
2 2017



Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeellä yksinkertaiset ja kestävät ratkaisut lähes 
nollaenergiarakentamiseen tinkimättä kosteusteknisestä turvallisuudesta:
● 160 mm eristekerroksella jopa U-arvoon 0,12 W/m2∙K
● Sertifioitu ratkaisu P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin
● Ilmatiiviit ja kuivat rakenteet
Tutustu detaljeihin ja sertifikaattiin kotisivuillamme.
www.kingspaneristeet.fi

TAVANOMAISELLA ERISTEPAKSUUDELLA
TULEVAISUUTEEN KESTÄVÄ RAKENNE

K15 JulkisivueristeTW57

LBKG_170131_FIN K15 print_184x273.indd   1 10.02.17   14:30



12 2017

Sisältö | Contents 2 2017

betoni 87. vuosikerta – volume
ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Tilaushinta 54 euroa
Irtonumero 13,50 euroa
Painos 16 000 kpl
ISSN-L 1235-2136
ISSN 1235-2136 (painettu)
ISSN 2323-1262 (verkkojulkaisu)
Aikakauslehtien Liiton jäsen

Toimitus – Editorial Staff
Päätoimittaja – Editor in chief
Arkkitehti SAFA Maritta Koivisto
Avustava toimittaja – Editor
Juttupakki, DI Sirkka Saarinen
Taitto – Layout
Cleo Bade
Maritta Koivisto

Käännökset – Translations
Tiina Hiljanen

Tilaukset, osoitteenmuutokset:
betoni@betoni.com
BY-, BLY-, RIA-, RIL-, RKL-, RTY-, 
SAFA-, VYRA-, Ornamo, MARK-, 
MAS-, -jäsenet omiin järjestöihinsä

Julkaisija ja kustantaja – Publisher
Betoniteollisuus ry –
Association of Concrete Industry 
in Finland
PL 381, Unioninkatu 14
00130 Helsinki, Finland
tel. +358 (0)9 12 991
www.betoni.com

Toimitusneuvosto – Editorial board
RI Tuomo Haara
TkT Anna Kronlöf
RI Petri Kähkönen
DI Ari Mantila
TkT Jussi Mattila
TkT Tarja Merikallio
RI Kimmo Sandberg
Arkkitehti SAFA Hannu Tikka
RI Harri Tinkanen
DI Juha Valjus
DI Pekka Vuorinen

Ilmoitukset – Advertising Manager
Lotta Räty
tel. +358 40 1599 206
lotta.raty@rakennusteollisuus.fi
betoni@betoni.com

Kirjapaino – Printers
Forssa Print

Kansi – Cover
Betoninen härkäveistossarja. Jouni 
Punkki. 2017
Kuva: Christian Jakowleff. 2017

10 ERM Tartto 22 Imatran teatteritalo 30 Maunula-talo

Jussi Mattila Pääkirjoitus – Valoa harmauden keskelle

Preface – Light at the end of the tunnel

9

Tarja Nurmi ERM Tartto – Viron uusi kansallismuseo on lasivaippaan verhoiltu 

betoninen ihanuus 

Estonia's new national museum was opened on former Soviet airbase

10

Maritta Koivisto Museo jakaantuu rakenteellisesti kolmeen osaan 18

Sirkka Saarinen 17-metriä korkea teatteritorni maamerkkinä –

Imatralle valmistui uusi teatteritalo

A river of concrete drops runs down the theatre tower

22

Sirkka Saarinen Maunula-talo on viihtyisä kohtaamispaikka

Maunula House is an inviting meeting place

30

Iiro Mikkola Yksityistalo Kirkkonummella

A private house in Kirkkonummi 

36

Jouni Punkki Betoninen härkäveistossarja 

Concrete sculptures “Los Toritos"

44

Maritta Koivisto Betonitekniikkaa, ekologisuutta, esteettisyyttä ja automaatiota 50

Minnamaria Koskela Betoninen viljelypöytä on leikkipihan helmi

Concrete table for potting is the highlight of children’s play area

52

Tommi Ahlberg Betoni veneenrakennuksessa

Concrete in boat building

58

Tommi Ahlberg Betonivene markkinoiden tyrskyissä 63

Tommi Ahlberg Betonikanootit kilpailevat nopeudesta ja innovaatioista Saksassa 65

Jouni Punkki Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu

Service life design of concrete structures

66

Hanna Kianta, 

Tapio Kilpeläinen

Miten tehdään betonikerrostaloon turvallinen EPS-eristys?

EPS insulation for concrete apartment buildings

72

Minna Saano Robust Air tutkii betonin lujuusongelmia

Robust Air is research into strength problems of concrete

76

Sirkka Saarinen Liikenneviraston Sillanrakentamisen Hyvä idea -tunnustukset elementtisilloille

Recognitions to prefabricated bridge construction from Finnish Transport Agency

78

Sirkka Saarinen Henkilökuvassa Antero Sahla  80

Nature Geoscience -lehti Nykykaupungit hiilinieluja

Modern cities are carbon sinks

82

Tarja Merikallio Sitä saa, mitä tilaa! 85

Betonialan uutisia, julkaisuja, kursseja 86

Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten tuote- ja valmistajatietoja 90



2 2 2017

www.ammanbetoni.fi

P E R .  1 9 5 6

- Turvalliset runkojärjestelmät 
  pilareista ja palkeista
- Monipuoliset ulkosivut
- Laatat kaikissa kokoluokissa
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21 %
alhaisempi 
lämmityspotentiaali 
(GWP) * 

20 %
vähemmän terästä 
painon mukaan * 

10 %
tehokkaampi 
tuotantoprosessi * 

HALUAN PIENENTÄÄ TERÄKSEN MÄÄRÄÄ
MasterFiber: Kevyt ja vahva betonivahvike

 
  QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS – 
REDUCE YOUR FOOTPRINT AND BOOST YOUR BOTTOM LINE

Toledossa Espanjassa betonielementtien valmistaja Uniblok, joka on osa Velatia-yhtiötä, on 
merkittävästi alentanut kulujaan rakentaessaan muuntamoja. Miten? Korvaamalla osan 
teräsraudoituksesta kevyellä MasterFiberilla. Näiden Master Builders Solutionsin polymeerikuitujen 
lisääminen mahdollistaa teräsmäärän vähentämisen, joka säästää valmistusprosessissa sekä 
aikaa että energiaa.

Lue lisää tästä menestystarinasta osoitteessa: 

sustainability.master-builders-solutions.basf.com

BASF Oy § P 010 830 2000 § www.master-builders-solutions.basf.� 

* Annetut luvut koskevat vahvistusosaa, ja ne perustuvat Espanjan Toledossa sijaitsevan betonielementtitehdas Uniblokin kanssa tehdyn tutkimuksen tuloksiin
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Dynamon
notkistimet
nanoteknologiaa elementti-
ja valmisbetoniteollisuuden
tarpeisiin

Mapeair
huokostimet
takaavat hyvän huokosjaon
ja varmistavat pakkaskestävyyden

Kiihdyttimet ja
hidastimet
työkalut sitoutumisajan säätä-
miseen

Talvibetonointi
Antifreeze N  
mahdollistaa 
betonin sitoutumisen jopa -15ºC

Erikoistuotteet:
 - kutistumanhallintaan
 - vedenalaisiin valuihin
 - kevytbetonin valmistukseen
 - ilman poistamiseen betonista
 - paisuttimet
 - pigmentit

Tuotteet
betoniteollisuuteen

Pintos Oy | Pysäkintie 12  EURA | (02) 838 520 |  www.pintos.fi 

raudoitus-
komponentit

Ruskon Betoni Oy on valmisbetonin valmistamiseen ja siihen  
liittyviin palveluihin keskittynyt kotimainen perheyritys. Panostamme 
toiminnassamme ja tuotteissamme tinkimättömään laatuun ja 
joustavaan asiakaspalveluun. Käytämme aina uusinta, ensiluokkaista 

betoniteknologiaa.

Betoniosaamista yli 
30 vuoden kokemuksella
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PULTIT JA KENGÄT KONSOLIT  
JA KANNAKKEET

RAUDOITUSJATKOKSET

PARVEKELIITOKSET

NOSTOJÄRJESTELMÄTRISTIKKOLIITOKSET

ANSAAT

Anstar valmistaa paikallavalu- ja betonielementtirakenteisiin 
liitostuotteita, joilla rakennuksen rungon ja siihen kiinnitettävien 
rakenteiden liitokset voidaan toteuttaa nopeasti ja luotettavasti 
työmaaolosuhteissa. Tuoteperheeseemme kuuluu seuraavia tuotteita:

Teräs- ja betonirakenteiden 
liitosratkaisut

SMART STEEL. SINCE 1981. Myynti: 020 7530 499  |  www.lamminbetoni.fi

Kivenkovaa osaamista.

KIVITALOT,
BETONIHARKOT,

MUURI-  JA PIHAKIVET

pielisenbetoni.fi
HOLLOLA | OUTOKUMPU | KUOPIO | JOENSUU | LIEKSA

LAADUNTEKIJÄ
ELEMENTISSÄÄN
Perheyritys
palveluksessasi
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Vuoden Ympäristörakenne 2017
 –kilpailu käynnissä, ilmoita kohteesi

Puutarhaliitto ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry haluavat edistää hyvää ympäristösuunnittelua, korkeatasoisia ulkotilojen miljöö-
kokonaisuuksia ja korkealaatuista ympäristönhoitoa myöntämällä Vuoden Ympäristörakenne -palkinnon. 

Tunnustus annetaan lunontoa ja sen eri tekijöitä arvostavasta suunnittelusta ja rakentamisesta palkittavan kohteen rakennuttajalle, 
suunnittelijoille, toteuttajille ja materiaalintoimittajille tuomariston harkitsemalla tavalla.

Kilpailukohde voi olla julkinen tai yksityinen, laaja tai suppea kokonaisuus. Siksi kilpailuun voivat osallistua esimerkiksi taloyh-
tiöpihat, ulkoilu- ja virkistysalueet, teiden ja liikennealueiden ympäristöt, puistot, liikekeskusten ja julkisten rakennusten ympäristöt, 
kävelykadut ja jopa kokonaiset asuinalueet. Kilpailun ulkopuolelle on rajattu vain yksityiset omakotitalopihat.

Ehdotuksia voivat tehdä asiantuntijat, yhteisöt ja yksityiset henkilöt.
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tulokset julkistetaan helmikuussa 2018 Viherpäivillä Jyväskylässä.

Ilmoittautuminen 5.8.2017 mennessä
Kilpailuun voi ehdottaa kohdetta lähettämällä ilmoittautumislomake liitteineen. Kilpailun säännöt ja ilmoittautumislomake löytyvät netistä
osoitteesta:  www.maisemabetoni.fi 

Lisätietoja: 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
Tiina Kaskiaro
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki 
puh. 050 466 0297 
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi

1 Vuoden Ympäristörakenne 2016: Hiljentymisen piha Helsingissä.
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1  Jussi Mattila

Light at the end of the tunnel
The Finnish economy has been sluggish already for a whole decade, 
and concrete industry has followed suit. In addition to the economic 
conditions, the sector has suffered considerably from the debate on 
the quality of concrete construction that started last autumn. Serious 
failures in a few significant projects cast a long shadow over concrete 
construction as a whole.

However, it has now started to look like there is come light at the 
end of the tunnel.

The shortcomings in the quality of concrete construction appear to 
be limited to the so-called P-rate concrete used mainly in infrastructure 
projects. When a high dosage of plasticiser is used in the concrete mix, too 
much air accumulates in the concrete in some cases. Why and at which 
stage of the production process this occurs, is still unclear to some extent. 

The uneven distribution of air in the structure may also explain 
some of the high air contents. Extreme plasticity and fine granularity 
produce a risk of separation of fresh concrete. Yet these are the prop-
erties looked for in concrete used to create demanding structures, such 
as densely reinforced bridges. 

From the point of view of quality, a better end-result could be achieved 
with a coarser and stiffer concrete mix. However, using concrete mixes 
like that would entail the need for clearly larger pumping hose sizes 
than at present, more efficient compacting and more diligent design of 
sparser reinforcement. Is the sector ready for this?

The Finnish Transport Agency, concrete manufacturers and suppliers 
of additives have initiated a research project titled Robust Air at Aalto 
University, aiming at determining the factors behind the failures in air 
content management. Tools for implementing corrective actions are 
expected to be available in early summer. Until then, intensified quality 
assurance efforts are taken, based on e.g. the letter of reproach sent by 
the Transport Agency. More about the Robust Air project elsewhere in 
this Magazine. 

Economic conditions also seem to be improving, at long last. The 
demand for precast wall units for residential building has been strong 
for quite some time already, and now the demand for precast frame 
elements is also picking up. This is an important indicator for the entire 
national economy of a rise in investment demand, which will drive also 
commercial and industrial construction activity. 

Order stock data on concrete industry for the first quarter of the 
year make for pleasant reading. The industry is reporting record-high 
order stocks in all product categories. This creates a good basis for an 
excellent year for all builders. 

Jussi Mattila
Managing Director, Association of Concrete Industry in Finland 

Pääkirjoitus Preface

Suomen talous ja sen myötä betoniteollisuus on ollut alavireessä jo 
lähes kokonaisen vuosikymmenen. Suhdanteiden ohella alaa on pai-
nanut ikävästi myös viime syksynä käynnistynyt betonirakentamisen 
laatukeskustelu. Paha epäonnistuminen muutamassa merkittävässä 
rakennuskohteessa heitti pitkän varjon koko betonirakentamisen päälle.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että harmauden sijasta edessä on sel-
keämpi maisema.

Betonirakentamisen laatupuutteet näyttävät rajautuvan lähinnä 
infrakohteissa käytettäviin ns. P-lukubetoneihin. Suurella notkistinan-
nostuksella tehdyt massat kerryttävät joissakin tapauksissa betoniin 
liikaa ilmaa. Miksi ja missä vaiheessa tuotantoprosessia tämä tapahtuu, 
on vielä osin epäselvää. 

Myös ilman epätasainen jakautuminen rakenteessa saattaa selittää 
osan korkeita ilmapitoisuuksia. Riski massan erottumiselle on olemassa, 
jos betoni on kovin notkeaa ja hienorakeista. Tällaisia betoneita toivotaan 
juuri vaativien rakenteiden, kuten tiheästi raudoitettujen siltojen valuihin. 

Laatunäkökulmasta karkeammat ja jäykemmät massat tuottaisivat 
paremman lopputuloksen. Niiden käyttöönotto toisi kuitenkin muka-
naan selvästi nykyistä väljemmät pumppausletkukoot, tehokkaamman 
tiivistämisen sekä huolellisemmin suunnitellut, nykyistä väljemmät 
raudoitukset. Onko ala tähän valmis?

Liikenneviraston, betoninvalmistajien ja lisäainetoimittajien Aal-
to-yliopistossa käynnistämä Robust Air -hanke pyrkii selvittämään, 
mitkä tekijät ovat ilmapitoisuuden karkaamisen taustalla. Ainespuita 
korjaaville toimille pitäisi olla käytettävissä kesän korvalla. Sitä ennen 
noudatetaan tehostettua laadunvalvontaa mm. Liikenneviraston ns. 
Myllykirjeen pohjalta. Lisää Robust Air -hankkeesta voitte lukea tar-
kemmin tässä lehdessä omassa artikkelissaan. 

Myös suhdannepuolella maisema on viimein kirkastumassa. Asunto-
rakentamisen seinäelementtien kysyntä on ollut vahvaa jo pidempään, 
mutta nyt alkaa vilkastua myös runkoelementtien kysyntä. Se on koko 
kansantaloudelle tärkeä merkki investointikysynnän ja sen myötä liike- 
ja teollisuusrakentamisen viriämisestä. 

Betoniteollisuuden tilauskantatiedot kuluvan vuoden ensimmäiseltä 
neljännekseltä ovat mieluista luettavaa. Teollisuuden tilauskannat ovat 
ennätyksellisen suuret kaikissa tuoteryhmissä. Tästä on hyvä tehdä 
kaikille rakentajille erinomainen vuosi. 

Jussi Mattila
Toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry

Valoa harmauden keskelle
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Museolla on vaikea syntyhistoria. Kansallisesti 
tärkeät uudelleen itsenäistyneen tasavallan 
museokokoelmat sijaitsivat hujan hajan sijoi-
tettuina erilaisiin paikkoihin ja säilytystiloihin. 
Uuden museon sijainnista keskusteltiin kiivaasti. 
Vanha yliopistokaupunki Tartto osoittautui kui-
tenkin Tallinnaa sopivimmaksi – syntyiväthän 
siellä 1800-luvun lopulla myös väkevimmät itse-
näistymisajatukset sekä ajatus omasta lipusta.

Samalla tavalla kuin taidemuseo KUMU:sta, 
päätettiin tästä valtakunnallisesti merkittävästä 
julkisesta rakennuksesta järjestää kansainväli-
nen arkkitehtuurikilpailu. Se ratkaistiin vuonna 
2006. Voittajaksi osoittautui suhteellisen nuor-
ten arkkitehtien työryhmä Pariisista. 

Sattuman kauppaa
Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane ja Dan Dorrell 
olivat löytäneet kilpailun internetin kautta 
kuin vahingossa. Pariisin näkökulmasta Tartto 
oli paikka, joka sijaitsi ei-missään, mutta he 
innostuivat museon haastavasta ohjelmasta 
ja rakennuksen poikkeuksellisesta sijaintipai-
kasta entisen Raadin kartanon ja sittemmin 
Baltian maiden suurimman sosialismin ajan 
sotilaslentokentän alueella. 

Kun he sitten tulivat palkintotilaisuuteen 
Viroon, hämmästeltiin heidän nuoruuttaan. Vil-
kasta keskustelua käytiin myös voittajaehdotuk-
sen perusratkaisusta ja muistakin merkittävään 
hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä. Matkan 
varrella oli käydä jopa niin, että koko hanke oli 
kaatua. EU epäsi museolle annettavan tukensa 
kokonaan. Jossain vaiheessa kärkkymässä oli 

ERM Tartto – Viron uusi 
kansallismuseo on lasivaippaan 
verhoiltu betoninen ihanuus

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA 
arkkivahti@gmail.com

Viron uusi kansallismuseo Eesti Rahva Muuseum ERM on maail-
manluokan rakennus. Se avattiin mieleenpainuvin juhlallisuuksin 
viime vuoden syyskuun 29. päivänä. Jo nyt ovat kävijämäärät 
olleet osoituksena siitä, että rakennuksen sijoittaminen Tarttoon 
ei suinkaan ole ollut virhe.

myös kiinteistösijoittaja, joka olisi halunnut 
rakentaa ERM:lle tarkoitetulle alueelle tavan-
omaisia asuntoja. Koko projektin läpivienti 
onkin vaatinut erinomaista sitkeyttä.

Upea lopputulos
Kansallismuseon perusideana on, että rakennus 
ikään kuin jatkaa betonista, 70 metriä leveää pää-
kiitorataa ja kohoaa siitä loivana nousevana yli 
350 metriä pitkänä kiilana. Kiitoradan puoleisen 
kakkossisäänkäynnin päässä museorakennus on 
vain noin kolme metriä korkea, nousten sitten 
Tarton keskustan puoleisen pääsisäänkäynnin 
kohdalla reilun 15 metrin korkeuteen.  Suuri 
nielumainen pääsisäänkäynti on dynaami-
suudessaan vaikuttava ja ikään kuin symboloi 
uudelleen itsenäistyneen Viron optimistista 
suhdetta omaan tulevaisuuteensa. 

Rakennuksessa on avaruutta jo sisään tul-
taessa. Monenlaisiin tapahtumiin ja kohtaami-
siin sopivaa tilaa on tilaohjelmassa suhteelli-
sen paljon. Myymälä, kirjasto ja ravintolatilat 
ovat huikaisevan korkeita. Museon leveä ns. 
keskiakseli puristuu muutaman sadan metrin 
matkalla hitaasti melko tavanomaiseen huo-
nekorkeuteen.

Betonirakennus lasivaipan ympäröimänä
Tosiasiassa rakennuksen varsinaisista julki-
sivupinnoista yli 70 prosenttia on betonia. 
Betonisuus on läsnä sekä mahtavalla katetulla 
etuaukiolla että museon lattiapinnoissa. Betoni 
jatkuu rakennuksen toisessa päässä myös len-
tokentän kiitoratana. 

1 Pääsisäänkäynti kohoaa 15 metrin korkeuteen.

2 Rakennus toimii osittain siltarakenteena, jonka 

alla virtaa maisemoitu vesiaihe. E
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Arkkitehdit ovat kuitenkin käärineet koko 
rakennuksen Viron kansalliskukasta ruiskau-
nokista villapaitoihinkin lainattua abstrahoitua 
koristeaihetta kauniisti täplittämään lasivaip-
paan. Varsinkin iltahämärissä ja suuren puis-
ton puolelta katsottuna museo on valaistuna 
taianomaisen kaunis ja vangitseva. Betoni-
julkisivut kuultavat kauempaa katsottuina 
lasivaipan läpi.

Luotettava valinta
Betoni on ollut materiaalina luotettava valinta 
erityisesti siksi, että suuri osa museon tiloista 
on omistettu arvokkaille kokoelmille, jotka 
ovat yleisöltä piilossa. Betoni pitää museon 
olosuhteet suhteellisen tasaisina, niin näytte-
lytiloissa kuin toimistojen ja varastojen sekä 
arkistojenkin osalta.

Vaikka rakennuksessa on runsaasti avointa 
tilaa, voi pohjapiirrosta tarkistellessaan ja sisä-
tilassa vaellellessaan erottaa suuria betonisia 
“laatikoita”, ikään kuin yksittäisiä taloja avoi-
messa tilassa. Niiden uumenista löytyy eril-

lisiä näyttelyhuoneita tai portaikkoja. Myös 
näyttelyopasteet, pöytämäiset kolmiulotteiset 
suuresineet, ovat kumpaisenkin sisäänkäynnin 
suunnalla betonisia.

Myöskin silta
Jos käy vain museossa sisällä, jää huomaamatta, 
että museorakennus on myös ihan oikea siltara-
kenne. Sen alla kulkee vesiaihe, jota molemmilta 
puolilta reunustavat massiivisen rakennuksen 
ali johtavat kevyen liikenteen väylät. Betoni-
sen siltarakenteen jänneväli on jo vaikuttava, 
ja rakennuksen rungossa on sillan kohdalla 
vertikaalisia “reikiä”. Ne auttavat orientoitu-
misessa leveän rakennuksen sisällä ja tuovat 
luonnonvaloa rungoltaan leveän museon ravin-
tolaan, henkilöstön tiloihin ja monitoimisaliin. 
Betonirakenteiden ja niiden konstruktioiden 
suhteen on tehty paljon yhteistyötä virolaisten 
suunnittelijoiden kanssa, ja myös maisema-ark-
kitehtuurissa on ollut mukana Viron parasta 
uuden sukupolven osaamista.

7 2. kerros

6 Pohjakerros

3 Betoni jatkuu rakennuksen toisessa päässä myös 

lentokentän kiitoratana. 

4 Kansallismuseo sijaitsee vanhan Raadin kartanon 

alueella.

5 Museon betonijulkisivut on kiedottu lasiseen 

vaippaan.
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Selkeä, ylellinen ja 
kustannuksiltaan edullinen
Suomessa on usein totuttu siihen, että julki-
sessa rakentamisessa nipistetään tiloista aina 
kun vain voidaan. Näin tehtiin muun muassa 
Musiikkitalon lämpiöiden kohdalla – nehän 
tuntuvat nyt liian ahtailta ja arkisilta. Tartossa 
ei voi kuin ihailla sitä tinkimättömyyttä, jolla 
ERM:n suhteen on pidetty kiinni alkuperäisestä 
arkkitehtonisesta ajatuksesta. Tietynlaista 
“ranskalaista” suurpiirteisyyttä osoittavat myös 
henkilökunnan tilat eli toimistot ja yhteiset 
kahvilatilat. Niissä ei tilallisuuden, arkkiteh-
tuurin ja materiaalien laatu putoa lainkaan, 
vaikka mentäisiinkin yleisön ulottumattomiin. 

Ei pelkästään museo
Nyttemmin jo kolmeksi omaksi toimistokseen 
jakautunut pariisilaistoimisto DGR Architects ei 
ole vastannut itse näyttelyjen arkkitehtuurista, 
vaan eri näyttelyillä on ollut omat suunnitte-
lijansa. Vaikka ERM:ssä on sekä pysyviä että 
vaihtuvia näyttelyitä, ei rakennuksen kuitenkaan 
ole tarkoitus olla pelkästään museo. Valtava 
talo toimii myös – Lina Ghotmehin sanoin – 
eräänlaisena inkubaattorina, uusien asioiden 
hautomona ja konferenssien ja tapahtumien 
paikkana. Talosta löytyy ravintolan lisäksi täysin 
varustettu auditorio, musta laatikko -teatteri, 

komea kirjastotila ja tyylikäs myymälä sekä 
riittävästi avointa ja eri tarkoituksiin jousta-
vaa tilaa. Teräsrakenteisen sisäänkäyntikaton 
suojaama suuri sisääntulopiha on oivallinen 
paikka musiikkiesityksille ja muille tapahtumille.

Puisto istutuksineen pääsee varsinaiseen 
kukoistukseensa vasta muutaman vuoden 
päästä. Jostain syystä jopa syrjäiseksi väite-
tyn museon eteen pääsee Tarton keskustasta 
noin kymmenessä minuutissa suoraan paikal-
lisbussilla. 

ERM ympäröivine alueineen tarjoaa sekä 
tarttolaisille että muualta tulleille paljon erilai-
sia mahdollisuuksia monenlaisiin tekemisiin ja 
elämyksiin. Laajat näyttelyt, osin myös taiten 
tehtyine digitaalisine sovelluksineen, houkut-
televat taatusti myös useampaan vierailuun. 
Mukana on myös erillinen, suomalais-ugrilaisille 
kansoille omistettu näyttely sekä Viron taiteen 
ja itsenäisyyden historiaa luotaava, lähinnä 
maalaustaidetta käsittävä näyttely.

Virolaiset uskaltautuivat vastoinkäymisiä 
uhmaten kustantamaan merkittävän raken-
nuksensa ihan itse. 70 miljoonalla eurolla on 
monen asiantuntijan näkemyksen mukaan 
saatu aikaiseksi kertakaikkinen maailman-
luokan rakennus. 

8

8 Museon näyttelytilat ovat laajat.

9 Pääaulatilat ovat  avarat.

10 Näyttelytilojen lisäksi rakennuksessa on elokuva- ja 

konferenssisali, black box -teatteri, kahvila, ravintola 

ja museomyymälä.
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Eesti Rahva Muuseum ERM – 
Estonian National Museum:
Osoite: Muuseumi tee 2, Tartu, Estonia
Pääsuunnittelija, arkkitehti: DGT Architects: 
Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane
Insinöörisuunnittelu: Arup (kilpailuvaihe) ja 
EA Reng (toteutusvaihe)
Pääsuunnittelija, toteutusvaihe: Novarc 
Group AS ja IB Aksiaal OÜ
Julkisivut: RFR Engineering
Maisema-arkkitehtuuri: Bureau Bas Smets
Valaistussuunnittelu: Atelier Hervé Audibert
Yhteistyöarkkitehti: HG Arhitektuur: Hanno 
Grossschmidt, Tomomi Hayashi
Paikallinen sisustussuunnittelu: Pille Lausmäe
Paikallinen maisemasuunnittelu: Kino
Alueen pinta-ala: 411 212 m2
Rakennuksen tilavuus: 261 000 m3
Rakennuksen nettopinta-ala: 33 876 m2
Rakennuksen pituus: 355,8 m
Rakennuksen leveys: 71,7 m
Rakennuksen korkeus: 15.4 m
Rakennuttaja ja omistaja: Viron valtion oma 
kiinteistölaitos 
Pääurakoitsija: OÜ Fund Ehitus
Valmistunut: 2016 (9.6.2016 käyttöönotto), 
Museo avautui vierailijoille 01.10.2016
Betonielementit: OÜ TMB Element
Valmisbetonit: OÜ TM Betoon, Rudus AS

11

12

11 Rakennus jatkaa 70 metriä leveää pääkiitorataa ja 

kohoaa siitä loivasti nousevana, yli 350 metriä pitkänä 

kiilana. 

12 Museossa on runsaasti avointa tilaa.

13 Arkkitehdeillä oli näkemys, joissa haluttiin tuoda 

tasainen lasipinta rakennuksen sisäpuolelle. Museossa 

on tavallaan tuplajulkisivu, kun sisäpuolella on toinen 

julkisivu erikseen.

14 Lasijulkisivua koristaa abstrakti näkemys Viron 

kansalliskukka ruiskaunokista.

15 Aulatiloissa on valjyyttä ja paikkoja kohtaamisiin 

ja erilaisiin tapahtumiin.
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Viron Kansallismuseo on samalla kulttuuritalo, 
jossa toimivat näyttely- ja varastotilojen lisäksi 
ravintola, kirjasto, myymälä, isot koulutus- ja 
konferenssitilat juhlia ja yritystilaisuuksia 
varten, black box -sali teatteriesityksiin sekä 
oma elokuvateatteri. Valtavia, muunneltavia 
tapahtumasaleja vuokrataan erilaisille kult-
tuuritapahtumille ja vaihtuville näyttelyille. 
Osa tiloista on myös yhteisöille ja yhdistyksille.

Viron kansallismuseo rakennettiin käy-
töstä poistetun sotilaslentokentän kiitoradan 
jatkeeksi. “Muistojen kenttä” on pariisilaisen 
arkkitehtitoimisto DGT Architectsin käsialaa ja 
museon muoto mukailee lentokoneen nousua. 
Rakennus toimii osittain siltarakenteena, jonka 
alla virtaa maisemoitu vesiaihe. Väljien aula-
tilojen jälkeen kävijää odottaa kolme eri pää-
näyttelyä. Ravintolasta ja muista yleisötiloista 
avautuvat ilmeikkäät järvi- ja kartanomaisemat

Rakennushanke on ollut pitkä prosessi. 
Alueen maanrakennus- ja puhdistustyöt alkoi-
vat vuonna 2009. Jo hankkeen alussa todettiin, 
että maaperä on heikkoa ja pohjarakenteet tar-
vitsivat vahvistusta. Rakennus on perustettu 
kokonaan paalujen varaan.

Museorakennus on sinällään melko yksin-
kertainen ja askeettinen runkojärjestelmältään. 
Koko rakennuksen runko on jaettu 7 x 7 m 
ruudukkoon ja runko on toteutettu pääosin 
paikallavalu- ja betonielementtirakenteina.

Vaikka ensisilmäyksellä kokonaisuus näyt-
tää lasirakennukselta, se on rakennettu pää-

osin betonista. Rakennuskokonaisuudella on 
pituutta lähes 360 metriä ja leveyttä 71 metriä. 
Kolmesta metristä 15 metriin loivasti nousevan 
museon betonijulkisivu on kiedottu lasiseen 
vaippaan, jonka takaa näkyvät harmaat beto-
nielementtiseinät sekä paikallavaletut betoni-
pinnat. Sisäänkäynti- ja pihatasot on valettu 
kauttaaltaan paikallavaletusta betonista. 
Raudoitettujen paikallavalettujen pihatasojen 
pinnat on teräsharjattu vaakasuuntaisin vedoin.

Rakenteellisesti kolme eri osaa
Rakennus jakaantuu kolmeen erilaiseen   raken-
teelliseen osaan. Rakennuksen ydin muodos-
tuu teräsbetonipaalujen varaan rakennetun 
lattiarakenteen, seinien ja kattorakenteen 
kokonaisuuteen. Toisen ison rakenteellisen 
kokonaisuuden muodostaa pääsisäänkäynnin 
suuri teräsrakenteinen katos, joka on 70 m 
leveä ja 21 m pitkä uloke.

Kolmannen, oman runkorakenteensa muo-
dostaa rakennuksen keskiosassa sijaitseva 
siltarakenne, jolla ylitetään 42 m jänteinen 
rakennuksen pituussuunnassa oleva aukko ja 
alapuolella oleva lampi. Ensimmäisessä ker-
roksessa ja kattotasossa sijaitsee neljä suurta 
kantavaa palkkia ja 30 cm:n paksuinen jälki-
jännitetty kansilaatta.

Rakennuksessa on käytetty valtava määrä 
valmisbetonia ja betonielementtejä. TMB Ele-
ment toimitti elementtejä 2 187 kappaletta, joista 
pisimmät betoniset TT-laatat ovat 20 metrin 

Museo jakaantuu rakenteellisesti kolmeen osaan

16

pituisia. Rudus AS toimitti työmaalle 17 000 
kuutiota valmisbetonia. 

Sisätilojen lattiat ovat kaikissa tiloissa 
näyttävät, hierretyt ja kevyesti hiotut tummat 
betonilattiat. Paikallavaletut betoniset portaikot 
yhdistävät kerroksia.

Lasijulkisivua koristaa abstrakti näkemys 
Viron kansalliskukka ruiskaunokista. Suoma-
lainen Purso Oy:n rakennusjärjestelmäyksikkö 
on tehnyt museoon kohdekohtaisen räätälöin-
nin arkkitehtien toiveiden mukaisesti. Arkki-
tehdeillä oli näkemys, joissa haluttiin tuoda 
tasainen lasipinta rakennuksen sisäpuolelle. 
Julkisivulasit 3,5 m x 1,75 m on tehty yhteistyössä 
Purson virolaisen asiakkaan kanssa. Museossa 
on Purson P50L-järjestelmiä nurinpäin raken-
nettuna. Normaalisti rakenteessa on runkopuoli 
sisällä, mutta nyt se on ulkopuolella. Museossa 
on tavallaan tuplajulkisivu, kun sisäpuolella on 
toinen julkisivu erikseen. Samaa rakennetta ei 
ole käytetty vielä missään muualla. 

Rakennuksen suunnittelussa on käytetty 
apuna BIM 3D-suunnittelua ja mallintamista. 

Koko rakennus on varustettu uudentyyp-
pisellä sprinklerijärjestelmällä. Toimivuus 
perustuu suureen paineeseen, hienojakoiseen 
aerosolisumuun, joka leviää laajalle ja vähentää 
käytettäessä vesivahinkojen määrää.
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16 Rakennus on runko- ja julkisivuiltaan pääosin 

betonirakenteinen.

17 Paikallavaletut seinät ja pihatasot korostavat 

museon dynaamisuutta. Pihatasojen betonipinta 

on teräsharjattu karheaksi.

18 Pihatasojen betonirakenteet ovat raudoitettuja 

betonilaattarakenteita.

19 Kansallismuseon päämateriaalit ovat betoni ja 

lasi. Pääurakoitsijana toimi Fund Ehitus.
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Viron kansallismuseo on saavuttanut tähän 
mennessä niin kansainvälistä kuin kansallista-
kin tunnustusta: se voitti joka toinen vuosi jaet-
tavan Grand Prix Afex -arkkitehtuuripalkinnon 
Ranskassa keväällä 2016. Museorakennukselle 
myönnettiin myös tänä keväänä Viron vuoden 
betonirakenne 2016-palkinto. 

Maritta Koivisto

20

21

20 Rakennuksen pituusleikkaukset.

21 Museossa on paljon kiinteitä näyttelykalus-

teita, jotka on kehitetty ja toteutettu juuri muse-

ota ja sen näyttelyjä varten. Kalusteet on valmis-

tettu kuitubetonista. Suunnittelusta ja toteutuk-

sesta on vastannut tarttolainen Wazombi Labs.   

Lisätietoja: www.wazombi.com
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Estonia's new national museum was 
opened on former Soviet airbase
A 350-metre-long and 71 metres wide glass block 
ramps up from the runway of a former soviet 
airfield near the city of Tartu to form the Esto-
nian National Museum, which was opened to 
the public on October 2016.

Designed by Paris architecture office Dorell 
Ghotmeh Tane (DGT), the museum boasts a huge 
slanted roof that is designed as an extension of 
the old runway, located a few kilometres outside 
the city. DGT co-founders Lina Ghotmeh, Dan 
Dorell and Tsuyoshi Tane won a competition 
to design the museum in 2005 

The 34,000-square-metre museum is the larg-
est in the Baltic States. Its exhibitions chart Esto-
nia's history from the Stone Age to present day.

"The structure resembles a glass wedge 
inserted into the landscape that slowly reaches 
upward from the ground – a built allegory for the 
country's emerging history," said the architects. 

The single-storey building has a double-skin 
facade. The facades are covered in a printed 
motif of an abstracted cornflower, Estonia's 
national flower, giving the glazing a frosted 
appearance. The outer layer consists of frame-
less gazing imprinted with a star pattern. The 
latter makes reference to a traditional Estonian 
motif, but also shades the interior from the sun. 
The inner layer consists primarily of solid walls. 
Floor-to-ceiling openings in them animate the 
otherwise monolithic-seeming facade, and when 

the building is lit from within at night, their 
blurred outlines are discernible.

A huge entrance is recessed into the tallest 
part of the building, which reaches 14 metres.

Inside, gallery spaces, a conference hall, 
public library, auditoriums, educations rooms, 
offices and storage space for the museum's col-
lections are contained within a combination of 
glazed and opaque boxes.

The museum has waited for getting its real 
own home for 107 years and the cultural project 
to be completed now is the greatest in the history 
of independent Estonia in financial as well as 
spatial terms. Today ENM is the most modern 
museum of Europe in form and content.

The Concrete Building of the 
Year Award 2016 in Estonia:
"An original building with contemporary 
architecture that creates new connections in 
its environment and elegantly highlights the 
advantages of concrete as a modern structural 
material", said the jury. 

The jury’s comment: "This building possesses 
ambitious architecture that is rooted in concrete 
and is composed of a grand dialogue between 
concrete, steel and glass."

The jury’s chairman, Aadu Kana, said: "The 
quality of the concrete work is also excellent – 
and on what a scale! All the way to the rooms 
at the back, the "dark" storage facilities, and 
the hand-polished concrete stairs, each and 

every person working on the construction of 
this building has done an outstanding job. 
It stands as a true homage to the Estonian 
people!"

The new Estonian National Museum 
designed by Paris-based studio DGT Architects 
has been also awarded Afex Grand Prize by the 
French Architects’ Association Abroad at the 
15th Architecture Biennale.

HG Arhitektuur
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Uuden teatteritalon avajaisia vietettiin hel-
mikuussa 2017. Uudisrakennus rakennettiin 
vanhan teatteritalon paikalle. Vanha päädyttiin 
purkamaan sisäongelmien ja korkeaksi nouse-
vien korjaus kustannusten takia. Uuden talon 
rakennuskustannukset olivat noin 6,7 miljoo-
naa euroa.

Rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2015, 
ja talo oli luovutusvalmis marraskuussa 2016.

Keskustaan, ahtaalle tontille rakennettu 
teatteri oli koko työmaa-ajan paikallisten 
valvovan silmän alla. Kiinnostus palkittiin jo 
tammikuussa, kun valmiissa rakennuksessa 
vietettiin avoimien ovien päivää. 

Myös teatterin suunnittelija- ja toteutusjou-
kossa näkyy paikallisuus: arkkitehtisuunnit-
telu on Imatran Arkkitehtuuritoimisto Im-ark 
Oy:n ja siellä arkkitehti Pekka Partisen käsialaa. 
Rakennuttaja on Imatran YH-Rakennuttaja Oy 
ja rakennusurakoitsija Karjalan Rakennus ja 
Maalaus Oy.

Uudessa teatteritalossa on 202-paikkainen 
katsomo oheistiloineen ja ravintoloineen. Teat-
terisalia voidaan käyttää myös mm. kokouksiin, 
seminaareihin, juhliin ja ohjelmallisiin tilaisuuk-
siin. Teatteri rakennettiin kiinni naapuritaloon, 
jossa ovat lavastamo, työpajat, pukuvarasto ja 
pieni näyttämö.

Uuden teatterin bruttoala on runsaat 2200 
neliötä ja tilavuus 11500 kuutiota.

17-metriä korkea teatteritorni maamerkkinä

Imatralle valmistui uusi teatteritalo

Imatran keskustaan valmistuneen uuden teatterin myötä imat-
ralaiset saivat uuden maamerkin: 17 metriä korkean betonisen 
näyttämötornin. Mustaa tornia elävöittävää joki-taideteos, joka 
muodostuu graafisella betonilla toteutetuista 150 pisarasta.

Sirkka Saarinen, toimittaja

Betonirunko suunniteltiin 
3D-mallintamalla
Teatterissa on betonirunko. Katsomon jäykis-
tävät betoniseinät valettiin paikalla, muutoin 
runko on betonielementtirakenteinen. Kaikki 
betonielementit: julkisivut, väliseinät ja sokkelit, 
teki Joutsenon Elementti Oy.

Rakennesuunnittelija Vahanen Suunnit-
telupalvelut Oy käytti rungon suunnittelussa 
3D-mallinnusta, joka antoi hyvät edellytykset 
nopealle rakentamisaikataululle.

Rakennuksen matalien osien julkisivut ovat 
valkobetonia, teatteritornin mustalla väripig-
mentillä värjätyt sandwich-julkisivuelemen-
tit ovat graafista betonia. Niiden valmis pinta 
käsiteltiin vielä tummemmaksi pigmentoidulla 
betonin kuultovärisuojauksella.

Valkobetonisten julkisivujen pinta elää valon 
ja varjon muuttuessa. ’Vekkibetoni’-pinta on 
muotoiltu satunnaisesti mitoitetuin taittein. 
Idean pohjana on esiripun poimut. 

Muistumana entisestä hirsirakenteisesta 
teatterista julkisivussa on myös puuta: nau-
haosien vinorimoituksina ja kynäpaneelina. 
Sisäänkäynnissä on ripaus arvokkaampia 
materiaaleja: graniittia ja kuparia.

Teatterin vaatima hyvä akustiikka on var-
mistettu irrottamalla katsomo-osa muusta 
runkorakenteesta. Katsomon seinissä on vii-
lupintainen, rei’itetty musta akustiikkalevy ja 
rimaverhoilua. Istuimet ovat tumman violetit, 
esirippu sinivioletti.

Aulatilaa hallitsevat väreinä musta ja valkoi-
nen, materiaaleina ovat puu, viilu ja kiillotettu, 
kuvioitu betoni. 

1 "Pisara"-teos on toteutettu näyttämötornin julki-

sivuun graafisen betonin tekniikalla.

2 150 betonista pisaraa muodostaa jokimaisen 

taideteoksen teatterin mustaan betonijulkisivuun.
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17-metriä korkea teatteritorni maamerkkinä – Imatralle valmistui uusi teatteritalo
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17-metriä korkea teatteritorni maamerkkinä – Imatralle valmistui uusi teatteritalo

3 Julkisivu Olavinkadulle

4 Julkisivu Kallenkujalle, pääsisäänkäynti

5 Julkisivu länteen ja leikkaus

6 Teatterin lämpiö. Imatran uusi teatteri sijaitsee 

kaupungin keskustassa. Uusi rakennus rakennetiin 

vanhan paikalle.

7 Teatterikatsomo. Katsomon seinissä on viilupintai-

nen, rei’itetty musta akustiikkalevy ja rimaverhoilua. 
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Taidetta prosenttiperiaatteella
Imatran kaupunki osti teatteritaloon taidetta 
prosenttiperiaatteen mukaisesti. Myös Taiteen 
edistämiskeskus tuki teatteritalon taidehan-
kintoja.

Taiteilijoiksi valittiin kuvataiteilija Landys 
Roimola ja taidegraafikko Reetta Ahonen. 
Ahonen toteutti teatterin lämpiöön "Alkaa 
elämään!" -teoksen. Sen lähtökohta on Vuok-
sen pärskeet, jotka Ahonen kaiversi koivuvii-
luvaneriin.

Roimolan "Pisara"-teos on toteutettu julki-
sivuun graafisen betonin tekniikalla. Betoni-
pisaroista muodostuu kauempaa katsottuna 
jokea muistuttava kokonaisuus teatterin kah-
delle seinälle.

Graafista betonia kolmiulotteisesti
”Tilaaja toivoi että taideteokset liittyvät Imatran 
kaupunkiin ja teatteriin. Se että Reetta Ahosen 
kanssa molemmat tahoillamme päädyimme 
veteen, on sikäli luontevaa, että vesi ja koski ovat 
Imatran symboleita”, Landys Roimola sanoo.

Aiheena teatteri tuntui hänen mukaansa 
vaikealta vangita yhteen kuvaan tavalla, joka 
kestäisi myös aikaa, sillä teatteri koostuu niin 
monista osa-alueista. Alkuperäisen materiaali-
suunnitelman mukaan kuva kun olisi ollut yksi 
läiskämäinen graafisen betonin kuva julkisi-

vussa, mutta kolmiulotteisten pisaroiden avulla 
graafinen betoni valtasi koko teatteritornin. 
Samalla se toi uusia ulottuvuuksia graafisen 
betonin käytölle.

Yhden aiheen sijasta Roimola kuvasikin 
150:een betonipisaraan 40 erilaista teatteriin 
liittyvää kuvaa amfiteatterista teatterilippuun.

Tilaaja oli määritellyt teoksen materiaaliksi 
graafisen betonin, josta Roimolalla oli aikaisem-
paakin kokemusta. Uutena ajatuksena hän toi 
teokseen kolmiulotteisuuden. Pisarat valettiin 
erikseen ja kiinnitettiin metallitapeilla julkisi-
vuelementteihin.

Myös teoksen tausta, näyttämötornin julki-
sivut ovat graafista betonia, jossa siinäkin on 
Roimolan suunnittelema pisarakuvio.

Landys Roimola ja Graphic Conrete Oy:n 
arkkitehti ja kehityspäällikkö Lena Weckström 
kävivät Joutsenon Elementin tehtaalla katso-
massa ja miettimässä pisaramuottien yksityis-
kohtia. Esimerkiksi reunojen kallistukset piti 
suunnitella sellaisiksi että vesi valuu esteettä 
pinnalta pois.

Noin 60 senttiä korkeiden pisaroiden kiinni-
tyskohdat Roimola suunnitteli etukäteen, jotta 
ne saatiin valussa tarkasti oikealle paikalle.

Joutsenon Elementti Oy:n vastikään eläk-
keelle jäänyt toimitusjohtaja Juhani Kauko 
kertoo, että Imatran teatterin kaltaiset vaati-

17-metriä korkea teatteritorni maamerkkinä – Imatralle valmistui uusi teatteritalo

8

8 Taidegraafikko Reetta Ahonen toteutti teatterin 

lämpiöön "Alkaa elämään!" -teoksen. Sen lähtökohta 

on Vuoksen pärskeet, jotka on kaiverrettu koivuvii-

luvaneriin.
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9

10

9 Kuvataiteilija Landys Roimola kuvasi 150:een beto-

nipisaraan 40 erilaista teatteriin liittyvää kuvaa. Beto-

nipisaroihin tehdyt kuvitukset on toteutettu graafisen 

betonin tekniikalla.
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10 Landys Roimola. Näyttämötornin mustat betoni-

julkisivut ovat kauttaaltaan graafista betonia, jossa 

siinäkin on Roimolan suunnittelema pisarakuvio. 

Valmis julkisivupinta käsiteltiin vielä tummemmaksi 

pigmentoidulla betonin kuultovärisuojauksella.
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vat kohteet ovat yritykselle mieluisia: ”Vaikka 
graafinen betoni on meille tuttua, taideteoksen 
pisarakuviot olivat meillekin uutta ja innos-
tavaa. Pisaroihin tarvittiin 150 muottia, jotka 
teetimme muovialan yrityksessä. Ne toteutettiin 
cnc-ohjelmalla.”

”Suhteellisen kaukana pääkaupunkiseu-
dusta olevana yrityksenä olemme erikoistuneet 
korkeasti jalostettuihin elementteihin. Ne ovat 
kilpailukykyisiä pitkilläkin kuljetusmatkoilla. 
Meillä on myös osaamista ja näyttöjä jo pitkältä 
ajalta”, hän muistuttaa.

Aina uniikkia
”Graafinen betoni on Suomessa jo ihan nor-
maali betonijulkisivuvaihtoehto. Se myös osa-
taan tehdä hyvin. On siis hieman nurinkurista, 
että monet pitävät sitä edelleen erikoisuutena”, 
Lena Weckström huomauttaa.

Ihmeellisyys juontanee hänen mukaansa 
siitä, että graafinen betoni on joka projektissa 
erilaista ja uniikkia vaikka onkin teollisesti 
valmistettu tuote.

Imatran teatterin näyttämötornin kaltaiset 
isot tyhjät pinnat, joissa ei itsessään tapahdu 

mitään, ovat hänen mukaansa erinomaisia 
graafisen betonin kohteita.

Yksi asia, joka toistuu graafisen betonin 
suunnittelua ohjatessa, on Weckströmin 
mukaan mittakaavan tiedostaminen.

”Lähes aina joudumme ohjeistamaan 
suunnittelijoita suurentamaan graafisen 
betonin kuvioitaan. Hyvä keino on tulostaa 
kuvio oikeassa koossaan paperille ja kävellä 
kauemmaksi katsomaan mitä näkyy. Kuulos-
taa ehkä alkeelliselta, mutta toimii yllättävän 
hyvin. Näin tehtiin myös Imatran Teatterin 
kuvioiden suunnitteluvaiheessa.”

11 Betonisten pisarateosten muotti. Pisaroihin tarvit-

tiin 150 muottia, jotka teetettiin muovialan yrityksessä. 

Ne toteutettiin cnc-tietokoneohjelmalla ja leikkaamalla 

polystyreenilevyistä. Pisaroiden reunojen kallistukset 

on suunniteltu siten, että vesi valuu esteettä pinnalta 

pois. 

11
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GRAAFINEN 
BETONIPISARAElävöitä julkisivusi tyylikkäällä

ja kestävällä graafisella betonilla.

Ota yhteyttä! 
020 765 9880
joutsenonelementti.fi

KAUNEUS 
SYNTYY 
BETONISTA

70 cm x 50 cm
Kohde: 
Teatteri Imatran julkisivu
Suunnittelu ja toteutus:
Joutsenon Elementti
Design: 
Landys Roimola

Julkisivuelementit Erikoiselementit VäliseinäelementitSokkelielementit Parveke-elementit

17-metriä korkea teatteritorni maamerkkinä – Imatralle valmistui uusi teatteritalo

A river of concrete drops runs 
down the theatre tower
The new theatre building in the centre of Imatra 
gave the townspeople also a new landmark: a 
17-metre tall stage tower made from concrete. A 
river of 150 drops of graphic concrete enlivens 
the black tower.

The new theatre boasts seating for an audi-
ence of 202 people, as well as auxiliary facilities 
and a restaurant. The theatre adjoins another 
building that contains a small stage and other 
theatre facilities.

The frame of the theatre building is a 
concrete frame. The stiffening concrete walls 
of the seating area were cast on the site, but 
otherwise the frame consists of prefabricated 
concrete units. The facades on the low parts 
of the theatre are of white concrete and the 
sandwich facade panels of the tower are made 
from graphic concrete with black pigment. The 
surfaces of these panels were treated with a 
translucent impregnation system with a darker 
pigment. 

The surfaces of the white concrete facades 
appear to be alive with varying light and shadow. 
The surface is patterned with randomly designed 

folds – an idea imitating the folds of the stage 
curtain. 

The facade also displays some wood as a 
flashback of the old theatre of log construc-
tion: diagonal battening on spandrel panels and 
beadboards. The entrance showcases a touch of 
a more prestigious cladding: granite and copper.

Artist Landys Roimola has designed the art-
work, called The Drop, and it has been realised on 
the facade using the graphic concrete technique. 
The theme was a natural choice, with water and 
the rapids known as the symbols of the town 
of Imatra. The concrete drops form an entity 
which from a distance appears like a river on 
two walls of the theatre. The 150 concrete drops 
depict 40 different images related to theatre, 
from an amphitheatre to a theatre ticket. The 
150 plastic forms for the drops were produced 
with a CNC program.

The background of the artwork, i.e., the 
facades of the stage tower, are also graphic 
concrete structures repeating the drop pattern 
designed by Roimola.
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Maunulan uudistuvaan keskustaan rakenne-
tussa talossa työväenopisto, kirjasto ja nuoriso-
talo toimivat saumattomasti yhteistyössä, mikä 
mahdollistaa tilojen rinnakkaiskäytön ja kor-
kean käyttöasteen. Viihtyisä kohtaamispaikka 
on samaan aikaan kulttuuritila, elämystila, 
oleskelutila, työskentelytila, kahvilatila ja 
oppimisen tila.

Maunula-talo on arkkitehtitoimiston K2S 
Oy:n käsialaa. Suunnittelijoina toimivat Kimmo 
Lintula, Niko Sirola ja pääsuunnittelijana Mikko 
Summanen.

”Maunula-talo on ollut poikkeuksellinen 
hanke, sillä asukkaat olivat mukana suunnit-
telussa jo ennen kuin viivaakaan oli piirretty. 
Yhteistyön myötä asukkaat voivat nyt kokea 
talon entistä enemmän omakseen”, Summanen 
kertoo talon esittelyssä.

Inspiraation Maunula-talolle arkkitehdit 
kertovat olleen Maunulan konstailematon 
1950- ja 1960-lukujen arkkitehtuuri ja luonnon 
läsnäolo.

Paljon avointa tilaa
Maunula-taloon haluttiin mahdollisimman 
paljon avointa tilaa. Vaikka talossa on kolme 
eri toimijaa, kävijälle rajat eivät välttämättä 
näy. Toisaalta eri tiloissa on omanlainen hen-
kensä. Nuorisotalolla on ronskimpi, mutta 
kodinomainen tunnelma, betonipintoja ja rento 
irtokalustus. Kirjastossa ja monitoimisalissa on 
puulattiat.

Taloa hallitsevat puuseinät ja -katto, vaalea 
tiili ja isot lasipinnat. Katto on viistetty moni-

Maunula-talo on viihtyisä 
kohtaamispaikka

Joulukuussa 2016 avattu Maunula-talo Helsingin Maunulassa on 
sananmukaisesti kaikkien kaupunkilaisten kohtaamispaikka. 
Asukkaat olivat mukana sekä itse talon että sen toiminnan suun-
nittelussa aivan alusta alkaen.

Sirkka Saarinen, toimittaja

muotoiseksi ja se kulkee saumattomasti tilasta 
toiseen.

Talo on rakennettu kiinni S-marketiin, mikä 
teki suunnittelemisesta haastavaa. Talon suun-
nittelun keskeisenä tekijänä on huomioitu sen 
rinnalle kohoava puisto, sillä talo ja puisto ovat 
yhtä kokonaisuutta.

Tiloista toiseen joustavasti
Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä 
Maunulanpuiston puolella. Käyttäjien yhteiset 
tilat on sijoitettu rakennuksen keskelle, pääsi-
säänkäynnin ympärille. Näistä tiloista suurin 
on monitoimisali.

Kirjasto sijoittuu omaan siipeensä, jolle 
puinen, vapaamuotoinen alakatto antaa omin-
takeisen luonteen. Puiston suuntaan avautuva 
lasiseinä tuo valoa ja näkymiä kirjaston tiloihin. 
Kirjastosta on suora yhteys market-myymälään.

Nuorisotalolle on erotettu oma sisäänkäynti. 
Sen aulatilat ovat suoraan yhteydessä pääau-
laan. Nuorisotalo voidaan tarvittaessa sulkea 
muusta rakennuksesta liukuovin.

Työväenopiston tilat on keskitetty rakennuk-
sen ylimpään kerrokseen keskusaulan ympä-
rille. Aulatiloja jäsentää kattoikkuna, joka tuo 
avaruutta ja valoa rungon syvimpään kohtaan. 
Tiloihin on suora yhteys myös S-marketin kat-
topysäköintitasolta.

Paikalla muurattu vaalea tiilijulkisivu ja 
sisällä paikallavalettuja betonipintoja
Rakennuksen julkisivut ovat pääsääntöisesti 
paikalla muurattuja vaaleita tiilijulkisivuja. 

1 Maunula-talon aulatiloja jäsentää kattoikkuna, joka 

tuo avaruutta ja valoa rungon syvimpään kohtaan. 

Paikallavaletut betonipinnat luovat ilmettä ja kont-

rastia tilojen muiden materiaalien ja värien kanssa.
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Maunula-talo on viihtyisä kohtaamispaikka

2 1. kerros

1 Kirjasto

2 Nuorten ja aikuisten aineisto

3 Lasten aineisto

4 Työskentelytila

5 Satutila

6 Aula ja näyttelytila

7 Neuvonta

8 S-marketin aula

9 Monitoimisali

10 Café

11 Keittiö ja olohuone

12 Kontaktitila

13 Pelitila

14 Biljardi

15 Tyttöjen huone

16 Musiikin harjoitustila

17 ATK-tila

18 Keittiö

19 Opetustila

20 Musiikkiluokka

21 Tarkkaamo

22 Toimisto / kokoustila

23 Opettajien huone

24 Taukotila

25 Sosiaalitilat / WC

26 Varasto

27 Tekninen tila

3 2. kerros
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Pääsisäänkäyntiä ympäröivät julkisivupin-
nat on verhoiltu kuultokäsitellyllä männyllä. 
Kirjastosalin ja aulan lasijulkisivut on tehty 
teräsrunkoisista 3k-eristyslasielementeistä 
SG-saumattuna.

Rakennus on betonirunkoinen. Kirjastosalin 
yläpohjarakenne on osin betonia, osin terästä. 
Paikallavalettua betonipintaa on näkyvillä nuo-
risotalossa ja aula- sekä näyttelytiloissa. Betoni 
luo ilmettä ja kontrastia tilojen muiden mate-
riaalien ja värien kanssa.

Aula- ja nuorisotiloissa on yhtenäinen ja 
näyttävä, tumma, kevyesti hiottu betonilattia.

Maunula-talo on viihtyisä kohtaamispaikka

Maunula-talo
Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki
Tilaaja: Tilakeskus, Helsingin kaupunki
Laajuus: 3100 m2

Huoneistoala: noin 2200 htm2

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
K2S Oy, pääsuunnittelija: Mikko Summanen
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto 
Pontek Oy
Rakennusurakoitsija: YIT Rakennus Oy

4

5

4 Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä 

Maunulanpuiston puolella. Käyttäjien yhteiset tilat 

on sijoitettu rakennuksen keskelle, pääsisäänkäynnin 

ympärille.

5 Maunula-talossa on limittäin kolme kerrosta ja 

huippuvarusteltu monitoimisali, jossa voi pitää liikun-

tatunteja, konsertteja, teatteriesityksiä ja tapahtumia. 

Lisäksi talossa on muun muassa erikoisluokkia, kuten 

akustoitu musiikkiluokka, bänditila sekä taide- ja käsi-

työluokka.
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Maunula House is an inviting meeting place
Maunula House opened in the Maunula area of Helsinki in December 2016 is the meeting place 
for all the townspeople. The residents were included from the very start in the design of the 
House itself and the activities carried out in the House. The House provides a setting for culture, 
experiences, lounging, working, and learning, all at once, and even provides cafeteria services.

The architecture of Maunula House was inspired by the straightforward 1950’s and 1960’s 
architecture of Maunula and the presence of nature.

Three different Departments of the City have activities in the House, but the boundaries 
between them are not necessarily visible to the users. On the other hand, the different facilities 
are each characterised by their own ambiance. The concrete structures and casual furniture of 
the facilities occupied by the Youth Department create a more rugged, yet homey environment. 

Inside Maunula House is dominated by wooden walls and a wooden ceiling, light-coloured 
brickwork and large glass surfaces. The chamfered multiform ceiling runs seamlessly through-
out the house.

The facades of the building are of light-coloured brick, built on site. The surfaces around the 
main entrance are clad with pine and treated with a translucent finish. The glass facades of the 
library hall and the lobby are prefabricated insulating glass panels with a steel frame.

The building frame is a concrete frame. The roof construction of the library part is made 
partly from concrete and partly from steel. Exposed cast-in-situ concrete surfaces and concrete 
floors can be found  in the youth centre.

8

9

6, 7  Aula- ja näyttelytiloissa paikallavaletut betonipin-

nat luovat kontrastia muille materiaaleille ja väreille. 

Kevyesti hiotut tummat betonilattiat ovat ilmeikkäät.

8 Nuorisotalon kontaktihuone.

9 Kirjasto
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Rakennuspaikka ja tilaajan toiveet
Rakennuspaikka sijaitsee maaseutumaisella 
haja-asutusalueella, jonka rakennuskanta on eri 
aikakausilta ja yleisilme epäyhtenäinen. Kallioi-
selta tontilta avautuu kaunis näkymä länteen 
merelle. Rakennuspaikalla sijaitsi yksikerrok-
sinen 1960-luvulla rakennettu aumakattoinen 
tiilitalo. Se ei ollut suojeltu, eikä sen säilyttämi-
seen ollut perusteita, vaan huonokuntoisena 
se päätettiin purkaa. Yleiskaavassa tontille 
oli osoitettu rakennuspaikka 1-kerroksiselle 
asuinrakennukselle ja rantasaunalle. Kerros-
alaa oli käytettävissä 280 km2 eli purettavan 
rakennuksen verran.

Tilaaja halusi tontille valkoisen vapaa-ajan 
rakennuksen, joka olisi samaan aikaan nyky-
aikainen, mutta myös ajaton. Alueen epäyhte-
näisyys ja kirjava rakennuskanta mahdollisti 
mielestäni joukkoonsa uuden poikkeavan 
rakennuksen.

Rakennus suunniteltiin räätälöitynä paris-
kunnalle, jonka lapset olivat jo muuttaneet pois 
kotoa. Tämä antoi huonetilaohjelmalle paljon 
vapauksia. 

Aluksi rakennettiin rantasauna, jossa paris-
kunta alkuun yöpyi ennen varsinaisen päätalon 
valmistumista. Samaan aikaan rakennettiin 
myös laituri, jotta tontti olisi saavutettavissa 
myös veneellä.

Tilaajilla oli alusta alkaen selvä mieli-
kuva talon tulevasta ilmeestä, sisustuksesta 
ja kalusteista. Rakennuksen ulkoseinät sekä 
sisäseinät haluttiin alusta alkaen valkoisiksi 
ja meren puolelle toivottiin isoja lasipintoja. 

Yksityistalo Kirkkonummella

Iiro Mikkola, arkkitehti SAFA 
iiro.mikkola@iiromikkola.fi

Kirkkonummella, suojaisen lahden poukamassa sijaitsee val-
koinen, ajattoman tyylikäs kivitalo, josta aukeavat näkymät 
ympäröivään luontoon ja merelle.

1 Asemapiirros

2 Merelle avautuvat laajat näkymät.

3 Rakennuksen edessä kulkee meren puolella galleria. 

Etualalla sijaitsee myös ulkoallas. 

1
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Yksityistalo Kirkkonummella
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Yksityistalo Kirkkonummella

4

5

4 Rakennuspaikka on suojainen lahti, josta pääsee 

veneellä suoraan väylälle. 

5 Rakennuksen ulkoportaat on valettu mustalla pig-

mentillä sävytetystä väribetonista. Valkoinen kolmiker-

rosrappaus on käsitelty suoja-aineella likaantumista 

vastaan.
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Toiveena oli myös mahdollisimman avonainen 
pohjaratkaisu.

Rakennuspaikka on suojainen kaunis lahti, 
josta veneellä ulos ajettaessa päästään suoraan 
väylälle. Tontilla sijaitsee paljon vanhoja upeita 
mäntyjä. Kontrastiksi valkoiselle talolle ympä-
röivä luonto tontilla pyrittiin säilyttämään 
mahdollisimman koskemattomana. 

Rakennus koostuu kolmesta viisarimaisesta 
volyymistä, joiden syleihin muodostuu erilaiset 
piha-alueet. Volyymit on taivuteltu asemiin, 
jotka avautuvat eri ilmansuuntiin, säästävät 
tontin puita, mahdollistavat upeat näkymät 
merelle sekä luovat eri toimintaisille piha- 
alueille eri luonteen.

Rakennus on pääsääntöisesti yksikerrok-
sinen toteuttaen yleiskaavan vaatimukset. 
Kaksikerroksinen osuus oli aluksi tekninen 
tila, jolle myöhemmin saatiin lupa muuttaa 
osaksi asuinrakennusta. Korkeampi volyymi 
sijaitsee rakennusmassan keskellä, joten merelle 
päin rakennuksen räystäslinja piirtyy selkeästi 
yksikerroksisena. Rakennuksen edessä kulkee 
meren puolella galleria, joka häivyttää lasipin-
nan näkyvyyttä merelle päin. Asuinrakennuk-
sen alla on kellaritila, jossa sijaitsevat harras-
tetila ja kodinhoitohuone. Nykyisen autotallin 
sokkelin sisäpuolelle jäi tyhjä tila, josta tehtiin 
myöhemmin varasto. 

Suunnittelussa halusin välttää turhaa yksi-
tyiskohtien runsautta ja rakennuksen leimau-
tumista johonkin tiettyyn tyylisuuntaan. Val-
koisen massan kontrastisuus luonnon kanssa 
tuntui riittävältä tyylikeinolta. Vaikka rakennus 
on suuri, hahmottuu se tontilla ollessa ja liik-
kuessa pienimittakaavaisena.

Yksityistalo Kirkkonummella

6

7

8

9

6 Pohjakerros

7 1. kerros

8 2. kerros

9  Leikkaus
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Rakenteet betonista
Rakennuksen runko ja betonipilarit on raken-
nettu betonivaluharkoista. Pintakäsittelynä 
on valkoinen kolmikerrosrappaus. Osa jul-
kisivupilareista, ne joiden sisällä sijaitsevat 
katon vedenpoistoputket, on valettu betonista 
rakennuspaikalla. Pilareiden päällä oleva otsa-
palkki on teräsbetonirakenteinen. Yläpohjan 
kattokannattajat ovat kahdeksan metriä pitkiä 
puisia kattoristikoita. Palkiston kuormat lepää-
vät kantavan takaseinän ja gallerian betonisen 
pilari-palkiston varassa. Tämä on mahdollistanut 
vapauttamaan lasiseinän kokonaan ei-kanta-
vaksi ja rakenteiltaan mahdollisimman kevyeksi. 
Välipohjat ovat ontelolaattoja ja alapohja on 
paikalla valettu teräsbetonilaatta. 

Rakennuksen ulkoportaat ja istutusaltaat 
on valettu paikan päällä väribetonista. Myös 
osa ulkokalusteista on valettu. Olohuoneen 
ja ruokailutilan jakoseinänä toimivan takan 
tulipesän taso on valettu betonista ja jätetty 
puhdasvalupinnalle. 

Rakennuksen ikkunat ovat 3-kertaista 
lämpölasia, jossa on säteilyä suodattava kalvo.

Lämmitystapa on maalämpö.
Rakennuksen suunnittelu oli erittäin mie-

luinen tehtävä ja onnistuneeseen lopputulok-
seen vaikuttivat olennaisesti ennakkoluuloton 
ja sivistynyt asiakas, muut erikoissuunnittelijat 
ja viranomaisten avoin ja suotuisa asenne.

Yksityistalo, Kirkkonummi
Rakennuttaja: yksityinen
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoi-
misto Iiro Mikkola Oy
Pääsuunnittelija: Iiro Mikkola, arkkitehti
Pää-avustaja: Jani Snellman, arkkitehti
Maisemasuunnittelija: Juha Kivimäki, suun-
nitteluhortonomi, Design 4 Green Kivimäki
Rakennesuunnittelu: Jorma Eskola, dipl.ins. 
Insinööritoimisto Konstru Oy
LVI-suunnittelu: Kari Seitaniemi, dipl.ins., 
Elias Härkönen, lvi-insinööri, Insinööritoi-
misto Maaskola Oy
Sähkösuunnittelu: Lauri Vaahteranoksa, säh-
köinsinööri, Insinööritoimisto Maaskola Oy
Rakennuttamispalvelut: Jorma Laitila, dipl.
ins. J. Laitila Oy
Betoniset ulkokalusteet: Lyhty ry
Betoniset valuharkot ja pilarit: Lammin 
Betoni Oy

Kohteen laajuustiedot:
Tontin koko: 6730 m2
Rakennuksen kerrosala: 397 km2
Rakennuksen bruttoala : 548 m2
Rakennuksen tilavuus: 1700 m3
Rakennuksen kerrosluku: 2 + kellari
Valmistumisvuosi: 2014

Yksityistalo Kirkkonummella

10

10 Galleria ja olohuoneen kohdalta tehty rakennuksen 

pystyleikkaus.

11 Laaja ulkoterassi ja galleriakäytävä on valettu 

paikalla betonista.

12 Kylpy- ja saunatiloista avautuvat näkymät meri- ja 

mäntymetsämaisemaan.
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A private house in Kirkkonummi
In Kirkkonummi, a private house with a sepa-
rate sauna building on the shore was built on 
a rocky property in a rural sparsely populated 
area offering a beautiful sea view to the west.

The client had asked for a timeless, elegant 
building with walls of a light colour, both outside 
and inside. Large glass surfaces on the side of 
the sea were also on the wish list.

The building consists of three parts like clock 
hands, holding different types of courtyard areas 
in their lap. The hands point to different compass 
directions, which made it possible to preserve 
old trees on the property and open up views 
towards the sea.

Realised mostly as a one-storey building, 
the house features a taller two-storey volume 
in the centre part. Thanks to this solution, the 
eaves line seen from the side of the sea is that 
of a one-storey building. Despite the large size 
of the house, it gives the impression of a small-
scale construction, both when viewed from the 
property and when moving past the building.

The building frame and the concrete columns 
were built from precast concrete blocks. A white 
three-layer plaster system was chosen as the 
finishing method. Some of the facade columns 
were cast on the site. The outside stairs and 
the planting boxes are cast-in-situ structures 
of coloured concrete. Some of the garden fur-
niture are also concrete structures. The open 
fireplace that serves as a partition wall between 
the living room and the dining area features a 
back hearth made from concrete with a fair 
face concrete facing. 

Yksityistalo Kirkkonummella

15

16

17

13 Takan tulipesän taso on valettu betonista ja jätetty 

puhdasvalupinnalle. 

14 Takkapiirrokset.

15 Olohuone, eteinen ja 2.kerroksen oleskelutilan 

portaikko.

16 Kylpyhuonetiloista avautuvat merinäkymät.

17 Ulkoportaat ja istutusaltaat on valettu paikan 

päällä mustalla sävytetystä väribetonista. Myös osa 

ulkokalusteista on valettu.
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Plastisena materiaalina betoni taipuu lähes 
millaisiin muotoihin tahansa. Haasteena on 
muottitekniikka ja erityisesti monimuotoisten 
muottien kustannustehokas valmistaminen. 
Uudet 3D-valmistustekniikan ovat kuitenkin 
kovaa vauhtia muuttamassa tilannetta.

Harrastelijakuvanveistäjänä olen vapaa-ai-
koinani tehnyt pienimuotoista testausta liit-
tyen uusien tekniikoiden hyödyntämismah-
dollisuuksiin ja samalla testaillut erilaisia 
betoneita ja betonin patinointivaihtoehtoja. 
Kokeilun tuloksena on tänä keväänä synty-
nyt sarja betoniveistoksia, "Los Toritos". Ajatus 
härkää kuvaavasta betoniveistoksesta syntyi 
Espanjassa. Siellä härkä on kansalliseläimen 
asemassa ja härkää esitetään monilla, hyvinkin 
tyylitellyillä tavoilla. Tavoitteena oli saada aikaa 
muodoiltaan mahdollisimman yksinkertainen 
härkä, joka kuitenkin ilmentäisi härkämäistä 
voimaa ja jämäkkyyttä. Betoni sopii materiaa-
lina erinomaisesti härkäveistokseen.

Digitaalinen muotoilu ja 
muotin 3D-tulostaminen
Veistosprojektissa haluttiin testata uusia teknii-
koita, kuten digitaalista muotoilua sekä muotin 
mallintamista ja 3D-tulostamista. 

Veistos on toki kooltaan selvästi pienempi 
kuin mitä teollisessa valmistuksessa kaivat-
taisiin. Kuitenkin huomioiden tekniikoiden 
skaalautuvuuden sekä 3D-tulostuksen nopean 
kehittymisen on oletettavaa, että kyseiset tek-
niikat mahdollistavat pian myös 3-ulotteisten 

Betoninen härkäveistossarja

Jouni Punkki, tekn.tri, professori 
Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos 
jouni.punkki@aalto.fi
Betoniviidakko Oy
jouni.punkki@betoniviidakko.fi

1,2 Härkäveistos-projektissa testattiin digitaalista 

muotoilua,muotin mallintamista ja 3D-tulostamista 

sekä erilaisia väribetoneita ja betonien patinointia. 

1

Betonitekniikan professorina sekä yrittäjänä Jouni Punkkia kieh-
tovat betonin uudet tekniset ja myös esteettiset mahdollisuudet. 
Esteettisellä puolella betonilla on vielä paljon hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia. Betoninen härkäveistossarja tuo esiin betonin 
plastisuuden, erilaiset värit ja pintakäsittelymahdollisuudet.
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Betoninen härkäveistossarja

kappaleiden valmistamisen teollisessa mitta-
kaavassa.

Härän digitaalinen muotoilu tehtiin 3D-mal-
lintaja Petri Tenon ja Jouni Punkin yhteistyönä. 
Muotoiluun käytettiin ZBrush-ohjelmistoa, joka 
mahdollistaa hyvin monipuolisen digitaalisen 
kuvanveiston. Tuntuma muotoiluun on hyvin 
samankaltainen kuin työskennellessä saven 
kanssa. Muotoilun tuloksena syntyi 3-ulotteinen 
malli härästä sarvineen, joka oli lähtökohta beto-
nihärkien valumuotin valmistuksessa (kuva 3). 

Digitaalisen kuvanveiston avulla toteutettu 
3D-malli on monipuolinen työkalu. 3D-mallin 
avulla suunniteltua muotoa ja sen ominaisuuk-
sia on mahdollista arvioida monipuolisesti eri-
laisin mittamenetelmin ja katselemalla mallia 
eri kuvakulmista. 3D-mallin avulla alkuperäistä 
ideaa voidaan helposti varioida ja ideasta 
voidaan tehdä rinnakkaisia versiota. Lisäksi 
3D-mallista saadaan korkealaatuisia visuali-
sointikuvia ja -animaatioita idean esittelyä ja 
markkinointia varten.

3D-mallia käytettiin myös valumuotin val-
mistamiseen. Kun itse härkämalli oli valmis, 
voitiin sen pintaa käyttää muotin täydellisesti 
istuvana sisäpintana, jolle annettiin ulospäin 
työntyvää kuorimaista paksuutta muutaman 
millin verran. Syntyneeseen muottiin lisättiin 
vielä muutama jäykistelinja ja kuori halkaistiin 
kahteen päästävään osaan. 

Täysin digitaalisesti valmistetut muotinpuo-
likkaat 3D-tulostettiin. Tulostusmateriaalina 
käytettiin polyamidi-muovia, joka on luja, mutta 
joustava materiaali. Valmistusmateriaalista 
ja -tavasta johtuen valumuotin pinta jää osin 
huokoiseksi, joten muotin sisäpinta on syytä 
käsitellä ennen valua betonin tarttumisen 
ehkäisemiseksi. 

Myös sarvet on 3D-tulostettu ja myöhemmin 
kiinnitetty liimaamalla betoniseen härkään. 
Sarvet ovat metallia sisältäen 60 % ruostuma-
tonta terästä ja 40 % pronssia. Lisäksi sarvet 
voidaan jälkikäsitellä, esimerkiksi kullata. Sar-
vien asennot vaihtelevat härkien välillä.

3

3 Digitaalinen malli veistoksesta.
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Betoninen härkäveistossarja

4,5 3D-mallinnettu muotti

6 3D-tulostettu valumuotti

7 Betonin valu

8 Muotin purku, härkä ennen hiontaa.

4 5

6

7 8
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Los Toros

Betonit ja patinoinnit
Projektissa haluttiin myös testata erilaisia 
väribetoneita ja betonien patinointia. Kaikki 
betonipinnat hiottiin käsin, hiontataso vaihteli 
väristä riippuen välillä Grit 240…400. Hiottu pinta 
paljastaa kiviaineksen värit ja soveltuu muotoi-
lun kannalta paremmin tällaiseen veistokseen 
kuin esimerkiksi pesty betonipinta. Hiotun 
betonipinnan väri on yhdistelmä kiviainek-
sen ja pigmentillä värjätyn sementtipastan 
väriä. Kiviaineksen tilavuusosuus vaikuttaa 
olennaisesti hiotun betonipinnan ulkonäköön. 
Tässä tapauksessa kiviaineksen osuus oli melko 
alhainen.

Häristä tehtiin yhteensä 9 variaatiota (kuva 9 
ylhäältä vasemmalta):

a) Valkoinen kiviaines (R22), sininen pigmentti 
(3 %) 

b) Yhdistelmä mustaa (R35) ja valkoista kivi-
ainesta (R22)

c) Kahden betonin yhdistelmä: Valkoinen 

kiviaines (R22) ja musta kiviaines (R35) & 
musta pigmentti (2 %)

d) Musta kiviaines (R35) ja musta pigmentti (2 %)
e) Kuvanveistäjä Pertti Kukkosen Umbra-pati-

nointikäsittely, musta kiviaines (R35)
f) Pertti Kukkosen Musta-patinointi, kiviai-

neksena kuivahiekat
g) Musta kiviaines (R35), musta pigmentti (2 %) 

ja punainen pigmentti (2 %). Musta pigmentti 
sekoitettu kevyesti betoniin.

h) Valkoinen kiviaines (R22), musta pigmentti  
sekoitettu kevyesti betoniin

i) Pertti Kukkosen kuparibetoni, valkoinen 
(R22) kiviaines

Kaikissa käytetyissä betoneissa oli sideaineena 
valkosementti ja lisäksi käytettiin hienoaineena 
kalkkikivifilleriä (TY63, Nordkalk Oy) lukuunot-
tamatta betoniseosta f. Kiviaineksen maksimi-
raekoko oli 5 mm. Rouheet (R22 ja R35) ovat 
Finnsementti Oy:ltä.

Härkien strategiset mitat ovat:
• Korkeus noin 180 mm
• Pituus sarvineen noin 270 mm
• Paino noin 5 kg

”Kotona on sanottu, että yksi niistä saa jäädä. 
Ne ovatkin vähän kuin kissanpentuja. Niin 
kooltaan, mutta myöskin niin, että ne anne-
taan pois kukin hyvään kotiin. Aapron Heikki 
ansaitsee yhden härkämäisestä taistelustaan.”

9 Eri betoni- ja patinointivariaatiot.

10 Mustaksi patinoitu härkä. Kiviaineksena kuiva-

hiekat.

Betoninen härkäveistossarja

10
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Betoninen härkäveistossarja

Jouni Punkki valmistui tohtoriksi Norjan tek-
nillisestä yliopistosta vuonna 1995 sekä Tek-
nillisestä korkeakoulusta vuonna 2000, jonka 
jälkeen hän on toiminut betoniteollisuudessa 
eri tehtävissä. Punkki työskenteli kymmenen 
vuoden ajan kehitysinsinööriä Parma Oy:ssä, 
josta hän siirtyi johtajaksi Euroopan suurim-
paan betonialan konserniin Consolis Groupiin. 
Vuonna 2015 Punkki perusti Betoniviidakko 
Oy-konsulttiyrityksen, joka tarjoaa erityisesti 
betonirakentamisen asiantuntijapalveluja. Viime 
syksynä hän aloitti Aalto-yliopiston insinööri-
tieteiden korkeakoulun viisivuotiseen betoni-
tekniikan (concrete technology) Professor of 
Practice -tehtävässä.

Jouni Punkin erityisosaamisalueita ovat 
betonin materiaalitekniikka sekä betonin 
säilyvyys. Hänen tutkimuksessaan korostuvat 
muun muassa betonin kestävä käyttö, betoni 
esteettisenä materiaalina sekä digitalisaation 
ja automaation liittäminen betonitekniikkaan. 

– Vaikka betoni on hyvin perinteinen raken-
nusmateriaali, siinä on edelleen hyödyntämä-
töntä potentiaalia. Tutkimuksen osalta näen 
tärkeänä betonin ja betonirakentamisen uudis-

tumisen. Betonin ekologisuus ja esteettisyys 
tulevat olemaan tärkeitä tutkimusalueita. Myös 
automaatio ja digitalisaatio haastavat perintei-
sen betonirakentamisen ja edellyttävät siten 
myös betoniteknistä tutkimusta. Yhteistyötä 
teollisuuden sekä muiden yhteistyökumppanien 
kanssa tarvitaan, Jouni Punkki sanoo.

Kuvanveistoa Jouni Punkki on harrastanut 
jo yli 10 vuotta. Oppi on pääosin saatu kuvanveis-
täjien Virpi Kanto-Kokon ja Tapani Kokon jär-
jestämiltä betoniveistoskursseilta. Myös Pertti 
Kukkonen on opettanut ja avustanut paljon. 
Betoni on luonnollinen valinta materiaaliksi, 
mutta joitakin kokeiluja hän on tehnyt myös 
käyttäen pronssia ja puuta.

     Betoni-lehden toimitus

11 Härkäveistosten muotoilu, värit ja pinnat koros-

tavat betonin plastisuutta.

 12 Jouni Punkki

11

12

Betonitekniikkaa, ekologisuutta, 
esteettisyyttä ja automaatiota
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Concrete sculptures “Los Toritos”
A series of concrete sculptures,“Los Toritos”, were 
created by Jouni Punkki, Professor of Practice 
in Concrete technology at Aalto University. 
The target of the sculpture project was to test 
3D-design and 3D-manufacturing techniques 
in sculpting as well as demonstrate different 
concrete compositions and concrete colouring 
techniques.

The model of the bull was sculpted digitally 
using ZBrush software. The digital sculpting 
gives very similar feeling for sculpting as the 
traditional sculpting with clay. In addition, the 
digital model enables making of different ver-
sions of the model as well as the model can be 
visualized in many different ways. In addition 
to the model, also the mould and the horns 
were designed digitally and 3D-printed. The 
mould was printed using strong and flexible 
polyamide plastic as material. The horns were 
metal-printed.

Nine different concrete qualities or colouring 
techniques were used. All the sculptures were hand 
ground and polished to the level of Grit 240…400. 
The polished concrete surface suits best for this 
kind of sculpture to reveal the smooth shapes. The 

Betoninen härkäveistossarja

13 Umbra-patinointikäsittely ja musta kiviaines.

14 Musta kiviaines ja 2 % musta pigmentti.

13
14

colour of the polished surface is a combination 
of the colours of the aggregate and cement paste.

Either white or black special aggregate from 
Finnsementti Oy were used except in one sculp-
ture in which granitic aggregate were used. All 
the sculptures were made using white cement 
and lime stone filler as fine material. Colour 
pigments, black, red or blue, were used. In some 
cases, the pigments were poorly mixed into con-
crete in order to create special effects. Three 
colouring techniques developed by sculptor 
Pertti Kukkonen were used (Black, Umbra and 
Copper concrete).

The project confirmed the new possibilities 
of 3D-designing and manufacturing techniques. 
The size of the sculpture is still smaller what will 
be required in the industrial concrete production. 
However, it can be assumed that very soon the 
presented technology can be scaled up so that it 
will be suitable also for industrial production.
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Kevään tuloa on Helsingin Valteri-koulu Rus-
kiksessa odotettu tänä vuonna tavallista enem-
män. Viime syksynä koulun käyttöön valmistui 
uusi leikkipiha, jonka keskellä on veistoksellisen 
kaunis betoninen viljelypöytä, jonka istutuslaa-
tikoihin koululaiset pääsevät nyt kylvämään 
siemeniä ja istuttamaan taimia.

Ruskis on erityiskoulu, jonka oppilaista osa 
käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten pyörätuolia. 
Samassa vuonna 1952 valmistuneessa raken-
nuksessa toimii myös ruotsinkielinen näkö-
vammaisten koulu Skilla. Oppilaita kouluissa 
on yhteensä noin 60. Ennen perusparannusta 
koulun pihalla oli laaja nurmikenttä, pari keinua, 
hiekkalaatikko ja leikkimökki.

– Nurmialue oli kaunis, mutta siellä oli vaikea 
liikkua pyörätuolilla. Uusi piha on esteetön ja 
pyörätuoleilla pääsee liikkumaan koko alueella. 
Viljelypöydän hiekkalaatikot ovat esteettömästi 
sijoitetut ja pyörätuolillakin pääsee hyvin niiden 
äärelle, Ruskiksen liikunnan lehtori Elisa Raivio 
kertoo tyytyväisenä.

Kunniamaininta Esteetön 
Suomi 2017 -kilpailussa
Monet Valteri-koulu Ruskiksen oppilaista eivät 
vapaa-aikanaan juuri vietä aikaa ulkona, joten 
koulupäivien aikana tapahtuva ulkoilu on heille 
tärkeää. Leikkipihan uudistamiseen haluttiin-
kin satsata tavallista enemmän ja se päätettiin 
toteuttaa esteettömyyttä noudattaen.

– Tavoitteenani oli suunnitella eri aisteja 
tukeva esteetön leikkipiha, joka mahdollistaa 
lasten osallistumisen monenlaiseen toimintaan 

Betoninen viljelypöytä on 
leikkipihan helmi

Minnamaria Koskela 
taidehistorioitsija, toimittaja 
Kulttuurikompassi 
minnamaria.koskela@kulttuurikompassi.fi

Betoni on monenlaiset esteettiset ratkaisut mahdollistava ja sään-
kestävä materiaali, joka sopii myös leikkipuistojen kalusteisiin. 
Helsingin Ruskeasuolla toimivien erityiskoulujen pihalle tehtiin 
betonista viljelypöytä ja istuinpenkkien jalustat, jotka taktiilin 
pintansa ansiosta edistävät myös näkövammaisten oppimista.

ja tukee lasten itsenäistä liikkumista ulkona, 
leikkipihan esteettömyysasiantuntijana toimi-
nut teollinen muotoilija Aino Kiviranta kertoo.

Hankkeen tilaajana oli Senaattikiinteistöt Oy, 
jonka vuokralaisina koulut ovat. Pihan suunnit-
telusta vastasi moniammatillinen tiimi, jonka 
pääsuunnittelijana toimi maisema-arkkitehti 
Jenny Asanti Sito Oy:sta. Rakennesuunnittelusta 
vastasi Expecon Oy ja pääurakoitsijana toimi 
Viherpojat Oy. Pihan betonielementit, betoni-
sen viljelypöydän ja istuinpenkkien betoniset 
jalustat valmisti hollolainen Rakennusbetoni- ja 
Elementti Oy.

– Lähdimme mukaan hankkeeseen, sillä 
haluamme kehittää työntekijäpuolen osaa-
mista. Vakiotuotannossamme on paljon beto-
nisia erikoistuotteita, mutta niistä poikkeavat 
erikoisprojektit tuovat työntekijöiden arkeen 
vaihtelua ja niiden myötä heidän ammattitai-
tonsa kehittyy monipuolisemmaksi, tehdaspääl-
likkö Teemu Teno Rakennusbetoni- ja Elementti 
Oy:stä kertoo.

Leikkipiha palkittiin toukokuussa kunnia-
maininnalla Esteetön Suomi 2017 -kilpailussa. 
Sen suunnittelussa ja toteutuksessa oli palkin-
toraadin mielestä huomioitu esteettömyys 
perustasoa kattavammin ja laaja-alaisem-
min. Esteettömiä leikkialueita on Suomessa 
toteutettu toistaiseksi vain muutamia, joten 
Valteri-koulu Ruskiksen piha toimii suunnan-
näyttäjänä tuleville hankkeille.

1  Yleiskuva leikkipihasta. Leikkivälineistä osa tilattiin 

valmiina ja osa mitoitettiin uudestaan kyseisen pihan 

käyttäjiä varten, kuten Berliner Seilfabrikin valmistama 

suuri kiipeilyteline Karhunpesä. Betoninen viljelypöytä 

ja penkkien jalustat suunniteltiin kyseistä kohdetta 

varten. 

2  Istutuslaatikkomodulin äärelle ympyrän sisä-

puolelle mahtuu kaksi pyörätuolia käyttävää oppi-

lasta ja sen ulkopuolelle useita seisoma-asennossa 

työskenteleviä. Pöydän valmisti Rakennusbetoni- ja 

Elementti Oy. 
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Esteetön piha sopii kaikille
Aino Kivirannan tavoitteena on saada muotoilun 
avulla aikaan parempaa ja tasa-arvoisempaa 
ympäristöä. Hän on tutkinut muotoilua esteettö-
myyden näkökulmasta jo opiskeluajoista lähtien. 
Aalto-yliopistolla lopputyötä tehdessään hän 
tutki leikkivälineiden leikittävyyttä ja esteet-
tömyyttä, ja suunnitteli esteettömiä leikkiväli-
neitä leikkipuistoon. Näitä ideoita hän sovelsi 
Valteri-koulu Ruskiksen pihan suunnittelussa.

– Suunnittelijat pystyvät työllään vaikutta-
maan paljon siihen, miten muut ihmiset kokevat 
ympäristön ja miten he pystyvät osallistumaan 
eri toimintoihin. Muotoilijoiden vastuusta ja 
erilaisista vaihtoehdoista pitäisi puhua nykyistä 
enemmän. Tehdyt valinnat vaikuttavat siihen, 
millaiseksi rakennettu ympäristö muodostuu, 
Kiviranta pohtii.

Lopputyössään Kiviranta tutki, voiko erityis-
ryhmien, kuten näkövammaisten ja liikuntara-
joitteisten lasten tarpeita vastaava suunnittelu 
johtaa lopputulokseen, joka edustaa parempaa 
muotoilua kaikkien käyttäjäryhmien näkökul-
masta. Äärimmäisten käyttäjäryhmien, kuten 
täysin sokeiden lasten tarpeisiin suunnitellut 
ratkaisut osoittautuivat johtavan uudenlaisiin 
ratkaisuihin, jotka palvelevat myös niitä lapsia, 
joilla ei ole erityistarpeita.

– Pyrin suunnittelemaan leikkivälineitä, 
jotka eivät ole stigmatisoivia tai alleviivaavia. 

Erityisvälineisiin liittyy paljon ennakkokäsi-
tyksiä, kuten kuka niitä saa käyttää, miten ja 
milloin, Kiviranta toteaa.

Taktiilisuus osana moniaistista oppimista
Opettajien toiveena oli, että leikkipihalle saa-
taisiin pyörätuolikäyttöiset viljelypöydät. Näitä 
voidaan hyödyntää elämyksellisen ja osallistavan 
oppimisympäristön toteuttamiseen, johon uusi, 
vuonna 2016 käyttöönotettu opetussuunnitel-
makin rohkaisee. Esteettömiä istutuslaatikoita 
ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten Kiviranta 
suunnitteli ne itse. 

– Pihalle haluttiin monipuolinen pöytätaso, 
jonka äärelle pääsee helposti erikorkuisilla pyö-
rätuoleilla. Suunnittelin leikkipihan keskelle 
betonisen viljelypöydän, jossa on 25-30 sentti-
metriä syvät istutuslaatikot, joihin istutetaan 
kasveja ja seurataan vuoden kiertoa opetus-
suunnitelman mukaisesti, Kiviranta kertoo.

Viljelypöydän lisäksi hän suunnitteli pui-
sille istuinpenkeille betoniset jalustat, joiden 
myötä penkkien korkeus muuttuu ja niiden 
käyttömahdollisuudet monipuolistuvat. Kivi-
ranta valitsi materiaaliksi betonin sen moni-
puolisuuden, ajattomuuden ja visuaalisuuden 
vuoksi. Betonin myötä taktiilien pintojen ja kaa-
revien muotojen tekeminen tuli mahdolliseksi. 
Viljelypöytäkokonaisuus muodostuu kaarevista 
moduleista, jotka on aseteltu ympyrän muotoon. 

3 4

3 Viljelypöydän kaarevaan ulkopintaan toteutet-

tiin kasvisto graafisella betonilla. Seoksena käytet-

tiin mustaa kiviainesta 35R Hyvinkään musta gabro. 

Taustalla kiipeilyteline Karhunpesä. 

4 Yksityiskohta kasviston taktiilista pinnasta. 

Kohokuvion ansiosta myös näkövammaiset pysty-

vät tutkimaan kasveja

Betoninen viljelypöytä on leikkipihan helmi
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Laatikoiden ulkopintaa koristaa kasvisto, joka 
on toteutettu graafisella betonilla.

– Halusin kokeilla, toimiiko graafisella 
betonilla toteutettu kuvio taktiilina pintana, 
jota voidaan tunnustella ja joka kohokuvion 
ansiosta voisi tukea myös näkövammaisten 
oppimista, Kiviranta kertoo.

Betonilaaduksi valittiin yleisesti käytetty 
betoni C30/37 ja rapid-sementti CEM I 52,5N. 
Graafisen betonin kuvion seos tehtiin mustalla 
kiviaineksella 35R Hyvinkään musta gabro, joka 
muodosti hyvän kontrastin vaalean betonin 
kanssa.

Muottityö oli haastavinta
Viljelypöydän suunnittelu ja valmistaminen 
oli haastavaa, sillä esteettömyys piti sovittaa 
yhteen teknisten vaatimusten kanssa.

– Reunaehdot olivat tiukkoja ja kompromis-
seja piti tehdä. Olihan se aikamoista modaa-
mista, muistelee Kiviranta.

Hollolassa toimiva perheyritys Rakennus-
betoni- ja Elementti Oy valmisti viljelypöydän 
mittatilaustyönä. Kaikkien vaikeimmaksi osoit-
tautui muottien tekeminen.

– Aluksi meidän omat muottitimpurit pyö-
rittelivät aihiota, mutta lopulta muotit tilattiin 
naapurissa sijaitsevan huonekalutehtaan puu-
sepiltä. Graafinen pinta ja kaarevat muodot 
saatiin toteutettua ongelmitta, mutta vaativinta 

oli erilaisten syvennysten toteuttaminen, Teemu 
Teno kertoo.

Esteetön viljelypöytä on herättänyt paljon 
ihastusta, ja sen voisi ajatella sopivan virikkeeksi 
myös vanhainkoteihin ja palvelutaloihin, joissa 
moni asukas liikkuu rollaattorin tai pyörätuolin 
avulla. Veistoksellisen ulkonäkönsä ansiosta 
se sopii monenlaisiin rakennettuihin ympä-
ristöihin. 

– Erikoisprojekteistahan noin 95 % ei kos-
kaan päädy tuotantoon, mutta niiden myötä voi 
tulla uusia ideoita. On jännä nähdä, mihin tämä 
viljelypöytä vielä johtaa, Teno miettii innoissaan.

Lisätietoja: 
• Aino Kiviranta  

aino@seriousdesign.fi  
tel +358 503688609

• www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/estee-
ton-suomi-palkinto-2017-hakuun

• Rakennusbetoni- ja Elementti Oy  
www.rakennusbetoni.fi

Mikä on Valteri?
Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjaus-
keskus Valteri tarjoaa asiantuntemusta 
monenlaisiin oppimisen ja koulun-
käynnin haasteisiin. Valteri täydentää 
kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen palveluja.

Valterilla on kuusi toimipistettä, 
joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. 
Valteri toimii erilaisissa yhteistyöver-
kostoissa ja osallistuu monenlaisiin 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii 
Opetushallituksen alaisuudessa.   
Lue lisää: www.valteri.fi

5

5  Istuinpenkkien betonisiin jalustoihin tehtiin upo-

tuksina eläinten jalanjälkiä tunnustelemista varten. 

Taktiili pinta edistää myös näkövammaisten oppimista. 

Betoninen viljelypöytä on leikkipihan helmi
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Concrete table for potting is the 
highlight of children’s play area
Concrete is a material that is weather-resistant 
and makes it possible to execute many different 
kinds of aesthetic solutions, making it a good 
material also for playground fixtures. A concrete 
table for potting, complete with concrete pedes-
tals for seating, was designed and manufactured 
for the children’s play area in the courtyard of 
the Ruskeasuo schools for special-needs children. 
The tactile surfaces of the fixtures promote the 
learning of also visually challenged students.

Some of the students of the special school 
use technical aids, for example a wheelchair. 
The school building which was completed in 
1952 also contains the facilities of a school for 
Swedish-speaking visually challenged children. 

The total number of students at the school is 
about 60.

In the renovation project, my objective was 
to create a play area that would support the 
different senses enabling children to participate 
in many types of activities, and to promote the 
independent movement of the children outdoors. 
The new courtyard is now barrier-free and allows 
wheelchair access everywhere in the area. 

The versatile table counter built in the play 
area can be easily accessed with wheelchairs of 
different heights. The concrete potting table fea-
tures 25-30 centimetres deep boxes for planting 
of plants to give the children the opportunity to 
learn about the annual cycle of plants.

The wooden benches with concrete pedestals 
vary in height, which broadens their possible 
applications.

Concrete is an excellent material for produc-
ing tactile surfaces and curved forms. The pot-
ting table complex consists of curved modules 
placed in the shape of a circle. The outer surfaces 
of the boxes are decorated with plant patterns 
realised with graphic concrete.

The accessible potting table is well suited as a 
source of stimulation also for retirement homes 
and residential care facilities where many of the 
residents use a walking frame or a wheelchair. 
The sculptured appearance of the table makes 
it a good addition in many types of built-up 
environments.

6 Veistoksellista viljelypöytää ympäröivät asfaltti, 

betonilaatat ja mukulakivet muodostava hienon ympy-

räsommitelman. Istutuslaatikkomodulin äärelle ympy-

rän sisäpuolelle mahtuu kaksi pyörätuolia käyttävää 

oppilasta ja sen ulkopuolelle useita seisten työskente-

leviä. Leikkipihahankkeen esteettömyysasiantuntijana 

toimi teollinen muotoilija Aino Kiviranta.

7 Lasten rakastamia hiekkakakkuleikkejä varten 

osa istustuslaatikkomoduleista on täytetty hiekalla. 

8 Ympäröivä luonto tuotiin osaksi koululaisten 

arkea. Istuinpenkkien puiset siilit ja oravat valmisti 

äänekoskelainen Woodshell Oy.

Betoninen viljelypöytä on leikkipihan helmi
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Betoniveneiden rakennukseen käytettävä fer-
robetoni on teräs- ja verkkolaminoitua betonia. 
Suomessa ei ferrobetoni-termiä yleisesti käytetä, 
vaan puhutaan esimerkiksi verkolla sidotusta 
rappauksesta. Tuttu kanaverkolla toteutettu 
seinärappaus on juuri tällainen rakenne. Maail-
malla käytetään menetelmästä yleensä termiä 
ferrosementti. 

Ferrobetonilla saadaan ohut kuori
Ferrobetonilla saadaan ohut, luja ja sitkeä 
rakenne, joka sopii hyvin veneenrakennukseen. 
Ferrobetonia kutsutaan myös ohutkuoriteknii-
kaksi. Idea on periaatteessa sama kuin lasikui-
tuveneessä, missä lasikuitumattoa laminoidaan 
hartsilla. Betoniveneessä lasikuitumaton sijalla 
käytetään yleensä sinkittyä verkkoa ja sideai-
neena käytetään hartsin sijasta erikoisbetonia.

Jos rakenteeseen pääsee suolavettä, verkossa 
oleva sinkki toimii anodina, joka uhrautuu ja 
estää muuta rakennetta syöpymästä. Tämän 
vuoksi betonivene ei syövy eikä ruostu. Anodien 
käyttö on veneissä tuttua muuallakin, niitä kiin-
nitetään pohjaan estämään esimerkiksi veto-
laitetta, peräsintä tai läpivientien metalliosia 
syöpymästä.

Toinen betoniveneen rakennetta suojaava 
aine on kalkki, joka lähtee vauriotilanteissa 
liikkeelle. Suomessa rakennettavissa betoni-
veneissä verkkona käytetään yleensä paksun 
sinkkikerroksen omaavaa minkkiverkkoa. Sen 
käyttöön päädyttiin erilaisten verkkomateriaa-
lien pitkien kokeilujen tuloksena.

Betoni veneenrakennuksessa

Tommi Ahlberg, tiedottaja, VTM 
Rakennusteollisuus RT 
tommi.ahlberg@rakennusteollisuus.fi

Betoniveneen rakenteissa oleva sinkki ei 
koskaan ehdi kulua loppuun, sillä verkkoa on 
monta kerrosta päällekkäin. Kymmenmetrisessä 
veneessä on tyypillisesti kahdeksan verkkoa 
päällekkäin sidottuna, pienessäkin veneessä 
neljä. Verkko tekee rakenteesta samalla lujan, 
suurenkin veneen runko voidaan rakentaa 
kokonaan ilman veneissä tyypillisiä tukikaaria.

Resepti laboratoriokokeilla
Betoniveneen laminointiin käytettävän eri-
koisbetonin omana runkoaineena käytetään 
kvartsia. Seokseen käytetään neljää eri kvart-
sikokoa sekä kvartsijauhoa, jota siihen tulee 17 
prosenttia. Tuloksena on sitkas, vahamainen 
massa. Veden ja sementin suhde on 1:4 eli massa 
on maakuivaa. 

Veneenrakennuksessa massaan ei voi käyt-
tää perussementtiä. Paras tulos on saatu käyt-
tämällä hitaasti kovettuvaa, Kolarissa aikanaan 
valmistettua LH-sementtiä.  Tämä alhaislämpö-
sementti sopi hyvin ohuisiin rakenteisiin, ei hal-
keillut ja kesti suolavettä. LH-sementtiä ei enää 
kuitenkaan ole ollut pitkään aikaan saatavilla, 
ja sen tilalla on käytetty masuunisementtiä.

Oikeiden veneenrakennusmenetelmien löy-
tämistä edelsi suuri joukko kokeita. VTT:n sil-
loisessa betoni- ja silikalaboratoriossa testattiin 
13 erilaisen massan soveltuvuutta veneenraken-
nukseen jo vuonna 1970 professori Asko Sarjan 
ja tekniikan lisensiaatti Heikki Kaitilan toimesta. 
Massojen joukosta löytyi sopiva seossuhde, jota 
on sen jälkeen käytetty maamme kaikkien 
betoniveneiden valmistuksessa. 80-luvulla 

1 Kivestä voi rakentaa myös veneitä. 85 jalkaa pitkä 

betonifregatti Kulkuri tehtiin alun perin charter-ve-

neeksi Väli-Amerikkaan. Vuonna 1991 valmistuessaan 

Kaarinassa sen keula oli pidempi, sitä lyhennettiin 

Väli-Amerikan charter-säädösten vuoksi. Veneen sisusta 

on tehty Venezuelassa ja vene on kokenut maailman 

merillä monia seikkailuja. Kulkuri on 26 metrin pituu-

dellaan tiettävästi suurin betonivene Euroopassa. Se 

palasi Suomeen vuonna 2001 ja suorittaa nyt tilaus-

purjehduksia Helsingissä.

Betonilla on paljon veneenrakennukseen sopivia ominaisuuksia 
ja kilpaileviin materiaaleihin nähden monia etuja. Se on edullinen 
ja kestävä veneenrakennusmateriaali, sitä on helppo hoitaa ja 
korjata, eikä se pala. Betoniveneellä on kuitenkin aina riittänyt 
epäilijöitä, eikä se ikinä ole saavuttanut suuren suomalaisen 
venekansan suosiota.
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2 Tältä näyttää betoniveneen rakentaminen. Veneen 

valamisen voi tehdä vaiheittain. Kuvassa ferrobeto-

ninen Trollö 34 moottoripursi valettiin  vaiheittain  

Reposaaren Perinnevenetelakalla vuonna 2004.

3 Kosterin perän raudoitusta. Betoniveneen perä ja 

keula voidaan tehdään eri vaiheessa muun rungon 

kanssa. Kuvassa Trollö 34 Kosterin perän raudoitusta.

4 Jouko Heikola on suunnitellut useita betoniveneitä. 

Kuvassa Trollö 115 veneen suunnitelma.

5 Runko ja kansi valmiina. Monet betoniveneet on 

myyty runkovalmiina. Kuvassa ferrobetoninen Trollö  

34 Reposaaren Perinnevenetelakalla.

Betoni veneenrakennuksessa
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betoniveneitä valmistava Trollö-yachts teetti 
Partekin laboratoriossa materiaalin pakkas-
suola-, taivutusvetolujuus-, vesitiiviys-, rapau-
tumis- ja iskukokeita. Testit herättivät aikanaan 
ihmetystä, sillä ferrobetoni kesti rapautumista 
todella hyvin. Nyt siitä on saatu myös käytän-
nön todisteet 40 vuoden ajalta.

Helppo rakentaa
Suurenkin betoniveneen rakentaminen onnis-
tuu melko vaatimattomissa olosuhteissa. 

Rakentamisessa voidaan käyttää rautakaa-
ria apuna, joiden avulla vene saa muotonsa. Kun 
köli on valettu ja kyljet verkotettu, on valaminen 
sen jälkeen joustavaa. Keula ja perä voidaan 
liittää runkoon vasta myöhemmin ja ne voidaan 
muotoilla harjateräksestä.

Rakentaminen poikkeaa muusta veneenra-
kennuksesta. Vene voidaan tehdä vaiheittain, 
vaikka toinen laita ensin ja jättää toinen laita 
auki.  Avointa puolta voidaan käyttää kulkemi-
seen ja sitä kautta voidaan tehdä kaikki veneen 
sisäasennukset ja -rakentaminen, koska runko 
ei väänny. Aukko suljetaan vasta aivan viimei-
senä työvaiheena.

Betoni voidaan valaa verkotukseen käsipe-
lillä, mutta helpompaa on pursottaa se korkea-
painepumpulla. Ferrobetonikuoren paksuus 
vaihtelee kymmenestä kolmeenkymmeneen 
millimetriin veneen koosta riippuen. Jollassa 
paksuus on noin viiden millimetrin luokkaa. 
Apuna olleet kaaret raksitaan lopuksi pois ja 
ne voidaan käyttää seuraavan veneen rakenta-
misessa. Vasta yli 50 jalkaisessa betoniveneessä 

tarvitaan kaaria vahvikkeina. Menetelmää on 
kehitetty Suomessa, ja maastamme löytyykin 
tiettävästi maailman suurimmat kaarettomat 
betoniveneet.

Betonista voidaan rakentaa myös veneen 
kaikki laipiot, sisusta ja tankit. Ja tietenkin 
kansirakenteet.

Betoniveneen valmistuksen heikoin lenkki 
löytyy sen käsityövaltaisuudesta. Teräsverkot 
pitää sitoa kiinni toisiinsa, ja kymmenmetrisen 
veneen verkoissa on noin 50 000 silmää sidotta-
vana. Tämän takia betoniveneen rakentamiseen 
on kehitetty erilaisia muottitekniikoita. Jollia 
tehtiin säädettävällä teräsmuotilla Suomessa 
jo 1970-luvulla. Verkot oli kiristetty muotin reu-
nojen yli, ja niitä sitovat hakaset voitiin ampua 
suoraan kiinni. Erilaisia kova- ja putkimuotteja 
ja kuperamuottitekniikka on sovellettu beto-
niveneen rakentamiseen.

Yksi betonivenerakentajan haaste on pinnan 
saaminen halutunlaiseksi. Uudessa-Seelannissa 
betoni on suosittu veneenrakennusaine, siellä 
ulkopinta jätetään yleensä kokonaan maalaa-
matta. Paljas betoni injektoituu vedessä itses-
tään. Meillä betoniveneistä on haluttu usein 
lasikuituveneen näköisiä, jolloin pinta on 
käsitelty usein epoksilla. Pinnoittaminen on 
vaativa työ. Jos pinta ei hengitä, ei sen sisään 
saa tekovaiheessa jäädä kosteutta.

Ennakkoluulot säilyneet
Betoni mielletään raskaaksi materiaaliksi, 
mutta betoniveneet tehdäänkin ohutkuori-
tekniikalla. Sen neliöpainoa voidaan verrata 

jopa alumiiniin. Mitä suuremmasta veneestä 
on kyse, sitä vähemmän merkitystä rakennus-
materiaalin valinnalla on. 30 tonnia painavassa 
betoniveneessä rungon osuus on vain vähän 
yli viisi tonnia. Saman verran painaa sisusta tai 
kölipaino. Betonista on tehty myös jollia, 5 mil-
limetrin laitapaksuudella jolla painaa 60 kiloa. 

Betoniveneen pakkasenkestävyyttä on 
testattu myös käytännössä pitämällä testive-
nettä 16 talvea peräkkäin jäissä. Rankka testi 
ei tuottanut vaurioita ja 48 jalkainen moot-
toripursi on edelleen normaalissa huvivene-
käytössä. Oikein tehty ferrobetonirakenne ei 
sisällä vettä kuin kolmesta viiteen prosenttia, 
merkittävästi normaalia betonia vähemmän. 
Sen silikapitoisuus on suuri ja mahdolliset 
hiushalkeamat  mikrohalkeamia, joiden läpi 
vesi ei pääse tunkeutumaan. 

Ohutkuoritekniikka herättää paljon ennak-
koluuloja, vaikka sen käytöllä on pidempi histo-
ria kuin monella muulla tekniikalla. Euroopassa 
on tehty siitä veneitä 1840-luvulta lähtien, ja 
Kiinassa sen historia ulottuu vielä huomatta-
vasti paljon kauemmaksi. 

Lisätietoa:

Juttua varten on haastateltu Suomen tunnutuinta 

betonivenerakentajaa insinööri Jouko Heikolaa.  

Tietoa ferrobetoniveneistä löytyy myös osoitteista  

www.ferroboats.com ja www.ferrocement.com

Betoni veneenrakennuksessa
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Concrete in boat building
Concrete is an economical and durable material 
for boat building, easy to maintain and repair, 
and non-flammable.

People tend to think that concrete is a heavy 
material, but in boat building concrete is used 
utilising the thin-shell technique. The larger the 
boat, the less the choice of the building material 
matters. In a concrete boat weighing 30 tons, the 
hull only accounts for a little more than five tons.

More than 1 500 concrete boats have been 
built in Finland using the thin-shell technique, 
ranging from small dinghies to large yachts. 
Concrete boats have proven in practice that 
concrete is just as durable as a boat building 
material as was suggested by the tests carried 
out in the 1980’s. 

The ferroconcrete used to build concrete 
boats is concrete reinforced with steel bars and 
mesh. Ferroconcrete produces a thin, durable 
and tough structure that is well suited to boat-
building. The idea is in principle the same as 
in fibreglass boats built using a fibreglass mat 
laminated with resin. In a concrete boat, the 
fibreglass mat is replaced by a galvanised steel 
mesh, and instead of resin, special concrete is 
used as binder.

If saline water gains access into the structure, 
the zinc of the galvanised steel mesh acts as an 
anode that sacrifices itself to prevent corrosion 
from attacking the rest of the construction. A 
concrete boat will not rust. Another substance 
that protects the concrete boat structurally is 

lime which comes into action if the structure 
is damaged.

Quite a large concrete boat can be built in 
rather modest conditions. The building process 
can also be divided into stages. The pouring 
of concrete can be done manually, but a high-
pressure pump will make the process easier. 

The thickness of the ferroconcrete shell varies 
between ten and thirty millimetres, depending 
on the size of the boat. For dinghies, the five-
millimetre thickness is enough. Reinforcing 
ribs are not needed unless the concrete boat 
is  more than fifty feet long. The method has 
been developed in Finland, and indeed, as far 
as is known, the largest ribless concrete boats 
in the world are found in Finland. 

6 Betonista tehtyä venettä ei erota muista materi-

aaleista. Suomessa monet ovat halunneet päällystää 

betonipinnan epoksimaalilla ulkonäkösyistä, vaikka 

se ei muuten ole mitenkään välttämätöntä. Kuvassa 

porilainen Matti Juutilainen uudessa Trollö 30-fer-

robetonipurressaan vuonna1996.

7 Finnrist 70 edustaa betoniveneiden toista ääri-

päätä, mutta ferrobetonista voidaan tehdä myös 

vaikka jollia. Yleensä betoniveneiden koko on ollut 

10 metrin molemmin puolin. Kuvassa ferrobetonijollia 

Tahkoluodossa vuonna  2011.

Betoni veneenrakennuksessa
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Merkittävä tekijä betoniveneaatteen eteenpäin 
viemisessä Suomessa on ollut betoniveneitä 
suunnitellut ja valmistanut insinööri Jouko Hei-
kola. Hän sai herätyksen ohutkuoritekniikkaan 
VTT:llä toimineen professorin Asko Sarjan ja 
Suomen Betoniyhdistyksen tekniikan lisen-
siaatti Heikki Kaitilan järjestämillä kursseilla 
vuonna 1970, joihin osallistui parikymmentä 
muutakin ferrobetonista kiinnostunutta vene-
rakentajaa. 

Heikolan veistämön ensimmäinen ferrobe-
tonivene, 38-jalkainen Trollö-moottoripursi, näki 
päivänvalon jo heti samana vuonna. Seuraa-
vana vuonna valmistui eväkölipursi Finnrist 
38, joka esitteli venemessuilla uutta edullista 
veneenrakennusmateriaalia.

Varsinainen kuohunta ferrobetoniveneen 
ympärillä alkoi muutama vuosi myöhemmin 
vuoden 1975 venemessuilla. Uuden messuhal-
lin avajaisissa UKK-hallissa esitelty näyttelyn 

Betonivene markkinoiden tyrskyissä

Suomessa on tehty yli 1 500 ohutkuoriteknii-
kalla toteutettua betonivenettä
– jollasta suuriin jahteihin. 

suurin vene, Trollö 40 -moottoripursi, herätti 
valtavasti kiinnostusta messukävijöissä.

Betoniveneitä alettiin valmistaa samaan 
aikaan, kun lasikuituveneet alkoivat yleistyä 
maassamme. Kokonaan uusi veneenrakennus-
materiaali herätti paljon kysymyksiä, mutta kil-
pailijoihin nähden edullinen betonivene myös 
kiinnosti ostajia.

Betoniveneen suosio oli huipussaan 1970- ja 
80-luvuilla. Ferrobetoniin luotti myös Keksin-
tösäätiö, joka antoi 1980-luvun alkupuolella 
mittavan rahoituksen ohutkuori- ja ferrobe-
tonitekniikan kehittämiseksi pohjolan kylmiin 
oloihin. Teetetyn konsulttianalyysin mukaan 
suomalainen ferrobetonitekniikka edusti jo 
tuolloin maailman kärkeä. Sitten 80-luvun 
lopulla tyrskyt betoniveneen ympärillä äkkiä 
laantuivat, eikä ohutkuoritekniikasta paljon 
alalla puhuttu.

Betoniveneellä on aina riittänyt epäilijöitä. 
Veneilyalan ammattilehdistö kirjoitti, että 

8 Helsingin Pohjoisrannasta löytyy vuonna 1978 

valetun Trollö 48:n testiveneen lisäksi myös Finnrist 

34 ja kesäisin Fregatti Oy:n risteilyalukset Finnrist 

70 (kuvassa takana) ja Finnrist/Trollö 85 (kuvassa 

edessä), jotka ovat tiettävästi Euroopan suurimmat 

ferrobetoniveneet.

9 Trollö 48-testivene vietti 16 talvea jäissä.

8

9
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betoni sopii talojen perustuksiin ja laiturien 
ponttoneihin, mutta ei veneenrakennukseen. 
Betoniveneiden valmistajat olivat toimintaansa 
aloittavia pieniä veneveistämöjä, joilla ei ollut 
mahdollisuutta oikaista kalliilla mainoskam-
panjoilla vääriä käsityksiä. Heidän mielestään 
ammattilehdet sorsivat betonia veneenraken-
nusmateriaalina muiden materiaalien eduksi.

Ferrobetoniveneestä ei tullut valtavirtojen 
tuotetta, mutta niiden rakentaminen on jatku-
nut tasaisesti. Yksistään Jouko Heikolan veistä-
mön suunnittelemia Trollö- ja Finnrist-veneitä 
on valmistunut noin 400, ja tuotanto jatkuu 
edelleen.

Omistajat tyytyväisiä
Helsingin Pohjoisrannasta löytyy 48 jalkaa eli 15 
metriä pitkä ja vähän alle 20 tonnia painava Trol-
lö-moottoripurjehtija, jota sen omistaja Marina 
Rist kunnosti viime kesänä Mauno Ansamaan 
kanssa tähtäimessä matka Välimerelle. Vene on 
sama, joka vietti uutena 16 vuotta peräkkäin 
meressä, kun sen valmistaja Jouko Heikola 
halusi testata ferrobetonin pakkaskestävyyttä. 

Marina Rist on ollut tyytyväinen suureen 
veneeseensä. Rungosta ei ole löytynyt minkään-
laista vikaa, vaikka vene on maailmanympä-
rimatkan päätteeksi jopa uponnut Englannin 
kanaaliin, nostettu ja kunnostettu.

Ristin mukaan betonivene on kesähel-
teellä sisältä viileä, talvella lämpö pysyy hyvin 
sisällä, ja veneessä on vietetty monta jouluakin. 
Meressä se on rauhallinen ja vakaa puurtaja.

Betonivene on osoittanut käytännössä, että 
se on yhtä kestävä veneenrakennusmateriaali 
kuin 1980-luvulla tehdyt testit antoivat olettaa. 
Silti se herättää edelleen paljon negatiivisia tun-
teita niissä veneilijöissä, jotka eivät sen omi-
naisuuksia tunne. Tekeekö betonivene vielä 
näyttävän paluun uusien materiaalien myötä? 
Maailmalla ferrobetonirakenteessa on käytetty 
esimerkiksi hiilikuitua.

10 Trollö 48-jalkainen moottoripursi vietti testi- 

mielessä 16 talvea peräkkäin jäissä. Maailmanympä-

rimatkan jälkeen se ehti jo upotakin, mutta nostettiin 

ylös ja kunnostettiin.

11  Betoniveneen korjaaminen on yksinkertaista ja 

muistuttaa lähinnä sillankorjausta. Hiekkapuhallusta 

pitää kuitenkin varoa, se voi tuhota rakenteen verkossa 

olevan sinkkikerroksen, jonka seurauksena vene alkaa 

ruostua.

12 Betoniveneiden omistajat ovat veneisiinsä tyy-

tyväisiä, vaikka monet muut betonin ominaisuuksia 

veneenrakennuksessa epäilevätkin. Betoniveneen 

huolto ja ylläpito on yksinkertaista, kunhan muistaa, 

että reikätiiltä ei saa käyttää, Marina Rist ja Mauno 

Ansamaa vitsailevat 48-jalkaisen Victorian kannen 

maalaustöiden keskellä. Vene on talvehtinut viisi 

viimeistä vuotta satama-altaassa, kun muut veneet 

on nostettu talveksi ylös. 

Betoni veneenrakennuksessa
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Betonikanooteilla on kilpailtu Saksassa jo 
vuodesta 1986 lähtien joka toinen vuosi, tänä 
vuonna Saksan betoni- ja sementtiteollisuuden 
järjestämässä kilpailussa kisaillaan jo 16. kerran. 
Kilpailun tarkoitus on yhtä lailla tehdä tutuksi 
hieman erikoisempaa betoni- ja veneenraken-
nustekniikkaa, kuin saada osallistujat yhdessä 
urheilemaan ja pitämään hauskaa.

Kilpailussa rakennetaan joko kilpasarjassa 
betonista kanootti tai avoimessa sarjassa vesi-
kulkuneuvo. Urheilutapahtumassa kanooteista 
otetaan mittaa 200 metrin melontamatkalla. 
Melontapalkintojen ohella palkintoja jaetaan 
muun muassa kanoottien rakenteellisista rat-
kaisuista. Painotus on betonin innovatiivisessa 
käytössä ja ekologiassa.

Betonikanoottikilpailu kokoaa joukkueita 
eri puolilta Eurooppaa, viime vuosina mukana 
ovat olleet kaikki merkittävimmät Keski-Euroo-
pan yliopistot ja korkeakoulut. Kaksi vuotta 
takaperin kilpailuun osallistui opiskelijoita 45 
oppilaitoksesta.  Suomesta kilpailussa nähtiin 
kaksikin eri joukkuetta: Saimaan  ammattikor-
keakoulu osallistui kisaan Suomessa raken-
netulla kanootilla, Metropolian opiskelijat 
rakensivat kanootin Saksassa paikallisten 
opastuksella. Saimian opiskelijat ovat tänä 

vuonna hyvien kokemusten kannustamina 
lähdössä toistamiseen mukaan kilpasarjaan 
rakentamallaan uudella kanootilla.

Ensimmäiseen kisaan kaksi vuotta sitten 
Saimian kanootti valmistettiin rakentamalla 
ensin muotti kilpailun sääntöjen mitat täyttä-
vän vanhan lasikuitukanootin päälle. Muottikin 
valettiin betonista ja onnistuttiin irrottamaan 
mallina toimineesta kanootista. Muotin sisään 
valettiin lopullinen kilpakanootti.

Suurimpia haasteita muoteista irrottami-
sen lisäksi oli oikeanlaisen massan löytyminen 
lisäaineineen ja kuituineen. Oikeanlaista veden-
kestävää erikoisbetonia kehitettiin oppilaiden 
kanssa useamman kuukauden ajan.  Massan 
lopullista reseptiä ei paljasteta, se on kilpai-
lusalaisuus.

Vahvikkeena sekä muotissa että kanootissa 
käytettiin rappauksen lujittamiseen soveltuvaa 
muovipinnoitettua lasikuituverkkoa. Kanootti 
painoi kilpailun mittauksessa kaksi vuotta sitten 
54,5 kiloa ja laidan paksuudeksi mitattiin 3,3 
milliä.  Sillä päästiin kilpailussa aika-ajoista 
jatkoon, mutta sitten tie tyssäsi.

Tämän kesän kilpailuun valmistautumisen 
Saimian opiskelijat aloittivat jo vuosi sitten. 
Kanootista tehtiin ensin pari prototyyppiä, joita 

testattiin Saimaalla viime kesänä. Muotti on nyt 
itse muotoiltu pellistä ja puutavarasta. Vahvik-
keena on käytetty edellisen kanootin tapaan 
helposti muotoiltavaa lasikuituverkkoa, mutta 
massasta tehdään tiheydeltään aiempaa huo-
mattavasti harvempaa ja raekoosta pienempää.  
Massalla on tehty koulun laboratoriossa muun 
muassa puristuskokeita sekä vedenpitävyyden 
ja halkeilualttiuden testejä. 

Parhaasta betonikanootista kilpaillaan tänä 
vuonna Saksassa 9.–10. kesäkuuta. Ilman ulko-
puolista tukea ei osallistuminen kisaan onnis-
tuisi, tukena Saimaan ammattikorkeakoululla 
on pääsponsori Finnsementti Oy:n lisäksi joukko 
alan yrityksiä.

Suomalaisten menestymisen tämän vuoden 
betonikanoottikisassa ja kilpailun muut tulok-
set ja tunnelmat voi katsoa kilpailun nettisi-
vulta: http://www.betonkanu-regatta.de/ ja 
kilpailun facebookista: https://www.facebook.
com/BetonkanuRegatta#!/BetonkanuRegatta

Lisätietoa:

Artikkelia varten haastattelun antoi kilpailuun 

molempina kertoina osallistunut Saimian opettaja, 

kehitysinsinööri Lauri Pellinen.

Kanootti sopii hyvin kilpaurheiluun, kuntoiluun ja retkeilyyn. Sen 
etuna on etenkin keveys. Kymmenet joukkueet eri puolilta Eurooppaa 
ovat jo 30 vuoden ajan kokoontuneet Saksaan kilpailemaan siitä, 
kuka on rakentanut parhaan betonikanootin.

Betonikanootit 
kilpailevat nopeudesta ja 
innovaatioista Saksassa

Betoni veneenrakennuksessa

13 Suurimpia haasteita betonikanootin rakentamisessa on oikean massan löy-

täminen. Kuvassa vuoden 2015 kilpailun kanoottia tutkimassa Saimian opettaja 

Lauri Pellinen (oik.), silloinen opiskelija Oula Soininen ja lehtori Vesa Inkilä. Tämän 

vuoden kisakanoottia varten erikoisbetonin massaa on kehitetty eteenpäin.

14 Saimian opiskelijat rakensivat betonikanootin jo kaksi vuotta sitten, tänä 

vuonna siitä valmistuu Saksan kilpailuun uusilla innovaatioilla päivitetty versio.

13

14

La
u

ri
 P

el
lin

en



66 2 2017

Suomi on ollut betonirakenteiden käyttöikä-
suunnittelun edelläkävijä. Jo vuodesta 2005 
lähtien betonirakenteilta on edellytetty käyt-
töikäsuunnittelua. Kantavat betonirakenteet 
mitoitetaan normaalisti 50 tai 100 vuoden 
käyttöiällä huomioiden rakenteisiin kohdis-
tuvat ympäristörasitukset, kuten betonin 
karbonatisoituminen, pakkasrasitus, kloridien 
tunkeutuminen ja kemiallinen rasitus.

Käytöikäsuunnittelua on käsitelty Betoni-
normeissa (by 50 ja by 65: 2016) ja lisäksi Betoni-
yhdistyksen julkaisussa by 51 Betonirakenteiden 
käyttöikäsuunnittelu. By 51 päivittetiin vuonna 
2016 julkaisulla by 68 Betonin valinta ja käyt-
töikäsuunnittelu – Opas suunnittelijoille. Van-
hentuneet tiedot korjattiin ja samalla julkaisu 
pyrittiin tekemään käyttäjäystävällisemmäksi. 

Käyttöikäsunnittelun periaatteet
Käyttöikäsuunnittelulla tarkoitetaan raken-
teiden kestävyyden suunnittelua säilyvyyden 
osalta. Lähtötietona käyttöikäsuunnitteluun 
tarvitaan ympäristöolosuhteet (rasitusluokat) 
sekä ajanjakso, jonka rakenteen edellytetään 
kestävän (suunnittelukäyttöikä).

Suunnittelukäyttöikä määritellään ajanjak-
soksi, jonka ajan betonirakenteen ominaisuudet 
valitulla todennäköisyydellä säilyvät rakenteelta 
vaadittavalla tasolla edellyttäen, että sitä pide-
tään asianmukaisesti kunnossa (huolletaan). 
Suunnittelukäyttöikä arvioidaan normaalisti 
95 % varmuustasolla käyttäen log-normaalista 
jakaumaa. Käytännössä esimerkiksi suunnitte-
lukäyttöiän ollessa 50 vuotta, tilastollisesti 5 % 

Betonirakenteiden 
käyttöikäsuunnittelu

Jouni Punkki, tekn.tri, professori 
Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos 
jouni.punkki@aalto.fi
Betoniviidakko Oy
jouni.punkki@betoniviidakko.fi

kyseisistä rakenteista voi vaurioitua ennen 50 
ikävuotta, puolet kestää lähes 150 vuotta ja pit-
käikäisimmät kestävät kohdat noin 300 vuotta 
(kuva 2). Suunnittelukäyttöiän ylityttyä raken-
teen käyttöikää voidaan niin halutessa jatkaa 
suhteellisen paikallisilla korjaustoimenpiteillä. 
Valitsemalla pidempi käyttöikä, esimerkiksi 100 
vuotta 50 vuoden sijaan, voidaan vauriotoden-
näköisyyttä pienentää.

On huomattava, että käyttöikälaskelmiin 
sisältyy runsaasti hajontaa, sekä betonin omi-
naisuudet vaihtelevat, mutta erityisesti ympä-
ristöolosuhteissa esiintyy runsaasti hajontaa. 
Siten käyttöikäsuunnittelussa ei ole järkevää 
mennä vuoden tai edes kymmenen vuoden 
tarkkuustasolle, vaan kannattaa tyytyä tasoihin 
50 ja 100 ja erityisissä tapauksissa 200 vuotta.

1  Uusi by 68 Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu 

– Opas suunnittelijoille.

2 Esimerkki käyttöiän jakautumakäyrästä. Suun-

nittelukäyttöikä on 50 vuotta (by 68: kuva 1).

3 Hämeenlinnan Maakunta-arkiston betonijulki-

sivuille on laskettu 200-vuoden käyttöikä.

4,5 Julkaisussa by 68:ssa pysäköintitalojen vaatimuk-

sia on täsmennetty. Pysäköintitalon tasot ja rampit 

on jaettu kolmeen alueeseen rasituksen perusteella 

Kuvassa Karisman pysäköintilaitos Lahdessa.

6  Betonisille melukaide- ja seinärakenteille on annettu 

omat rasitusluokat. Kuvassa meluseinäelementtira-

kenteet Turku-Helsinki moottorien varrella Lohjalla.
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Rasitusluokat ja rasitusluokkayhdistelmät
Rasitusluokat on esitetty vauriomekanismeit-
täin ja kukin rasitusmekanismi tarkastellaan 
erikseen:

X0 Ei korroosion tai  
syöpymisrasituksen riskiä

XC Karbonatisoitumisen aiheuttama 
teräskorroosio

XD Muun kuin meriveden kloridien 
aiheuttama teräskorroosio

XS Meriveden kloridien aiheuttama 
teräskorroosio

XF Jäätymis-sulamisrasitus
XA  Kemiallinen rasitus 

Yksinkertaisimmillaan sisätiloissa tarvitaan 
vain yksi XC-luokka eli karbonatisoitumisen 
aiheuttama teräskorroosio tai rasitusmekanis-
meja ei ole ollenkaan, rasitusluokka X0. Käy-
tännössä kuitenkin tarvitaan yleensä kaksi tai 
jopa kolme erillistä rasitusluokkaa ja tällöin 
puhutaan rasitusluokkayhdistelmistä. 

Rasitusluokat eivät ole kovinkaan hienoja-
koisia, esimerkiksi pakkasrasituksen (ei suola-
rasitusta) osalta on valittavana vain kaksi tasoa, 
XF1 ja XF3. Näin ollen rasitusluokka ei voi aina 
vastata täydellisesti todellista kuormitusta. Rasi-
tusluokkia valittaessa ei kuitenkaan tulisi valita 
”varmuuden vuoksi” mahdollisimman ankaraa 
rasitusluokka, koska se kasvattaa rakentamisen 
kustannuksia. Lisäksi rasitusluokkien ylimitoit-
taminen ei välttämättä paranna laatua, vaan voi 
jopa heikentää sitä. Esimerkiksi liian korkea XD- 
tai XS-luokka kasvattaa betonipeitteen paksuutta 
ja siten lisää rakenteen halkeiluriskiä. Kuvassa 7 
(by 68: kuva 8) on esitetty rasitusluokkayhdistel-
män yksinkertaistettu valinta. Kaaviosta puuttuu 
kokonaan kemiallinen rasitus XA.

Tyypillisimmät rasitusluokkayhdistelmät 
on esitetty taulukossa 1.

7  Rasitusluokkien yksinkertaistettu valinta prosessikaaviona (by 68: kuva 8).

Taulukko 1  Tyypillisimmät rasitusluokkayhdistelmät (by 68: taulukko 9, osittain).

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu
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Raudoitteiden suunnittelu
Betonipeitteen valinta on olennainen osa käyt-
töikäsunnittelua. Rasitusluokissa XC betonipeite 
yhdessä betonin nimellislujuuden kanssa mää-
rittelee rakenteen käyttöiän. Rasitusluokissa 
XD ja XS betonipeite yhdessä vesi-sementtisuh-
teen kanssa määrää käyttöiän. Betonipeitteen 
vähimmäisarvo voidaan määrittää kahdella 
vaihtoehtoisella tavalla:

1. Taulukkomitoituksella 
2. Laskennallisella mitoituksella  

(by 65: 2016, liite 3)

Käytettäessä taulukkomitoitusta beto-
nipeitteen vähimmäisarvo saadaan by 65:n 
taulukosta 2.3. Betonipeitteen arvoon voidaan 
tehdä yksi 5 mm:n vähennys, jos by 65: 2016:n 
taulukoiden 3.8 tai 3.9 mukaista lujuusluokkaa 
rasitusluokissa XC2 … XC4 korotetaan vähin-
tään 10 MN/m2. Vähennystä ei saa tehdä rasi-
tusluokissa X0 ja XC1.

Laskennallista mitoitusta voidaan käyttää 
betonipeitteen määrittämiseen rasitusluokissa 
XC2 … XC4. Laskennallisessa mitoituksessa voi-
daan betonipeite optimoida tarkemmin ottaen 
huomioon rakenteen puristuslujuus. Lasken-
nallinen mitoitus on hyödyllinen erityisesti, 
kun betonin puristuslujuus on suurempi kuin 
rasitusluokan minimivaatimus. Laskennallisen 
mitoituksen avulla voidaan mitoittaa rakenteet 
yli 100 vuoden käyttöiälle (maksimissaan 200 
vuotta). Käytettäessä laskennallista mitoitusta ei 
betonipeitteen vähimmäisarvot tarvitse täyttyä.

Laskennallinen mitoitus on esitetty by 65: 
2016:n liitteessä 3.

Kloridirasitetuissa rakenteissa (XD ja XS-ra-
situsluokat) käyttöikä riippuu betonipeitteestä 
ja vesi-sementtisuhteesta (by 65: taulukko L3.24). 
Siten kun suunnittelija valitsee betonipeitteen 
arvon, hänen pitää määritellä myös betonipei-

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu

Taulukko 2 Paikallavalurakenteiden vesi-sementtisuhteen ja lujuusluokkien välinen ohjeellinen yhteys 

valituilla sideaineilla (by 68: taulukko 13).

tettä vastaava vesi-sementtisuhde. Vesi-sement-
tisuhde tulee merkitä myös piirustuksiin, jotta 
tieto välittyy myös betonin valmistajalle. 

Julkaisussa by 68 on esitetty tyypillisiä 
lujuusluokan ja vesi-sementtisuhteen välisiä 
riippuvaisuuksia. Samoin on esitetty mah-
dollisia riskejä liittyen alhaisiin ja korkeisiin 
vesi-sementtisuhteisiin (Taulukko 2). Käyttöikä- 
ja rakennesuunnittelussa tulisikin päätyä sel-
laisiin betonilaatuihin, joiden lujuusluokat ja 
vesi-sementtisuhteet olisivat mahdollisimman 
hyvin sopusoinnussa keskenään. 

Pakkasenkestävyys
Betonin pakkasenkestävyys riippuu pääosin 
betonin vesi-sementtisuhteesta sekä ilmamää-
rästä. Ei-suolarasitetuissa rakenteissa (XF1 ja 
XF3) betonin käyttöikä pakkasenkestävyyden 
suhteen lasketaan F-luvun avulla. Betonin val-
mistaja voi halutessaan käyttää erilaisia v/s-
suhde ja ilmamäärä-kombinaatioita. Vastaavasti 
pakkas-suolarasitetut rakenteet (XF2 ja XF4) 
mitoitetaan totutusti P-luvun avulla.
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Rakenne-esimerkit
Julkaisuun by 68 on koottu yleisimmät raken-
netyypit. Rakennetyypeistä on esitetty suosi-
teltavat rasitusluokkayhdistelmät sekä niitä 
vastaavat betonin ominaisuudet sekä betoni-
peitepaksuudet. Esitetyt tiedot ovat suosituksia 
ja siten ne eivät ole suunnittelijaa sitovia. 

Kuvassa 8 on esitetty asuinrakennuksen 
runko- ja julkisivurakenteiden tyypilliset rasi-
tusluokkayhdistelmät ja taulukossa 3 niitä vas-
taavat suositellut betonilaadut ja raudoitteiden 
betonipeitteet. Vastaavia rakennetyyppejä on 
julkaisussa by 68 yhteensä 13 kappaletta.

Pysäköintitalot
Julkaisussa by 68:ssa on pysäköintitalojen vaati-
muksia täsmennetty. Aikaisemmin on tuottanut 
vaikeuksia yhdistää pysäköintitaloilta vaadittava 
hyvä pakkasenkestävyys ja toisaalta tasojen 
riittävän hyvä kulutuskestävyys. Pysäköintitalon 
tasot ja rampit on jaettu kolmeen alueeseen 
rasituksen perusteella (kuva 9) ja lisäksi eri 
tyyppiset pysäköintitalot on käsitelty erikseen.

• Alue I: Kova kulutusrasitus
• Ajorampit
• Mutkat
• Puomialueet

• Alue II: Kohtuullinen kulutusrasitus
• Suorat ajoalueet

• Alue III: Muuta alueet
• Pysäköintiruudut
• Ei-liikennöidyt alueet

Yksityinen pysäköintitalo on esim. asuin-
talon tai yrityksen pysäköintitalo, johon ei 
ole vapaa pääsy. Julkinen pysäköintitaso on 
kauppakeskuksen, virasto yms. pysäköintitalo, 
johon on vapaa pääsy. Liikenne on selvästi vilk-
kaampaa kuin yksityisessä pysäköintitalossa. 

8  Asuinrakennuksen runko- ja julkisivurakenteet. 

Suositeltavat rasitusluokkayhdistelmät.

Taulukko 3 Asuinrakennuksen runko- ja julkisivurakenteet. Suositeltavat betonilaadut sekä raudoitusten 

betonipeitteet. Betonipeitteen sallittu mittapoikkeama on 10 mm (by 68: taulukko 17).

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu
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9 Pysäköintitalojen tasojen jako alueisiin kulutus-

rasituksen kannalta (by 68: kuva 14)

Taulukko 4 Suositeltavat menetelmät pysäköintitalojen tasojen ja ramppien kulutuskestävyyden var-

mistamiseksi (by 68: taulukko 21).

Service life design of concrete structures
Finland has been a forerunner in the service life 
design of concrete structures. Already since the 
year 2005, service life design has been mandatory 
for concrete structures. Loadbearing concrete 
structures are normally designed for a lifespan 
of 50 or 100 years, taking into consideration the 
environmental stresses they are exposed to, such 
as carbonation of concrete, frost stress, chloride 
penetration and chemical stress. 

Service life design refers to the design of the 
structures in terms of durability. The input data 
required for service life design include environ-
mental exposure and the design service life of 
the structure.

The design service life is defined as the period 
of time during which the concrete structure 
retains with the chosen probability its prop-
erties at the level required of the structure, 
provided appropriate maintenance is carried 
out on the structure. In practice, with a design 
service life of 50 years, for example, 5% of these 
structures may statistically deteriorate before 
the structure reaches the age of 50 years, half 
of the structures will have a lifespan of almost 
150 years and the longest-lived structures will 
last for about 300 years. 

There is a lot of dispersion in service life cal-
culations. The properties of concrete vary, but 
the most dispersion is found in environmental 
exposure. Because of this, there is no point in 
using an accuracy level of one year, or even ten 
years. Instead, it is advisable to choose 50 and 
100-year levels, and in specific cases 200 years. 

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu
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EPS (expanded polystyrene) on pienistä polys-
tyreenihelmistä lämmön ja höyryn avulla val-
mistettu lämmöneriste. Eristeen paisutettujen 
solujen sisällä on puhdasta ilmaa. EPS on väril-
tään valkoista tai harmaata (Platina-tuotteet). 
Harmaissa Platina-eristeissä EPS-helmeen on 
lisätty grafiittia, jolloin sen lämmöneristävyy-
sominaisuudet paranevat noin 20 %. Grafiitin 
ansiosta eristekerroksista voidaan tehdä ohuem-
pia ja Platina-eristettä käytetäänkin nollaener-
giatalojen ja passiivitalojen eristämisessä.

EPS-helmien sisällä on paikallaan pysyvää 
ilmaa, joten materiaali säilyttää eristävyysomi-
naisuutensa samanlaisena koko käyttöikänsä 
ajan, eikä paksuissakaan eristekerroksissa 
esiinny konvektiota. M1-luokiteltu materiaali 
on turvallinen, koska se ei homehdu eikä siitä 
vapaudu ilmaan haitallisia kuituja tai yhdisteitä. 
Puhdas EPS voidaan uusiokäyttää eristelevyjen 
raaka-aineena.

EPS on helppoa käsitellä, koska se on 
kevyttä, eikä se pölyä. EPS:n työstämiseen käy 
tavanomaiset työkalut, kuten saha, puukko tai 
kuumalankaleikkuri. EPS voidaan muotoilla 
helposti eri muotoihin: Siitä saa helposti eri-
laisia koristeellisia julkisivuja tai siitä voi tehdä 
kaarevia pintoja. 

EPS sopii kaikkiin rakennuksen osiin rou-
taeristyksestä yläpohjaan asti. EPS:n käytössä 
on kuitenkin tärkeä huomioida, että valittu eris-
telaatu on tarkoitettu juuri kyseiseen raken-
nuksen osaan, koska eristeen ominaisuudet on 
suunniteltu kunkin rakenneosan vaatimuksia 
vastaaviksi: Routaeriste kestää erinomaisesti 

Miten tehdään 
betonikerrostaloon turvallinen 
EPS-eristys?

Hanna Kianta 
Tapio Kilpeläinen 
ThermiSol Oy

veden sulamisesta ja jäätymisestä aiheutuvaa 
rasitusta, kun taas seinäeristeen mittapysyvyys 
takaa että julkisivupintoihin ei synny halkeamia 
tai muita virheitä.

EPS-seinäeristeen vesihöyrynläpäisevyys 
on sama kuin betonin. Tämän ansiosta EPS ja 
betoni muodostavat yhdessä rakenteen, joka 
käyttäytyy vesihöyrynläpäisyominaisuuksil-
taan yksiaineisen rakenteen tavoin. Tämän 
vuoksi ei tarvitse huolehtia esimerkiksi kos-
teuden tiivistymisestä rajapintoihin. 

Eristepaksuudet
Seuraavassa taulukossa on esitetty seinien eris-
tepaksuudet, joilla saavutetaan vaatimusten-
mukaiset U-arvot.

Sandwich, sisäkuori ≥ 80 mm, ulkokuori ≥70 mm

Eriste λdeclared [W/(mK)]
Eristepaksuus 

[mm]
U-arvo  

[W/(m²K)] Ansastus

EPS 0,036 220 0,17 pistokas 4 kpl /m2

Platina EPS 0,031 180 0,17 diag. ansas k600

Platina EPS 0,031 180 0,17 pistokas 4 kpl /m2

Ohutrapattu betonijulkisivu, sisäkuori ≥ 120 mm

Eriste λdeclared [W/(mK)]
Eristepaksuus 

[mm]
U-arvo  

[W/(m²K)]

EPS 0,036 220 0,16

Platina EPS 0,031 180 0,17

1 Lisäeristystyö käynnissä. EPS voidaan asentaa 

suoraan vanhan betonisandwich-elementin puh-

distettuun pintaan.

EPS-seinäeristeen vesihöyrynläpäisevyys on sama kuin betonin. 
M1-luokiteltu materiaali on turvallinen, koska se ei homehdu eikä 
siitä vapaudu ilmaan haitallisia kuituja tai yhdisteitä. Puhdas 
EPS voidaan myös uusiokäyttää eristelevyjen raaka-aineena.
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Etenkin yläpohjissa eristepaksuudet ovat 
suuria. EPS-eristeen keveyden vuoksi eriste-
kerros ei aiheuta suuria kuormia. EPS:n käyttö 
yläpohjassa auttaa osaltaan pienentämään 
rakennusten runkokustannuksia.

1000 m2 :n kokoinen EPS:llä eristetty yläpohja 
on yli 50 000 kg kevyempi kuin vastaavalla U-ar-
volla oleva villaeristeinen yläpohja.

EPS:n käyttö ohutrappausalustana
EPS on hyvä alusta julkisivun ohutrappaukselle. 
Julkisivusta voidaan saada parhaimmillaan sau-
maton, halkeilematon ja huoltovapaa. Pinnoista 
voidaan saada mielenkiintoisia muotoja ja pin-
talaastin värivaihtoehdot ovat monet.

Uudiskohteissa eriste voidaan asentaa beto-
nielementtiin jo tehtaalla ja erillisiä kiinnikkeitä 
ei tarvita. Eristeen pintaan ei tarvitse asentaa 
erillistä suojakerrosta, vaan rappaus tehdään 
työmaalla suoraan eristeen päälle.

Korjauskohteissa voidaan EPS asentaa 
suoraan vanhan betonisandwich-elementin 
puhdistettuun pintaan: uuden eristekerroksen 
ansiosta vanha elementti on suojassa erilaisilta 
rasituksilta ja betonin karbonatisoituminen ja 
terästen korroosio pysähtyy. Lisäeristyksen 

Yläpohja: U-arvo 0,09 W/(m²K), painot 1000 m2 kokoisella katolla

Platina-kattoeriste 320 mm Villaeriste 400 mm

5200 kg Platina + 3000 kg laakerikerros 60 000 kg

Seinäelementtien kuoret kiinnitetään toi-
siinsa pistokkailla tai ansailla ja eristeessä ei 
käytetä erillistä tuuletusuritusta.

EPS ei johda kapillaarisesti vettä, joten se 
on turvallinen materiaali myös sokkelielemen-
teissä. Eristeen on kuitenkin halkaistava ele-
mentti kokonaan, kuten seinäelementissä tai 
elementti on varustettava vedenpoistoputkilla, 
jotta elementin sisään mahdollisesti joutunut 
vesi pääsee pois.

Lämmöneristystä heikentäviä uria ei 
tarvita betonisandwich-rakenteessa
Julkisivun ja sokkelin betonisandwich-raken-
teessa käytetään ilman tuuletusuria olevaa 
EPS-eristettä. EPS-ytimiseen betonisand-
wich-elementtiin liittyvissä TTY:n tutkimuksissa 
on todettu, että tuuletusurilla ei ole vaikutusta 
rakenteen kuivumisnopeuteen.

Kylmänä aikana kosteus tiivistyy mineraa-
livillan ja betonikuoren rajapintaan, josta sen 
tulisi päästä kuivumaan tuuletusuria pitkin. 
EPS-eristettä käytettäessä vastaavaa tiivisty-
mistä ei tapahdu, vaan vesihöyry kulkee hitaasti 
eristeen ja betonikuoren läpi. EPS on vesihöyryä 
läpäisevä eriste, eikä se muodosta rakenteeseen 
höyrynsulkua.

Rakennusaikana säärasitukselle alttiiseen 
EPS-eristeeseen ei kerry vettä. Tämän vuoksi 
rakennusaikana riittää, että betonipinnat pää-
sevät kuivumaan – eristeytimen pinnalla olevaa 
kosteutta ei tarvitse haihduttaa. Sandwich-yti-
meen mahdollisesti joutunut vesi tai kosteus 
ei vaikuta EPS-eristeen lämmönjohtavuuteen.

ansiosta vanhasta elementtiseinästä saadaan 
saumaton ja lähes huoltovapaa. Lisäeristämi-
nen on nopea ja edullinen tapa tehdä julkisi-
vukorjaus. Lisäksi sen ansiosta voidaan saada 
merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa.

EPS-ohutrappaus-julkisivu on paloturval-
linen ja hyväksytty rakenne, kun EPS-asenne-
taan palamattomalle alustalle ja pinnoitetaan 
ohutrappauksella. Yli 100 mm eristekerrokset 
tarvitsevat lisäksi palokatkon joka toiseen 
kerrokseen. Seinissä käytettävä EPS on ns. 
itsestään sammuvaa laatua, joten se ei levitä 
paloa. EPS:ssä käytettävä palonsuoja-aine ei 
sisällä kiellettyä HBCD:ta. 

EPS:n käyttö elementtiteollisuudessa
EPS sopii betonijulkisivuihin ja perustuksiin 
niin paikalla valettaessa kuin elementtiteolli-
sudessakin. Kun betoni valetaan EPS-eristeen 
päälle, betoni juurtuu tiukasti kiinni EPS:iin.

2 EPS-eristetty sokkelielementti

Miten tehdään betonikerrostaloon turvallinen EPS-eristys?
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(Lähde: TTY, Lausunto TRT/1921/2010)
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Rakennusaikainen kosteus haihtuu EPS-yti-
misen betonisandwich-elementin sisäpinnasta 
ensisijaisesti sisäänpäin ja ulkopinnasta ulos-
päin. Rakennusprojektin aikatauluissa on huo-
lehdittava, että sisäpuolen betonikuoren tulee 
olla riittävän kuiva ennen sen pinnoittamista 
tiiviillä pinnoitteella. Muussa tapauksessa 
sisäkuoren kuivuminen voi hidastua, koska 
kosteuden tulee läpäistä sekä eristekerros 
että ulkokuori. 

Tuuletusrakoja ei käytetä myöskään 
paloteknisistä syistä. EPS-eristeen tulee olla 
molemmilta pinnoiltaan suojattu betoni- tai 
rappauspinnalla. Julkisivu- ja sokkelirakenteissa 
käytettävä EPS täyttää palo-ominaisuuksiltaan 
euroluokan E.

Lisätietoja EPS-eristeistä:
Tapio Kilpeläinen
tapio.kilpelainen@thermisol.fi
puh. 0500 711 436 / 010 8419 200
Hanna Kianta
hanna.kianta@thermisol.fi
puh. 050 565 9328 / 010 8419 204

EPS insulation for concrete 
apartment buildings
EPS (expanded polystyrene) is a thermal insu-
lation manufactured from small beads of 
polystyrene by means of heat and steam. The 
expanded cells of the material are filled with 
pure air. EPS is white or grey in colour. The grey 
Platina insulation is produced adding graphite 
in the EPS beads, which improves the thermal 
insulation properties of the material by about 
20%. Thanks to graphite, the insulation layers 
can be thinner and this is why Platina insula-
tion is used in zero net energy buildings and 
passive houses.

EPS is suitable for all parts of the building, 
from frost insulation up to the roof, and for 
both cast-in-situ and prefabricated projects. The 
properties of EPS insulation are designed to 
meet the requirements of every structural part. 

As frost insulation, it has excellent resistance 
to the stress caused by the melting and freez-
ing of water, while the dimensional stability of 
wall insulation ensures that no cracks or other 
defects will occur on facade surfaces.

EPS wall insulation has the same diffu-
sion coefficient as concrete. Together, EPS and 
concrete create a structure that in terms of its 
diffusion properties acts like a mono-material 
structure. This eliminates any concerns of e.g. 
condensation of moisture on boundary surfaces. 

EPS provides a good base for thin coat plaster 
on the facade, creating a seamless, non-cracking 
and maintenance-free facade. In new buildings, 
the insulation can be installed on the prefab-
ricated concrete unit already at the factory 
without any specific fasteners. Plastering can 
be done at the worksite directly onto the insula-
tion. In renovation projects, EPS insulation can 
be installed directly on the cleaned surface of 
old precast concrete sandwich panels.

Miten tehdään betonikerrostaloon turvallinen EPS-eristys?
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Robust Air-projektia edelsi Liikenneviraston 
vuosi sitten alulle panema selvitystyö betonin 
kohonneista ilmamääristä. Selvityksen valmis-
tuttua katsottiin betoniteollisuuden toimijoiden 
ja lisäainevalmistajien kanssa aiheelliseksi jatkaa 
tutkimuksia, vaikka raportoituja lujuusongelmia 
ei silloin vielä ollut.

Varsinaisten lujuusongelmien esille nouse-
minen kesäkuussa 2016 Kemijärven rautatiesil-
lan ja myöhemmin Turun yliopiston rakennus-
työmailla antoi lisäpontta asian selvittämiseksi.

Kaikki toimijat mukana
Robust Air-projektissa tutkimusta tehdään 
kahdesta asiasta: tutkitaan sekä lisäaineita 
että betonin ominaisuuksia. 

– Lisäaineet ovat aikojen kuluessa muut-
tuneet ja oletettavaa on, että jonkinlainen 
perimmäinen syy ilmamäärien kasvuun löytyy 
nimenomaan niistä. Pääsääntöisesti lisäaineilla 
saadaan täysin hyvää betonia aikaiseksi, mutta 
joissakin tilanteissa saattavat ilmamäärät 
kasvaa. Tällaiset tilanteet voivat liittyä beto-
nimassan koostumukseen ja notkeuteen sekä 
niihin työtapoihin, joilla betonimassaa käsitel-
lään, kertoo Aalto-yliopiston betonitekniikan 
professori Jouni Punkki.

Robust Air-tutkimuksen rahoittajina toimi-
vat Liikennevirasto, SBK-säätiö, Betoniteollisuus 
ry:n valmisbetonijaosto, kolme valmisbetonin 
valmistajaa ja seitsemän lisäainetoimittajaa. 
Inspecta Sertifiointi Oy ja Suomen Betoniyh-
distys ry ovat mukana asiantuntijoina.

Robust Air tutkii  
betonin lujuusongelmia

Minna Saano, toimittaja
 
Artikkeli on julkaistu myös 
Sementti 1-17-lehdessä:
www.finnsementti.fi/yritys/sementti-lehti

Aalto-yliopiston Robust Air-tutkimusprojektissa selvitetään beto-
nin lujuusongelmien syitä tutkimalla lisäaineita ja betonin omi-
naisuuksia. Tutkimus aloitettiin alkuvuodesta 2017 ja se päättyy 
tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Tavoitteena on 
varmistaa betonin suojahuokostuksen stabiilisuus.

– Kyseessä ei ole vain yhden tahon ongelma, 
vaan koko toimitusketjun kattava asia. Asian 
tärkeys on nähty ja sitä on hyvässä hengessä 
yhdessä lähdetty käsittelemään, Punkki kiit-
telee. 

Terästäytymistä kontrolliin
Betonin ongelmana on alun perin ollut ilman 
väheneminen sen jälkeen kun betoni on lähtenyt 
betoniasemalta. Tilanne on kuitenkin muuttu-
nut ja ilmamäärät ovat alkaneet kasvaa sekoi-
tuksen jälkeen, mitä ei kuitenkaan ole pidetty 
huolestuttavana asiana.

Kun lujuuttakin on rakenteissa ollut jopa 
reilummin kuin mitä on vaadittu, ei raken-
nuspaikoilla ole mittauksia enää tehty. Näin 
ilmamäärän lisääntyminen on jäänyt huonolle 
kontrollille. 

– Kyllä nämä lujuusongelmat ovat yllätyk-
senä tulleet kaikille toimijoille, vaikka sinänsä 
on ollut tiedossa, että lisääntynyt ilma vaikuttaa 
lujuuteen. Sitä ei ole ymmärretty ottaa niin 
vakavasti kuin olisi pitänyt, Punkki toteaa. 

Liikennevirasto on nopeasti reagoinut 
tilanteeseen ja täsmentänyt omia ohjeitaan, 
samoin pääkaupunkiseudun rakennusvalvon-
nat talonrakentamisen puolella. Ne edellyttävät 
nyt aikaisempaa enemmän testaamista raken-
nuspaikoilla.  

Suomalainen ilmiö
Pakkasen kestävä huokostettu betoni ei ole 
maailmalla kovinkaan käytetty, lähinnä sitä 

käytetään pohjoisilla alueilla ja jonkin verran 
Saksassa. 

Punkin mukaan vaikuttaa siltä, että nyt 
havaittu ilmiö on suomalainen ongelma. 

 – Yksi syy siihen voi olla se, että Suomessa 
ovat maailman tiukimmat vaatimukset pak-
kasen kestävälle P-lukubetonille, jota meillä 
yleisesti käytetään sillanrakentamisessa ja 
infrarakentamisessa. 

Tiukkojen vaatimusten takia suomalaiset 
betonit eroavat jonkin verran muissa maissa, esi-
merkiksi Ruotsissa käytetyistä, ja siksi ne voivat 
olla herkempiä ilmamäärän lisääntymiselle.  

– Joistakin vastaavanlaisista ongelmista 
on raportoitu Saksassa ja USA:ssa, mutta  ne 
ovat olleet huomattavasi pienempiä kuin mitä 
meillä nyt on käsillä. Myös Norjassa lisääntyneet 
ilmamäärät ovat olleet ongelmana. Siellä rat-
kaisua ilmamäärän vähentämiseksi on haettu 
lisäämällä ilmaa poistavia lisäaineita. Meillä 
lähtökohta on, että ongelma ratkaistaan koko-
naan, ei niin, että tehtäisiin sille joitakin uusia 
toimenpiteitä. 

Vaikka Suomen kaltaisia tapauksia ei 
muualla maailmassa ole tullut esiin, on mah-
dollista, että niitä jatkossa ilmenee, koska beto-
neissa käytettävät lisäaineet ovat samanlaisia 
kaikkialla.

Syksyllä paluu päiväjärjestykseen
Robust Air-projektin Punkki näkee ennen 
kaikkea ongelman hoitamisena pois päivä-
järjestyksestä. 



772 2017

– Tilanne on tällä hetkellä jo osittain kor-
jaantunut. Kun on havaittu betonimassojen 
herkkyys tällaisille ilmiöille, ovat valmistajat 
säätäneet massojen koostumusta. On kuiten-
kin todennäköistä, että tutkimusta jatketaan 
ongelman ratkaisun jälkeen selvittämällä ilmi-
ötä syvemmällä tasolla. 

Projekti saatetaan päätökseen heinäkuun 
2017 loppuun mennessä. Silloin mitä todennä-
köisimmin tiedetään, mistä ilmamäärien nousu 
johtuu ja millä toimenpiteillä ongelmat voidaan 
välttää. Liikennevirasto ja betoninvalmistajat 
voivat tämän jälkeen kirjata uudet ohjeistukset 
betonin valmistukseen. 

 – Vakaasti uskon, että ensi syksynä ongelma 
ei ole enää aktiivisesti esillä, vaan se voidaan 
kuitata ratkaistuksi.

Robust Air -projekti Aalto-yliopistossa 
• valmistuu heinäkuun 2017 loppuun mennessä.
• tavoitteena varmistaa betonin suojahuokostuksen stabiilisuus.
• rahoittajina Liikennevirasto, Betoniteollisuus ry, kolme valmisbetonin toimittajaa ja 

seitsemän lisäainetoimittajaa, joista yhtenä mukana Finnsementti Oy.

Robust Air tutkii betonin lujuusongelmia

Robust Air is research into 
strength problems of concrete
The Robust Air research project at Aalto Uni-
versity focuses on establishing the causes of the 
strength problems of concrete through studies 
into additives and properties of concrete. The 
project started in early 2017 and is scheduled to 
be completed by the end of July. The objective 
is to verify the stability of the air entrainment 
of concrete.

The Robust Air project follows an investi-
gation carried out by the Finnish Transport 
Agency into the increased air contents of con-
crete. Operators in the concrete industry together 
with manufacturers of additives then continued 
the research. 

The strength problems have come as a sur-
prise to all of the operators, although the effect 

that increased air content has on strength has 
been known. The severity of the phenomenon 
has not been appreciated, however. 

Frost resistant air-entrained concrete is 
not very widely used globally; it is primarily a 
product utilised in the northern regions, and 
in Germany to some extent. The problem that 
has now been identified is a Finnish phenom-
enon. One cause for it could be the requirements 
defined in Finland for P-grade concrete which 
are the most stringent in the world. P-grade 
concrete is commonly used in Finland in bridge 
building and infrastructure projects. 

Because of the stringent requirements, Finn-
ish concrete differs somewhat from the concrete 
grades used in other countries, for example in 
Sweden, which may make them more susceptible 
to an increase in air volume. 

1 Kuvassa Kehä I:  Espoon raja -Hämeenlinnanväylän 

betonivalua lokakuussa 2016. Huom. Kuva on kuvi-

tuskuva, joka kuvaa siltarakenteiden betonivalua, eikä 

varsinaisesti liity em. tutkimukseen.
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Liikenneväylien rakentamisessa ja korjaami-
sessa on painetta liikennehaittojen pienentä-
miseen. Samanaikaisesti työn laadun täytyy 
pysyä hyvänä tai parantua. Yksi keino näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen on eri materiaa-
leista rakennettujen tyyppisiltojen eteen tehty 
kehitystyö.

”Palkitut yritykset ovat tuoneet tienpidon 
markkinoille uusia nykyaikaisia tyyppisiltoja, 
joiden esivalmistusaste on hyvä ja ne voidaan 
asentaa nopeasti”, toteaa Liikenneviraston 
kehittämispäällikkö Antti Rytkönen.

Kestäviä ideoita, jotka 
säästävät aikaa ja rahaa
Palkitut yritykset hyödyntävät erilaisia inno-
vaatioita silloissaan. Parman tyyppisilta on 
jännitetty betoninen elementtisilta, jossa 
palkkielementtien päälle valetaan kansilaatta. 
Ruukin tyyppisilta on elementeistä rakennettava 
betonikantinen liittopalkkisilta. Versowoodin 
tyyppisilta on liimapuinen elementtisilta. 

Kaikki tunnustuksen saaneet tyyppisillat 
on mitoitettu kestämään Suomen tieliiken-
teessä vuodesta 2013 lähtien sallittua 76 tonnin 
ajoneuvokalustoa. Muihin Euroopan maihin 
verrattuna Suomessa saa nykyään ajaa varsin 
raskaalla kalustolla. Tämä tarkoittaa, että myös 
siltojen tulee olla kestävää tekoa. Uusilla tyyp-
pisilloilla on toteutettu jo lukuisia kohteita. Kil-
pailun tuomaristo olettaa, että näiden tyyp-
pisiltojen käyttö liikennehankkeissa kasvaa.

Liikenneviraston  
Sillanrakentamisen Hyvä idea 
-tunnustukset elementtisilloille

Sirkka Saarinen, toimittaja Liikennevirasto jakoi vuoden 2016 Sillanrakentamisen Hyvä idea 
-tunnustuksen kolmelle yritykselle, jotka ovat kehittäneet ele-
menteistä koottuja tyyppisiltoja. Palkitut yritykset ovat Parma 
Oy, Ruukki Construction Oy ja Versowood Oy. Voittajan valitsee 
Liikenneviraston ja ELY-keskusten siltainsinööriverkko.

Eurakoskelle ensimmäinen 
Parman jännepalkkisilta
Ensimmäinen Parma Oy:n  ja Sito Oy:n yhdessä 
kehittämään tyyppiratkaisuun perustuva ele-
menttisilta valmistui joulukuussa 2016 Sata-
kuntaan Kiukaisille.

 Siellä vuonna 1938 rakennettu silta uusit-
tiin betonielementtisillaksi. Sillan urakoi Destia 
Oy. Uusi silta on kahdeksan metriä leveä ja 24 
metriä pitkä.

Eurakosken sillan toteutuksessa elementti-
sillan oletetut ja toivotut edut toteutuivat myös 
käytännössä. Varsinaiset siltaelementit asen-
nettiin päivässä, ja elementtiratkaisun tuoma 
säästö koko hankkeessa oli noin kolme viikkoa. 
Töiden nopeutuminen säästi sekä työmaan 
kustannuksia että pienensi liikennehaittoja.

Urakoitsija korostaa myös parempaa työ-
turvallisuutta: elementtiratkaisussa ei tarvitse 
rakentaa työtasoja ja tukirakenteita uoman 
päällä työskentelyä varten. Myös säälle alttiit ja 
liikenteen seassa tehtävät työvaiheet vähenevät.

Elementtisillan suunnittelussa on varmis-
tettu myös tarkastustoiminnan mahdollista-
miseen. Sillan alapuolelle ei jää hankalasti 
saavutettavia rakenteita. Jos siltakannen 
vedeneristeeseen tulee vuoto, se on helposti 
paikannettavissa ja korjattavissa.

Parmassa ollaan valmiita seuraavien kohtei-
den rakentamiseen. Jännepalkkien mitoitukset 
on tutkittu 15 – 30 pituuksilla. Reunapalkkien 
valuun on kehitetty elementtirakenteinen 
vaihtoehto, joka sujuvoittaa työmaavaihetta 
entisestään. Myös aineistot Liikenneviraston 
käyttölupahakemusta varten on viimeistelty.

Recognitions to prefabricated 
bridge construction from 
Finnish Transport Agency
The “Good bridge construction idea” recognition 
of the Finnish Transport Agency was in 2016 
given to three companies that have developed 
bridges built from prefabricated elements.

The companies that were awarded include 
Parma Oy, Ruukki Construction Oy and Ver-
sowood Oy. They have introduced new modern 
bridges with a high level of prefabrication and 
short erection times.

The bridge that earned Parma the recogni-
tion is a prestressed bridge built from prefabri-
cated concrete girders and a cast-in-situ deck 
slab. The first prefabricated bridge based on this 
solution developed by Parma in collaboration 
with Sito Oy was completed in December 2016. 
The new bridge over the Eurakoski Rapids is 
eight metres wide and 24 metres long.

The actual prefabricated bridge elements 
were erected in one day, and the total time sav-
ings achieved in the overall project owing to 
prefabrication were about three weeks. The 
shorter duration of the project translated into 
both lower worksite costs and less traffic disrup-
tions. Occupational safety is also improved, as 
prefabricated construction eliminates the need 
for work platforms and supporting structures 
to allow working over the waterway. The solu-
tion also reduces the amount of work that is 
vulnerable to weather as well as work that has 
to be carried out amongst traffic.
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1 Tyyppiratkaisussa elementtirungon nopea asen-

taminen yhdistyy paikalla valettavan kansilaatan 

saumattomaan ja vedenpitävään pintarakenteeseen.

2 Eurakosken sillan elementit asennettiin paikalleen 

päivässä.

3 Tehtaalla valmistettujen jännebetonipalkkien 

päälle asennettiin paikallavalettu siltakansi. 

Liikenneviraston Sillanrakentamisen Hyvä idea -tunnustukset elementtisilloille
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”Aikamoinen yllätys”, Antero Sahla kommentoi 
viime marraskuussa 2016 saamaansa Vuoden 
elementtisuunnittelija -tunnustusta. Sen jakoi 
Betonipäivillä Betoniteollisuus ry:n Element-
tijaosto.

Jos tunnustus oli Anterolle yllätys, sellainen 
se ei ollut valitsijoille: Vuoden elementtisuun-
nittelijalla on pitkä ura suunnittelijana ja kehit-
täjänä. Neljänkymmenen vuoden aikana hän 
työskenteli betonielementtitehtaassa, omassa 
yrityksessä ja isossa suunnittelutoimistossa. 
Eläkkeelle Antero jäi kesällä 2015.

”Näen kunnianosoituksen elämäntyöpal-
kintona, josta olen otettu ja kiitollinen. Kun 
tänään ja tulevaisuudessa enenevästi tullaan 
suunnittelua tekemään tietomallintamalla, on 
mielestäni tärkeää, että elementtisuunnittelijan 
arvostusta pyritään nostamaan myös tällaisella 
joka toinen vuosi jaettavalla huomionosoituk-
sella”, hän sanoo.

Vanhemman veljen jalanjäljissä
”Taisin matkia neljä vuotta vanhempaa veljeäni, 
joka oli valmistunut rakennusmestariksi”, Antero 
vastaa miksi rakennusalalle -kysymykseen. Veli 
opiskeli Turussa, Antero sen sijaan valitsi Porin 
teknillisen oppilaitoksen, josta hän valmistui 
vuonna 1974.

Koulun ja armeijan jälkeen hän meni työ-
maamestariksi Urakoitsijat Oy:öön.

Työmaavaihe jäi kuitenkin lyhyeksi. ”Kävi 
niin, ettei se sopinut minulle terveyssyistä. 
Synnynnäinen lonkkavika haittasi työmaalla 
liikkumista. Kun Seinälevy Oy haki elementti-

suunnittelijaa, hain ja pääsin toimistohommiin”, 
Antero kertaa suunnittelijaksi päätymistään.

Turun Itäharjun alueella sijaitsevan tehtaan 
kyljessä oli suunnittelutoimisto, jossa oli tois-
takymmentä ihmistä suunnittelussa.

”Siihen aikaan suunnittelu oli tietysti kynä-
hommaa, tussipiirtämistä ja rapsuttelua”, hän 
muistelee.

”Siirtyminen työmaalta elementtisuunnit-
telijaksi oli kohtuullisen iso ja myös vaativa 
muutos. Jälkeenpäin ajatellen heti ensim-
mäinen työmaa oli nuorelle suunnittelijalle 
varsin vaativa, klinkkerilaattakohde pääkau-
punkiseudulla. Seinälevyn kohteet olivat 
pääasiassa asuinkerrostaloja, myöhemmin on 
ollut myös liikerakennuksia, teollisuushalleja, 
ja urheiluhalleja.”

Oma yritys
Oman yrityksen, Rakennussuunnittelu A. Sahla 
Oy:n, Antero perusti marraskuussa 1985. Yrittä-
jäksi ryhtymistä vauhditti se, että suunnittelijan 
työ tuntui siltä omalta jutulta.

”Seinälevyssä tuli tilanne, että hallin puolella 
tarvittiin kaveria työnjohtoon. Lupauduin ja 
tein samaan aikaan lähinnä iltatöinä kesken 
olevia suunnittelutöitä. Se oli varsin hektistä”, 
Antero kertoo tilanteesta, jossa yhden ison 
firman hankkija kannusti perustamaan suun-
nittelutoimiston, varma asiakas olisi tiedossa.

”Kai sitä yrittäjähenkisyyttäkin oli mat-
kassa”, hän naurahtaa 17 vuoden itsellisyyttä. 
Suurimman osan aikaa Anterolla oli yksi pal-

kattu työntekijä. Lisäksi useana kesänä oli har-
joittelijoita, jotka saivat siten tuntumaa alaan.

Oman yrityksen syntyvaiheeseen ajoit-
tuu myös tietotekniikan tulo suunnittelijan 
työkaluksi. 

”Oman yrityksen perustettuani en enää 
kauaa piirtänyt käsin. Ensimmäiseksi hankin 
kahden viikon koekäyttöön Nokian Mikro 
Mikko 286:n ja jcad-ohjelmiston sekä tarvittavat 
tulostustyökalut. Kaksi viikkoa riitti todista-
maan, että kynähommat saivat jäädä taakse”, 
Antero naurahtaa.

Optiplaniin ryhmäpäälliköksi
Vuonna 2002 Optiplan osti Anteron yrityksen. 
Hän siirtyi kaupan myötä isoon suunnittelutoi-
mistoon. Päätös myynnistä oli Anteron mukaan 
sikäli helppo, että kumpikaan tyttäristä ei ole 
seurannut ammatinvalinnassa isän jälkiä, joten 
jatkajaa ei ollut tiedossa.

”Itselle muutos oli kohtuullisen iso, sillä 
Optiplanissa ryhmäpäällikkönä työskennel-
lessä tuli alaisia kertaheitolla toistakymmentä 
ja sen mukana esimiestehtäviä. Olin silti koko 
ajan kiinteästi mukana myös suunnittelussa.”

Myös paikkakunta vaihtui: ”Oma toimisto 
oli ollut Kaarinassa, siirryin Optiplanin Turun 
toimistolle. Varsinkin alkuaikoina myös reis-
suja pääkaupunkiseudulle oli useita viikoittain, 
yhteistyö muiden suunnittelijoiden, kuten 
arkkitehtien ja lvis-suunnittelijoiden kanssa 
korostui.”

Henkilökuvassa Antero Sahla 

Betonilehden henkilögalleriassa on 
haasta teltavana rakennusmestari 
Antero Sahla (s. 1952 Pöytyällä).
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1 Vuoden elementtisuunnittelijaksi valittu Antero 

Sahla kertoo yllättyneensä huomionosoituksesta. 

Tunnustus sinällään on hänen mielestään terve-

tullut arvostuksen osoitus elementtisuunnittelulle. 

”Elementtisuunnittelu on rakentamisketjun todella 

tärkeä, mutta valitettavan usein väheksytty osa-alue.”

Aktiivisesti kehittämässä
Antero ei ole tyytynyt ’pelkkään’ suunnitteluun, 
vaan hän on ollut aktiivinen kehittäjä. Hän on 
muun muassa tehnyt Jidea Oy:n JCAD:iin omia 
makro-ohjelmia ja sovelluksia. Niitä hän käytti 
omassa yrityksessään automatisoimaan päivit-
täistä suunnittelua: niihin syötettiin lähtötiedot, 
joiden perusteella syntyi elementtikuva.

”Ohjelmistotalo tietysti toteutti, mutta olin 
kehitystyössä tiiviisti mukana”, hän tarkentaa.

”Myös Optiplanissa käytimme tekemiäni 
sovelluksia. Optiplanissa olin mukana rakenta-
misen eri osapuolien muodostamassa ryhmässä, 
joka kehitti ja kävi läpi Jidean ScaleCADin 
detaljiikkaa. ScaleCADin aihio oli mielestäni 
hyvä, vaikka viimeinen rutistus jäi ehkä hieman 
uupumaan”, hän arvioi.

”Nyt Teklan ohjelmat ovat tätä päivää. Ne 
ovat monipuolisia ja hyviä – mutta myös moni-
mutkaisia”, Antero sanoo.

Tietomallinnuksen Antero sanoo jääneen 
hänen osaltaan hieman katveeseen: ”Toki ehdin 
jonkin verran olla mukana. Se vaatii kuiten-
kin syvällistä paneutumista, josta en eläkeiän 
lähestyessä enää innostunut.”

Antero korostaa, että tietomallintamisen 
pitäisi nykyistä paremmin näkyä suunnitte-
lupalkkiossa: ”Kun ja jos tietomallinnusta koh-
teessa edellytetään, tilaajan pitäisi olla valmis 
maksamaan sen tuomista lisähyödyistä. Varsi-
naista suunnittelutyötähän se ei tässä vaiheessa 
vielä nopeuta, päinvastoin.”

Saumatonta elementtirakentamista
Elementtirakentaminen sanana ei ole aina ollut 
se houkuttelevin. Anteron mukaan julkisivu-
jen sauma on ollut se kynnyskysymys. ”Jonka 
välttämiseen on jo hyvät keinot: ohut- ja kolmi-
kerrosrappauksesta saumojen arkkitehtoniseen 
häivyttämiseen”, hän huomauttaa.

Suomen betonielementtiyritykset ehtivät 
tulla Anterolle neljässäkymmenessä vuodessa 
tutuiksi yhteistyökumppaneiksi. Lista niistä 
yrityksistä, joille hän ei ole ollut tekemässä ele-
menttisuunnitelmia taitaa olla paljon lyhyempi 
kuin lista yhteistyökumppaneista.

Rakennusmateriaalina betonilla ja ele-
menttirakentamisella tulee Anteron mielestä 
olemaan jatkossakin vahva asema. ”Puu on 
toki tulossa, mutta sillä on omat rajoituksensa.”

Oikea materiaali oikeaan paikkaan -lause 
on hänen mukaansa kaikille hyvä ohjenuora.

Osaajia kaivataan
Kysymykseen elementtisuunnittelun osaajista 
Antero vastaa, ettei tiedä ihan päivän tilannetta, 

mutta olettaa sen pysyneen vaikeana: ”Osaavia 
elementtisuunnittelijoita ei löydy kun toisista 
firmoista ostamalla.”

Koulun penkiltä elementtisuunnittelijoita 
ei valmistu, vaan heidät pitää yrityksen kou-
luttaa. Vuosikaan ei riitä, vasta parin vuoden 
työskentelyn jälkeen kokemusta ja osaamista 
on kertynyt tarpeeksi.

Tavataan keilahallilla
Varmin paikka tavata Antero nykyään on keila-
halli. ”Aika monta kertaa viikossa, harjoituksissa 
ja kisoissa käyn”, Turun rakennusmestariyh-
distyksen porukassa keilaava Antero kertoo.

Myös pyöräily on mieluista, kesäisin Antero 
kertoo tekevänsä veljiensä kanssa muutaman 
päivän pyöräilyreissuja. Kädentaitoja puoles-
taan tarvitaan sekä Kaarinassa sijaitsevassa 
omakotitalossa että Salossa olevassa ympä-
rivuoden asuttavassa vapaa-ajanasunnossa.

Sirkka Saarinen
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Arvioiden mukaan sementin valmistuksesta 
syntyvät päästöt muodostavat noin viisi pro-
senttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. 
Koko ilmastonmuutoskeskustelun ajan onkin 
pidetty selvänä, että sementtiteollisuus on yksi 
pahimmista ilmakehän hiilidioksidin lähteistä.

Tämä tuore tutkimus esittää asiasta lähes 
päinvastaisen tulkinnan. Tutkimuksen tulokset 
julkaistiin arvovaltaisessa Nature Geoscience 
-lehdessä.

Rakentamisessa käytetyn betonin karbona-
tisoitumisen ansiosta sementin valmistuksessa 
syntyvistä hiilidioksidipäästöistä saadaan val-
taosa kompensoitua. Tämä unohdetaan usein, 
kun tarkastellaan rakentamisen elinkaaren 
aikaisia päästöjä. 

Hiilidioksidia palautuu rakenteeseen
Karbonatisoituminen on kemiallinen reaktio, 
jossa osa hiilidioksidista palautuu takaisin 
rakenteeseen sen käytön ja erityisesti kierrä-
tysvaiheen aikana sementin reagoidessa ilman 
hiilidioksidin kanssa. Kyseessä on hidas pro-
sessi, joka on pysyvä osa sementistä valmistet-
tujen materiaalien elinkaarta. Kun materiaalit 
kuluvat, hiilidioksidi leviää niiden huokosiin 
ja synnyttää kemiallisen reaktion, joka alkaa 
materiaalin pinnalta ja siirtyy vähitellen sisem-
mälle rakenteeseen.

Laastit sitovat hiilidioksidia suhteessa vielä 
enemmän kuin betoni. Tämä johtuu siitä, että 
laastia levitetään usein ohuiksi kerroksiksi 
rakennusten ulkopinnoille, jolloin myös kar-
bonatisaatio on tehokkaampaa. 

Nykykaupungit hiilinieluja

Leena-Laisa Simola, toimittaja 
 
Artikkeli on käännetty Nature Geoscience 
-lehden artikkelista. 

Englannin Itä-Anglian yliopistossa tehdyn kansainvälisen tut-
kimuksen mukaan nykykaupungit ovat merkittävä, laskelmissa 
laiminlyöty hiilinielu.

Betoni on kuitenkin suurin yksittäinen 
materiaali hiilinielujen synnyssä, koska noin 
70 prosenttia kaikesta valmistetusta sementistä 
käytetään betonin valmistukseen. 

Miljardi tonnia päästöjä takaisin vuosittain
Tutkimuksen mukaan maailmassa tällä hetkellä 
olemassa olevat rakenteet sitovat vuodessa mil-
jardi tonnia ilmakehän hiilidioksidia. 

Vuosina 1930 - 2013 hiilidioksidia on sitou-
tunut yhteensä 4,5 gigatonnia. Luku on vajaa 
puolet siitä määrästä, joka sementin valmistuk-
sessa on vapautunut tuolla ajanjaksolla. Tosin 
tähän lukuun ei ole otettu mukaan sementin 
valmistuksessa käytettävien fossiilisten polt-
toaineiden tuottamia päästöjä. 

Vuosina 1980 - 2013 syntyneistä vuosittaisista 
sementin valmistusprosessin päästöistä arviolta 
44 prosenttia saadaan tasattua hiilinielulla.

Ennen vuotta 1982 suurin osa hiilidioksidista 
otettiin talteen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Vuodesta 1994 alkaen Kiinassa käytetyt betoni-
rakenteet ovat imeneet enemmän hiilidioksidia 
kuin kaikki muut tutkimuksen alueet yhteensä 
johtuen maan nopeasti lisääntyvästä kaupun-
kirakentamisesta.

Karbonatisaatio lisääntyy vauhdilla
Vuosina 1990 - 2013 hiilidioksidin vuosittainen 
imeytyminen on lisääntynyt vauhdilla, lähes 
kuusi prosenttia vuodessa. Tämä johtuu siitä, 
että betonirakennusten ja infrastruktuurin 
määrä lisääntyy ja myös vanhenee, jolloin 
betonia puretaan ja kierrätetään.

1 Rakentamisessa käytetyn betonin karbonatisoi-

tumisen ansiosta sementin valmistuksessa syntyvistä 

hiilidioksidipäästöistä saadaan valtaosa kompensoitua. 

Tämä unohdetaan usein, kun tarkastellaan rakenta-

misen elinkaaren aikaisia päästöjä. 
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Kun betonirakennus puretaan ja betoni 
murskataan, esiin tulee aikaisemmin raken-
teen sisällä ollutta betonia. Tämä kiihdyttää 
karbonatisaatiota. Kiinassa rakenteiden keski-
määräinen kestävyys on noin 35 vuotta, kun taas 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa vajaat 70 vuotta. 
Tämän takia karbonatisaatio on lisääntynyt 
ja hiilidioksidin imeytyminen kiihtynyt viime 
vuosina.

Kun otetaan huomioon viimeisen 50 vuoden 
aikana rakennettujen betonirakenteiden suuri 
määrä ja niiden arvioitu purkaminen, murskaus 
ja uudelleenkäyttö, voidaan odottaa rakenteiden 
synnyttämien hiilinielujen lisääntyvän myös 
tulevaisuudessa.

Suuri ja unohdettu hiilinielu
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
IPCC:n päästöinventaarioiden ohjeistus tarjoaa 
keinoja hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen 
sementin valmistuksessa, mutta siinä ei kuiten-
kaan oteta huomioon karbonatisaation aikana 
imeytyvää hiilidioksidia.

Englannissa valmistuneen tutkimuksen joh-
tava tutkija, professori Dabo Guan toteaa, että 
rakenteiden hiilinielun suuruus oli ratkaiseva 
maailmanlaajuiselle hiilidioksidin kiertokululle 
vuosina 1930 - 2013.

– Olemassa olevat rakenteet ovat suuri ja 
unohdettu hiilinielu, joka pitäisi huomioida 
päästöinventaarioissa ja hiilidioksidia koske-
vissa laskelmissa. 

– Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 
pitäisikin priorisoida fossiilisten polttoaineiden 
päästöjen, eikä sementin päästöjen vähentä-
mistä, koska sementin valmistuksessa syntyy 
myös hiilinielu. 

Karbonatisoitumiseksi kutsutaan  
betonin neutraloitumisreaktioita

Reaktiot aiheutuvat ilman sisältämän hiilidioksi-

din CO2 tunkeutumisesta betoniin, joka voidaan  

esittää muodossa:  

Ca (OH)2 + CO2 – CaCO3 + H2O 

Karbonatisoituminen etenee rintamana pin-

nasta alkaen.

Kalkkikivi

Kalkkikivi

Kalsiumkarbonaatti  

hajoaa kalsiumoksidiksi

ja hiilidioksidiksi

Noin 50 % kalkki- 
kivestä vapautuneesta  
hiilidioksidista sitoutuu  
takaisiin betoniin 

Sementtiuuni

BetonirakenneBetonirakenne

Sementti

CO2

CO2

HIILEN KIERTO BETONISSA

Nykykaupungit hiilinieluja

Modern cities are carbon sinks
The emissions produced in the manufacture of 
cement account for about 5% of the total carbon 
dioxide emissions in the world. In fact, cement 
industry has been considered one of the worst 
sources of carbon dioxide in the atmosphere. 
An international study conducted at the Univer-
sity of  East Anglia presents an almost opposite 
interpretation of the matter. The results of the 
study were published in the prestigious Nature 
Geoscience journal.

Owing to the carbonation process of the 
concrete used in construction, the majority of 
the carbon dioxide emissions produced during 
the manufacture of cement can be compensated 
for. This is often forgotten when emissions from 
construction are assessed over the whole life 
cycle. 

The annual capture of carbon dioxide has 
increased by almost six percent during the years 
1990 - 2013. This has been caused by the increased 
volume of concrete buildings and infrastructure 
as well as by the ageing of the structures result-
ing in the demolition and recycling of concrete.

When a concrete building is demolished and 
the concrete is crushed, concrete that has been 
inside the structure is exposed. This accelerates 
the carbonation process. In China, where con-
struction volumes are the highest, the average 
service lifetime of structures is about 35 years, 
while in the US and Europe it is almost 70 years. 
This has resulted in increased carbonation and 
uptake of CO2 in the recent years.

When we consider the large scale of concrete 
structures built in the last 50 years and the esti-
mates of the demolition, crushing and reuse of 
these structures, we can expect the increase in 
carbon sinks created by structures to continue 
also in the future.
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Sitä saa, mitä tilaa!

”Tarvittaisiin jonkinlainen herätyskokous” 
oli eräs vastaus Betoniyhdistyksen pari 
vuotta sitten teettämässä kyselyssä liittyen 
betonirakentamisen senhetkisiin haasteisiin 
ja menestyksen tekijöihin. 

No, tuota kokousta ei tarvittu, vaan herä-
tys tuli kuin tilauksesta. Eikä ihan yllätyk-
senä, sillä jo tuossa parin vuoden takaisessa 
kyselyssäkin betonialan yhdeksi merkittä-
väksi haasteeksi nostettiin betonirakenta-
misen laatu kokonaisuudessaan. Jo tällöin 
moitteet kohdistuivat koko toimitusketjuun: 
”Suunnittelijat eivät kovin aktiivisesti mää-
ritä laatuvaatimuksia rakenteiden mittatole-
ransseja ja betonin lujuusluokkaa enempää. 
Betonitekniset laatuvaatimukset sivuutetaan 
joko tietoisesti ja tiedostamatta. Tilaajat eivät 
osaa vaatia. Laatu on lähinnä juhlapuheiden 
kestoaihe, mutta työmaalla tilanne nähdään 
toisin”. Tuossa muutama esimerkki silloisista 
vastauksista.

Miten ihmeessä me olemme ajautuneet 
tällaiseen tilanteeseen, missä juuri kukaan ei 
ole valmis maksamaan mistään juuri mitään; 
tilanteeseen, missä rakennesuunnittelu on 
kilpailutettu niin tiukalle, ettei suunnitte-
lijoilla ole aikaa eikä aina osaamistakaan 
suunnitella laadukkaasi valettavia betoni-
rakenteita saati mahdollisuutta osallistua 
edes muutaman tunnin betonitekniikan 
koulutukseen. Tilanteeseen, missä työmaalle 
ei tilata rakenteeseen parhaiten soveltuvaa 
betonia vaan halvinta ja massat on viritetty 
niin, ettei pieniinkään virheisiin ole varaa. 
Tilanteeseen, missä epäkuranttia betonia ei 
uskalleta palauttaa toimittajalle, vaan vale-
taan vaivihkaa rakenteeseen. Tilanteeseen, 

missä laadunvarmistustoimenpiteet tehdään 
vähän niin ja näin.

Näyttäisi siltä, että meillä on käsissämme 
iso systeeminen ongelma, missä kaikki vaikut-
tavat kaikkeen. Jos tilaaja ei usko saavansa 
lisäarvoa suuremmalla panostuksella suun-
nitteluun ja rakentamiseen, hän luonnollisesti 
valitsee halvimman hinnan tarjonneen teki-
jän.  Erityisesti heikossa markkinatilanteessa 
tämä johtaa kovaan hintakilpailuun, mistä 
seuraa paitsi kannattavuuden, usein myös 
laadun heikkeneminen.  Jotta toiminta olisi 
edes jotenkin kannattavaa, joudutaan työt 
tekemään entistä pienemmillä resursseilla 
entistä nopeammin. Syntyy helposti virheitä 
ja puutteita, joiden korjaaminen vie aikaa 
ja rahaa sekä kiristää eri osapuolten välejä 
ja heikentää luottamusta. Pahimmassa 
tapauksessa lopullinen hintalappu on hui-
masti korkeampi kuin alun perin ajateltiin ja 
lopputuote on jotain muuta kuin, mitä asia-
kas oikeasti alun perin halusi. Heikentyvää 
laatua yritetään parantaa lisääntyvillä mää-
räyksillä, vaatimuksilla ja kontrollilla, minkä 
seurauksena kustannukset nousevat, mutta 
asiakkaan saama lopullinen arvo ei lisäänny. 

Mitä ilmeisimmin tuo ”kuin tilauksesta 
tullut” herätys on ollut kyllin voimakas, sillä 
alalla on nyt tosissaan ryhdytty toimiin. Beto-
nirakentamisen nykyisiä laatuongelmia sel-
vitetään mm. puolueettoman selvitysmiehen 
toimesta. Tsemppiä vaan selvitysmiehelle, 
voin vakuuttaa, että odotukset selvitystä 
kohtaan ovat korkealla! 

Meidän on kuitenkin syytä muistaa, että 
selvitysmiehen tehtävänä on vain muodostaa 
tilanteesta kokonaiskuva, löytää ongelmakoh-
dat ja niiden syyt sekä esittää mahdolliset 
toimenpide-ehdotukset tilanteen korjaa-
miseksi. Hänen tehtävänään ei ole poistaa 
ongelmia, eikä estää niiden syntyä jatkossa. 
Se pallo jää alan toimijoille, toimitusketjun 
kaikille osapuolille. Miten tämä tapahtuu, 
onkin sitten ihan toinen juttu, mutta olen 
melko varma, että tilaajat ovat siinä mitä 
merkittävimmässä avainasemassa. 

Niin se vaan näyttää olevan, että sitä saa 
mitä tilaa, oli kyse sitten valmiista rakennuk-
sesta, betonista tai vaikkapa alan herätyk-
sestä.

Tarja Merikallio
toimitusjohtaja
Suomen Betoniyhdistys ry
tarja.merikallio@betoniyhdistys.fi
p. 050 434 8335

Kolumni



Ympäristöministeriö on avannut verkkopalve-
luunsa tietopankin, jossa kiinteistönomistajat 
ja korjaajat voivat hakea tietoa rakennuksissa 
käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Tieto-
pankki löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/
rakennusmateriaalit

Korjausrakentamisen osuus rakentamisen 
kokonaismäärästä kasvaa koko ajan.  Myös tieto 
materiaalien terveysvaikutuksista ja hyödyn-
tämismahdollisuuksista purettuna päivittyy 
jatkuvasti. Suuri osa korjaamisesta tapahtuu 
omatoimisesti esimerkiksi huoneistoremon-
teissa tai pientalokorjauksissa, ja niissä syntyy 
myös merkittävä osa rakennus- ja purkujät-
teestä. Tietopankki auttaa etenkin ei-ammat-
tilaisia tunnistamaan vanhoja materiaaleja sekä 
antaa tietoa niiden ominaisuuksista, haitalli-
suudesta ja kierrätettävyydestä. Tietopankin 
avulla halutaan ehkäistä turhaa purkamista ja 
edistää puretun materiaalin kierrätystä käyt-
täjien terveyttä vaarantamatta.

Materiaaleja voi etsiä tietokannasta mate-
riaalin, tuotteen nimen, käyttöajan tai käyttö-
kohteen perusteella. Sivustolla oleva kuvitus 
auttaa materiaalien tunnistamisessa. Tieto-
pankki sisältää lisäksi erillisen käyttöohjeen 
ja käytännön ohjeita korjaajalle purkamiseen, 
jätehuoltoon ja vaarallisiin aineisiin liittyen.

Tietopankin laadinnan taustalla on vuonna 
2013 valmistunut Rakentamisen materiaalite-
hokkuuden edistämisohjelma (RAMATE). Sen 
tavoitteena on madaltaa kiinteistönomistajien 
ja korjaajien kynnystä ehkäistä rakennusjätteen 
syntymistä sekä lajitella ja kierrättää jätteet 

asianmukaisesti. EU:n jätedirektiivi edellyttää, 
että rakennus- ja purkujätteestä 70 % kierrä-
tettäisiin jäsenmaissa materiaalina vuoteen 
2020 mennessä.

Tietopankin on toteuttanut arkkitehti Pekka 
Hänninen ympäristöministeriön ja asiantun-
tijaryhmän avustuksella.

Rakennusmateriaalien tietopankki on osa 
ymparisto.fi -palvelun Korjaustieto-sivuja: 
ymparisto.fi/rakennusmateriaalit

Lisätiedot:
Yliarkkitehti Harri Hakaste    
ympäristöministeriö, puh. 0295 250 074   
etunimi.sukunimi@ym.fi

Lujabetoni Oy:n Oulun 
betonituotetehdas 
työturvallisuuskilpailun 
voittoon

Betoniteollisuuden vuoden 2016 työturvallisuus-
kilpailun voittajaksi on valittu Lujabetoni Oy:n 
Oulun betonituotetehdas.

"Lujabetoni Oy:n Oulun betonituotetehtaan 
nosti kokonaiskilpailun voittoon se poikkeuk-
sellisen vahva ote, jolla tehtaalla huolehdittiin 
työturvallisuudesta ja sen edelleen kehittämi-
sestä", toteaa kilpailun tuomaristoon kuuluva 
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harju-
niemi. "Tehtaan johdolla on selkeä näkemys 
siitä, miten turvallisuuden kehittämistoimet 
toteutetaan niin, että samalla edistetään myös 
tuottavuuden ja tuotelaadun kehittämisen 
tavoitteita", Harjuniemi jatkaa.

"Turvalliset työmenetelmät, apuvälineet 
työn tekemiseen ja konesuojaukset tulee 
kehittää sellaisiksi, että ne eivät haittaa työn-
tekoa, vaan päinvastoin edistävät myös työn 
tehokasta tekemistä", toteaa voittajatehtaan 
tuotantovastaava Ari-Pekka Kähkönen.

Voittajaksi valitun tehtaan turvallisuustaso 
on ollut jo pidempään valtakunnan kärkitasoa, 
sillä tehdas oli tuotetehdassarjan paras tuotan-
tolaitos jo vuoden 2013 kilpailussa.

"Betoniteollisuuden kahdeksatta kertaa 
järjestetyssä valtakunnallisessa työturvalli-
suuskilpailussa finalistijoukko oli taas kerran 
entistäkin tasaisempi ja voittajan valinta siten 
hankalampaa. Tämä on sinällään hieno asia ja 
kertoo alan ottaneen isoja harppauksia eteen-
päin turvallisessa työskentelyssä", toteaa kilpai-
lun tuomariston vetäjä, toimitusjohtaja Jussi 
Mattila Betoniteollisuus ry:stä.

1 Esimerkiksi purkutiilistä voidaan rakentaa uudel-

leen ilmeikästä seinää. 

Purkaa, hyödyntää vai myydä  
– vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
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Kilpailun loppusuoralle selvinneet Rudus 
Oy:n Kurikan elementtitehdas, Lujabetoni Oy:n 
Joensuun valmisbetonitehdas sekä Oulun beto-
nituotetehdas edustivat kaikki erittäin korkeaa 
työturvallisuuden tasoa. Kaikilla kolmella 
tehtaalla oli kulunut viimeisimmästä työtapa-
turmasta useita vuosia. Rudus Oy:n Kurikan 
elementtitehtaalla korostui mm. työnjohdon ja 
työntekijöiden poikkeuksellisen avoin ja sauma-
ton yhteishenki työturvallisuuden vaalimisessa. 
Valmisbetonisarjan voittaneen Lujabetoni Oy:n 
Joensuun valmisbetonitehtaalla esille nousi 
myös erityisen tehokas turvallisuuden jatkuvan 
seuraamisen ja parantamisen kulttuuri. Teh-
taalla panostettiin työolojen seurantaan Elmeri+ 
-menetelmän sähköisellä tablettisovelluksella 
sekä havaittujen pientenkin kehittämistarpei-
den välittömään korjaamiseen.

"Nämä parhaat tehtaat jälleen osoittivat, 
että nolla tapaturmaa on aivan saavutetta-
vissa oleva tavoite kaikille tehtaille", korostaa 
kilpailun tuomaristoon kuuluva ES-AVI:n tii-
mipäällikkö Keijo Päivärinta. Kokonais- ja osa-
kilpailuvoittajien lisäksi kilpailussa palkittiin 
myös parhaat turvallisuustasonsa parantajat. 
Tämän palkinnon ansaitsi elementtisarjassa 
nykyään Betonimestareihin kuuluva BM Turku 
Oy:n Paraisten elementtitehdas, tuotetehtaiden 
sarjassa Lakan Betoni Oy:n Joensuun betoni-
tuotetehdas sekä valmisbetonitehtaiden sar-
jassa niin ikään Lakan Betoni Oy:n Joensuun 
valmisbetonitehdas.

Kokonaiskilpailun voittaja palkitaan kul-
taisella kypärällä ja Fennian lahjoittamalla 

5 000 euron rahapalkinnolla, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi voittajatehtaan työturvallisuus-
työhön. Palkinnot ja muut huomionosoitukset 
luovutetaan Betoniteollisuuden Kesäseminaa-
rissa Hämeenlinnan Aulangolla perjantaina 
11.8.2016.

Taustatietoa Betoniteollisuuden 
työturvallisuuskilpailusta
Betoniteollisuuden valtakunnallinen työtur-
vallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuo-
desta 2009 alkaen. Tällä kertaa kilpailu käytiin 
yhteensä 60 tuotantolaitoksen kesken kolmessa 
eri sarjassa: elementtitehtaat (42 tehdasta), val-
misbetonitehtaat (9 tehdasta) ja betonituote-
tehtaat (9 tehdasta). 

Kilpailussa kukin tehdas pisteytettiin 
Elmeri+ -järjestelmän mukaisen turvallisuus-
mittauksen, tehtaan turvallisuusjohtamisen 
tason, tapaturmataajuuden ja sairauspoissa-
olojen perusteella. Tuotantolaitosten turvalli-
suustason auditoinnin ja mittaukset toteutti 
Tapaturva Oy Juha Merjaman johdolla. Kilpai-
lun tuomariston muodostivat puheenjohtaja 
Matti Harjuniemi Rakennusliitosta, ylitarkastaja 
Keijo Päivärinta Etelä-Suomen Aluehallintovi-
rastosta ja toimitusjohtaja Jussi Mattila Beto-
niteollisuus ry:stä.

Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on 
ollut yritysten työturvallisuustyön motivaa-
tion kohottaminen, hyväksi todettujen tur-
vallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritys-
ten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden 
kannustaminen. 

Weberiltä  uutuustuote 
– Askartelubetoni 

Nyt on saatavilla nimenomaan askartelu-
käyttöön valmistettu Weber hobbyconcrete, 
askartelubetoni, jolla voidaan helposti tehdä 
erilaisia betoniesineitä, kuten koriste-esineitä, 
betonitaidetta ja persoonallisia yksityiskohtia 
vaikka omaan puutarhaan.

Askartelubetoni voidaan valaa muottiin 
ja sitä voi soveltuvin osin myös muovailla 
tuoreena.

Weber hobbyconcrete on saatavissa viiden 
ja viidentoista kilon pakkauksissa hyvin varus-
telluista rautakaupoista.

Lisätietoja:
www. e-weber.fi/teeseitse

Kilpailu liittyy oleellisena osana RT:n "Nol-
latapaturmaa 2020" -tavoitteeseen.

Lisätietoja: Jussi Mattila, toimitusjohtaja, 
Betoniteollisuus ry, puh. 0400 637 224
Mikko Isotalo, toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy
puh. 044 585 2305 
Juha Merjama, toimitusjohtaja, Tapaturva Oy
puh. 040 752 5247

2 Lujabetoni Oy:n Oulun betonituotetehdas

872 2017

Uutiset



by ohje – Betonin puristus-
lujuuden selvittäminen 
valmiista rakenteesta 
porakappaleiden avulla
Betoniyhdistys julkaisi ohjeen betonin lujuu-
den selvittämisestä valmiista rakenteesta 
poraamalla .

Betonin lujuusselvitykset rakenteista poraa-
malla ovat paljastaneet, että menettelyä koskeva 
ohjeistus on ollut jossain määrin ylimalkaista 
ja sen seurauksena noudatetut käytännöt vaih-
delleet eri toimijoiden välillä.

Yhtenäistääkseen poraamalla tehtävän 
lujuuden selvittämisen käytäntöjä Betoniyh-
distys on julkaissut asiaa koskevan ohjeen. 

Koska ohjetta on kysytty aktiivisesti, nykyi-
nen ohjeversio on vapaasti ladattavissa:  
http://www.betoniyhdistys.fi/media/by-ohje-beto-
nin-puristuslujuuden-selvittaminen-valmiista-ra-
kenteesta-porakappaleiden-avulla-02.05.2017.pdf

Tikkurilalta 
uudistetut Finngard-
julkisivujärjestelmät

Tikkurilan Finngard-julkisivujärjestelmien 
varmuus ja toimivuus perustuvat tuotteiden 
korkealuokkaisiin ja valikoituihin raaka-ai-
neisiin. Tuotteiden valmistuksen taustalla on 
vuosikymmenien kokemus pintakäsittelyistä 
sekä tarkat laboratoriokokeet toimivuuden 
varmistamiseksi.

Finngard-kiviainestuotteet sävytetään 
ammattijulkisivutuotteiden sävytykseen 
kehitetyllä Finngard-sävytysjärjestelmällä. 
Sävytysjärjestelmässä käytettäviä sävytys-
pastoja on kehitetty yhdessä vesiohenteisten 
Finngard-tuotteiden kanssa.

Finngard Ohutrappaus -järjestelmä on luja 
ohutrappaus, jonka laastit ja pinnoitteet ovat 
vettähylkiviä. Samalla niiden vesihöyrynlä-
päisevyys on hyvä antaen rakenteen kuivua 
ja hengittää.

Betoni on yleinen julkisivujen ja raken-
nusten runkorakenteiden materiaali. Oikein 
käytettynä ja oikeilla materiaaleilla suojattuna 
se on pitkäikäinen julkisivuratkaisu. Kaikki 
Tikkurilan Finngard-betonikorjaustuotteet on 
suunniteltu suomalaisiin ilmasto-olosuhteisiin.

Parvekerakenteet ovat alttiita sateelle, pak-
kaselle, auringon UV-säteilylle, hiilidioksidille 
ja hapelle. Parvekkeiden betonirakenteiden 
yleisimmät vauriot ovat pakkasrapautuminen 
ja rakenneterästen korroosio. Erityisesti par-
vekelaattojen reunoihin syntyvät halkeamat 
nopeuttavat laatan karbonatisoitumista ja 
lisäävät reunaterästen sekä kaidekiinnikkei-
den ruostumista. Finngard-parvekejärjestelmien 
tuotteilla voidaan ennalta suojata ja tarvittaessa 
korjata parvekkeiden eri osia.

Lisätietoja: Tikkurila Oyj  
Matti Kumpulainen, myyntipäällikkö  
matti.kumpulainen@tikkurila.com
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by 68 Betonin valinta ja 
käyttöikäsuunnittelu  
– Opas suunnittelijoille 2016

Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu julkai-
sun tavoitteena on auttaa rakennesuunnittelijaa 
valitsemaan betonirakenteelle tarkoituksen-
mukaiset rasitusluokat sekä niitä vastaavat 
betonin lujuusluokat ja betonipeitepaksuudet. 
Julkaisun myötä rakennesuunnittelija ymmär-
tämää entistä paremmin betonia ja betonin 
ominaisuuksia.

Julkaisussa käydään läpi betonirakentei-
den käyttöikäsuunnittelun perusperiaatteet, 
betonin rasitusluokat, rasitusluokkayhdistel-
mien valinta, käyttöiän valinta, raudoitteiden 
suunnittelu sekä muut käyttöikäsuunnittelussa 
huomioitavat asiat. Tavanomaisten betonira-
kenteiden rasitusluokkayhdistelmät sekä niitä 
vastaavat betonin ominaisuudet esitetään 
havainnollisessa muodossa.

Julkaisu on suunnattu erityisesti rakenne-
suunnittelijoille, mutta se on hyödyllinen myös 
betonin ja betonirakenteiden valmistajille. Jul-
kaisussa on omana lukunaan ohjeita betonin 
valmistajille. 

Julkaisu on uudistettu versio Suomen Beto-
niyhdistys ry:n julkaisusta by 51 Betoniraken-
teiden käyttöikäsuunnittelu 2007. Menetelmät 
betonirakenteiden käyttöikäsuunnitteluun 
esitetään julkaisussa by 65 Betoninormit 2016. 

Julkaisu on suunnattu uudisrakentamiseen. 
Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös 
korjausrakentamisessa.

Hinta: 85 € (sis. alv 10%)

Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi
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Tekniikan tohtori Johanna Tikkanen on nimi-
tetty 10.5.2017 alkaen Betoniyhdistyksen uudeksi 
betonitekniikan asiantuntijaksi. 

Johanna siirtyi Betoniyhdistykseen Con-
testa Oy:stä, missä hän on toiminut betoni-
asiantuntijana erityisesti betonirakenteiden 
kuntotutkimusten ja vaurioanalyysien, tuote-
kehityksen sekä laadunvalvonnan parissa. 
Johannan työhistoriaan kuuluu myös mm. 
toimiminen ylitarkastajana Tukesissa sekä 
betonitekniikan tutkimus- ja opetustyö Aalto 
yliopistossa/Teknillisessä korkeakoulussa. 

Hänen erityisosaamisalueita ovat mm. 
betonin materiaalitekniikka, vauriomekanis-
mit ja testaus. Betoniyhdistyksessä Johan-
nan tulevia työtehtäviä ovat mm. betonialan 
julkaisujen laadinta, eri koulutusosa-alueiden 
toiminnan vetäminen ja kehitys sekä betoni-
yhdistyksen eri toimikunnissa ja työryhmissä 
työskentely. 

Vapaa-ajalla Johanna lenkkeilee. Hän on 
myös innokas kotikokki, joka syksyisin met-
sästää Ansa-koiransa kanssa sekä sieniä että 
metsäkanalintuja.

Johanna Tikkanen on 
Betoniyhdistyksen uusi 
betonin erityisasiantuntija
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.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

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

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 !

Ilmoittajaluettelo 2  2017

Ilmoittaja Sivu

Aikakausmedia III kansi
Anstar Oy 7
BASF Construction Chemicals Europe 5
Bermanto Oy 2
Betset Group Oy 2
Betoni- ja muuratut rakenteet 4
Cemex Oy 2
Contesta Oy  7
Joutsenon Elementti Oy 29
Kingspan Insulation Oy II kansi
Lammin Betoni Oy 7
Mapei Oy 6
Omya Oy 3
Peab Industri Oy / MBR 2
Peikko Finland Oy 3
Pintos Oy 6
Pielisen Betoni Oy 7
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 8
Ruskon Betoni Oy 6
Tikkurila Oy IV kansi
Ämmän Betoni Oy 2
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Betoniharkot • • • •
Betonin pumppaus • • • • •
Elemen� ien asennus • •
Erikoiselementit • • • •
Eristeharkot • • •
Hissikuiluelementit • • •
Hormielementit

Hulevesituo� eet • •
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 • • •
Väestönsuojat • • •
Väliseinäharkot • • •
Väliseinät • • • • • • • •
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Betoniharkot • •
Betonin pumppaus • • • • • • •
Elemen� ien asennus •
Erikoiselementit • • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit •
Hormielementit •
Hulevesituo� eet •
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 •
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 

B

Betonilaatta Oy
Alakyläntie 3, 20250 Turku
Puh 02 511 8800
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, 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
Turun tehdas
Paraisten tehdas

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

Betset-yhtiöt
Betonitie 1, 43700 Kyyjärvi
Puh 040 3434 300
www.betset.fi 

Myynti:
Betset Oy
Betonitie 1, 43700 Kyyjärvi
Puh. 040 3434 300
myynti@betset.fi 

Tehtaat:

Kyyjärven tehdas
Hämeenlinnan tehdas
Nurmijärven tehdas
Helsingin valmisbetonitehdas
Mikkelin tehdas
Nummelan tehdas
Vierumäen tehdas

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

H
HB-Betoniteollisuus Oy
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 020 788 1800, Fax 014 617 400
www.hb.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 

Muut toimipisteet:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
Outokummuntie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 040-6782 730, Fax 06-8242 777

Valmisbetonitehdas, Pietarsaari
Vaunusepäntie 2, 68660 Pietarsaari
Puh 040-6782 720, Fax 06 724 5004

Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 040-6782 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 

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.

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

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

Muut toimipisteet:

Lammi-Kivitalot 
Katso kaikki toimipisteet www.lammi-kivitalot.fi 

Lammi-Perustus Oy
Kylänpääntie 4 b, 01750 Vantaa
www.lammi-perustus.fi 

Lammin Betoni on Suomen vanhin ja suurin 
betonikivien valmistaja. Meidät tunnetaan 
erityisesti tinkimä� ömyydestämme tuo� eiden 
laadun suhteen. Tuo� eiden laadun, asiantun-
tevan palvelun ja yli 60 vuoden kokemuksen 
avulla olemme raivanneet tiemme suomalaisen 
kivirakentamisen suunnannäy� äjäksi.

Olemme erikoistuneet laadukkaiden raken-
nuskivien ja pihatuo� eiden valmistamiseen. 
Innovatiiviset tuo� eet ja tarkoin mietityt ko-
konaisratkaisumme on kehite� y helpo� amaan 
rakentamista. Laadukkaiden tuo� eiden lisäksi 
haluamme osaltamme olla varmistamassa hank-
keiden onnistumisen ensiluokkaisella palvelulla 
ja toimitusvarmuudella, sekä toimimalla alamme 
edelläkävijänä.

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 
henri.sahlman@mh-betoni.fi 

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

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 
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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  
hallinto@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 kivipoh-
jaisten rakennusmateriaalien kehi� äjä ja toimit-
taja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitse-
mansa saman katon alta: betonit, betonituo� eet, 
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin 
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
Betonitie 14, 32830 Riste
Puh 02 5502 300
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
Sirpa Hu� unen 040 682 8933, 
sirpa@kuhmonbetoni.fi 

Ylitornion tehdas: ylitornio@ybt.fi 
Raahen tehdas: raahe@ybt.fi 
Kuhmon tehdas: sirpa@kuhmonbetoni.fi 

Ä
Ämmän Betoni Oy
Lomakyläntie 3 (PL 19), 89600 Suomussalmi
Puh 08 617 900, Fax 08 617 9020
www.ammanbetoni.fi 
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, 11710 Riihimäki
Puh 010 830 2000
www.master-builders-solutions.basf.fi 
tilaukset@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
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

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
Halfe AB Suomen sivuliike
Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
Puh 010 633 8781
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 yli 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 

Laaja tuotevalikoima betonirakentamiseen.
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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 
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 

T
ThermiSol Oy
Toravantie 18, 38210 Sastamala
Puh 010 8419 222
www.thermisol.fi 
myynti@thermisol.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, 
 tapahtumat ja ajankohtaista

 www.betoni.com
 www.betoniyhdistys.fi
 



Sinä olet siellä.

Ammattilehtiin syvennytään. Ne imaisevat lukijansa toiseen maailmaan. Ne antavat lukijalleen 
keskimäärin kolmen vartin matkan rauhaisaan paikkaan – oman alan tiedon ja taidon äärelle. 

Ja virkeämpänä takaisin. aikakausmedia.fi/sinaoletsiella



UUDET JULKISIVUJÄRJESTELMÄT 
RAPPAUKSEEN JA BETONINKORJAUKSEEN
Tikkurila on tuonut markkinoille entistä kattavamman ja yhtenäisemmän valikoiman 
Suomen sääolosuhteisiin kehitettyjä Finngard- ja Finnseco-julkisivujärjestelmiä.  Valikoima 
sisältää maaleja, pinnoitteita ja laasteja, joissa on testattu perusteellisesti niin säänkestävyys, 
tartunta, kuin myös vesihöyryn läpäisevyys ja rappauksen toimivuus rakenteessa.

Tutustu tuotteisiin: www.tikkurila.fi/finngard
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