema
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

MBR Salon betoniasema
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

Vaasan Betoni
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 06 320 8150
Toimisto puh 06 320 8100

Lapuan Betoni
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 044 3208 171

Isonkyrön Betoni
Ritalanrai� i 78, 66440 Tervajoki
Puh 044 3208 172
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Pellon Betoni
Kolarintie 23, 95700 Pello
Puh 0400 939 576 
www.pellonbetoni.net 
etunimi.sukunimi@pellonbetoni.fi 

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

Valmisbetonitehtaat:

Kuopion valmisbetonitehdas
Tehdaskatu 43, 70620 Kuopio
Puh 040 340 0140

Joensuun valmisbetonitehdas
Ivontie 1, 80260 Joensuu
Puh 044 340 0820

Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18, 28130 Pori
Puh 02 633 8122
www.porinelemen� itehdas.fi 
etunimi.sukunimi@elemen� itehdas.fi 

R
Rajaville Oy
Soramäentie 1, 90630 Oulu
Puh 020 7935 800
www.rajaville.fi 
etunimi.sukunimi@rajaville.fi 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kukonkankaantie 8 (PL 102), 15870 Hollola
Puh 03 877 200, Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi  

esa.konsti@rakennusbetoni.fi Rudus Oy
Pronssitie 1 (PL49), 00440 Helsinki
Puh 020 447 711, Fax 020 447 7238
www.rudus.fi 
etunimi.sukunimi@rudus.fi 

Rudus Oy on kestävien ja laadukkaiden kivi-
pohjaisten rakennusmateriaalien kehi� äjä ja 
toimi� aja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken 
tarvitsemansa saman katon alta: betonit, 
betonituo� eet, kiviainekset, Betoroc-murskeen, 
murskaus- ja louhintaurakoinnin ja kierrätyksen. 
Useat tuo� eet voidaan suunnitella yksilöllisesti 
asiakkaiden tarpeita vastaaviksi Ruduksen 
amma� itaitoisen henkilökunnan ja asiakkaan 
kanssa yhteistyössä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu ka� ava valikoima 
talo- sekä infrarakentamisen betonituo� eita 
ja –ratkaisuja: julkisivut, portaat, elpo-hormit, 
betoniharkot, tie-, rata-, energia- ja teleraken-
tamisen elementit. Lisäksi valikoimasta löytyy 
kunnallistekniset putki- ja kaivotuo� eet mm. 
hule- ja jätevesien hallintaan sekä laaja valikoima 
maisematuo� eita: pihakivet ja –laatat, betoniset 
reunakivet, luonnonkivet, porras- ja muurikivet 
sekä istutuslaatikot.

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

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

Valmisbetonitehtaat:

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.

T
TB-Paalu Oy
Paalutie 4, 32830 Riste
Puh 02 5502 350, Fax02 5502 325
h� p://www.jvb.fi  
jvb@jvb.fi 

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
Lomakyläntie 3 (PL 19), 89600 Suomussalmi
Puh 08 617 900, Fax 08 617 9020
toimisto@ammanbetoni.fi 
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Anstar Oy
Erstantie 2, 15540 Villähde
Puh 03 872 200, Fax 03 8722 020
www.anstar.fi 
anstar@anstar.fi 

Ardex Oy
Kalkkipellontie 4, 02650 Espoo
Puh 09 686 9140, Fax 09 6869 1433
www.ardex.fi 
ardex@ardex.fi 

Betoninkorjaustuo� eet BY:n varmennetulla 
käy� öselosteella.

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työoh-
jepankista

ARDEX-Opiston maksu� omat koulutukset – 
katso kurssikalenteri

B
BASF Oy Rakennuskemikaalit
Lyhtytie 3 (PL 94), 11100 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

Muut toimipisteet:

Espoo
Juvan teollisuuskatu 19 ( PL 24), 02920 Espoo
Puh 019 22 131, Fax 019 853 1957

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

Cemex Oy
Sotungintie 421, 00890 Helsinki
www.cemex.fi 

Sementtiterminalit: 
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

CEM I 42,5 N
CEM II/A-S 42,5 N (tilaustuote)
CEM II/A-S 32,5 N (tilaustuote)
CEM I 52,5 N (tilaustuote)

Yhteystiedot 
Juha Lundgren, juha.lundgren@cemex.fi , 
0400 200 840    
Janne Jukarainen,  janne.jukarainen@cemex.fi , 
040 555 8463     
Sakari Honkimaa, sakari.honkimaa@cemex.fi , 
041 4455 888

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
www.doka.com
fi nland@doka.com

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

E
Elematic Oy Ab
Airolantie 2 (PL 33), 37800 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

Joensuun toimipaikka:
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 

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

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 

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuo� eemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja 
kivirouheet.

H
Halfen Ab
Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puh 010 633 8781, Fax 010 6338 789
www.halfen.fi 
myynti@halfen.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 
myynti@okaria.fi 

Okaria Oy:ltä laaja valikoima erilaisia betoni-
valutarvikkeita.
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P

Paroc Oy Ab
Energiakuja 3, 00180 Helsinki
Puh +358 46 876 8000
www.paroc.fi 

Peikko Finland Oy
Voimakatu 3, 15100  Lahti
Puh 020 707 511
www.peikko.com
myynti@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  / pintos@pintos.fi 

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

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

Suomen Betonilattiayhdistys ry
Mi� atie 1, 01260 Vantaa
Puh  0400 325 054
www.betonila� iayhdistys.fi 
sihteeri@bly.fi 

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 
rappauk seen soveltuvat eristeet. Valmistamme 
myös erilaisia korokkeita, välikkeitä ja kiinnik-
keitä betonivalutöihin.

 
 Katso betonialan uudet kurssit 
 ja tapahtumat

 www.betoniyhdistys.fi
 www.betoni.com



Löydä kiven tarina
BIT.LY/TUNNEKIVI

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

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

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

Tutustu kiven tarinaan ja puno siitä  
oma ainutlaatuinen juonesi.

Ystävällisin terveisin,
Kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajat

Betoni ja Muuratut rakenteet

HYVÄSSÄ TARINASSA ON AINA SANKARI.

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

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



Kivi kiertää 

Lisätietoja 
Betoniteollisuus ry:n asiantuntijoilta 
ja betoni.comista

.com

Kivirakentaminen 
on kiertotalouden 
kovaa ydintä

Kivi kiertää 

Lisätietoja 
Betoniteollisuus ry:n asiantuntijoilta 
ja betoni.comista

.com

Kivirakentaminen 
on kiertotalouden 
kovaa ydintä


