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www.julkisivuyhdistys.fi

Puujulkisivut, betonijulkisivut, metallijulkisivut, rappaukset, levyverhoukset, parvekkeet….

Mitä tapahtui julkisivumarkkinoilla viime ja tänä vuonna? Kaksi kolmas-
osaa markkinoista koostui uudisrakentamisesta ja loput korjausrakenta-
misesta. Miten markkinat jakaantuivat materiaaleittain? Mihin suuntaan 
julkisivumarkkinat kehittyvät?

Forecon Oy on tutkinut vuodesta 2015 julkisivumarkkinoiden kehitystä 
Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta. Kolmannen kerran tehty tutkimus 
kertoo selkeistä trendeistä esimerkiksi materiaaleissa. 
Hanki Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa -tutkimusraportti 
käyttöösi, niin tiedät markkinoista enemmän.

Hinnat
Julkisivuyhdistyksen jäsenet:
Kestotilaus   1000,00 euroa + alv 24 % 
                       (vuoden 2016 ja/tai 2017 tilanneet)
Uusi tilaus     2000,00 euroa + alv 24 %
Yhdistyksen ulkopuoliset  4000,00 euroa + alv 24 %

Lisätietoja tutkimuksesta: 
Toiminnanjohtaja Petri Annila puh 0400 934 893
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi Tilaa: www.julkisivuyhdistys.fi
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ANSTARIN TUOTE-
VALIKOIMA PÄIVITTYY
Anstarin kenkä- ja pulttituotteet uudistuvat ja tuotevalikoima 
laajenee samalla. Uusittujen tuotteiden käyttö on suunniteltu 
tämän päivän rakentamismääräysten mukaan huomioiden modernin 
elementtivalmistuksen ja työmaa-asennuksen tarpeet. Tuotteiden
suunnittelua on helpotettu uudella AColumn-mitoitusohjelmalla.

ACOLUMN-LASKENTAOHJELMA  UUTUUS!
• mitoitus asennus-, käyttö- ja onnettomuustilanteen kuormille
• pilarin ja perustuksen raudoituksen suunnittelu tuotteiden alueella 
• lujuuslaskelmat rakennusvalvontaa varten

Ratkaisut kaikkeen betonirakentamiseen

Lue lisää!

Muotit  Telineet  Suunnittelu  www.perisuomi.fi
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Yrityksemme on valmistanut lähes neljän vuosikymmenen ajan asennus- ja muottiinvalutarvikkeita elementtitehtaiden ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. 
Olemme aina pyrkineet luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, mikä luo turvallisuutta niin asiakkaillemme kuin meille itsellemmekin. Pystymme ratkaisemaan 
asiakkaidemme kiinnitysongelmat monipuolisen osaamisemme, suuren joustavuutemme ja nopeutemme ansiosta.

www.nfgab.fi     |     +46 303 206720 

Kierrenostojärjestelmät

Asennuslevyt

Muut nostojärjestelmät

Tarvikkeet ja erikoistuotteet

Laatta-ankkurijärjestelmät

Kierretangot, pultit

Kuula-ankkurijärjestelmät

Sähkötarvikkeet

Kiinnitysankkurijärjestelmät

Kiinnikkeet ja kierrehylsytVälikkeet Kumilevylaakerit Magneetit

ISO 9001, ISO 14001

TR26, TR200

ORGANISATION & PRODUCTS CERTIFIED BY

Nordic Fastening Groupilla on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämät TR26:2011- ja TR200:2011-sertifioinnit. Lisäksi nostoankkureillamme on Suomen Betoniyh-
distyksen käyttöseloste. Tämän lisäksi kaikilla nostojärjestelmillämme on konedirektiivin 2006/42/EY mukainen CE-merkintä.

NO
EQUALXypex vedeneristysjärjestelmä

yksinkertainen, nopea ja taattu ratkaisu
Xypex betonirakenteen vedeneristysjärjestelmä koostuu 
Xypex tuotteista, saumaratkaisuista sekä asennuksen 
laadunseurannasta. Xypex tuotteet reagoivat betonin 
mineraalien kanssa muodostaen betonin ja halkeamia 
tiivistävän vedeneristysratkaisun. Xypex vedeneristys on 
taattu ja pysyvä osa betonimatriisia, joka reagoi aina kun 
vesi tunkeutuu rakenteeseen. Xypex järjestelmällä 
saavutetaan yksinkertaisempi, nopeampi ja varmempi 
vedeneristysratkaisu betonirakenteelle. 

www.sulinoy.fi/

Kuvassa ilmennetty Xypex reaktion eteneminen betonissa. 
Xypex reaktio täyttää kapilaaritiehyet ja halkeamat sementin 
sukuisilla reaktiotuotteilla ja estää veden pääsyn betoniin. 
Reaktio on etenevä ja käynnistyy aina kun kosteus on läsnä.
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BERMANTO
DESIGN-BETONILATTIAT

LATAA ESITE
www.bermanto.fi

DesignBase DesignTop DesignHard DesignGrind DesignLevel

BERMANTO®360 DESIGN-LATTIAT
Bermanto® on Suomen ensimmäinen yritys, joka voi ottaa tuoteosakaupan tyyliin 
vastuun koko betonilattiaprojektista. Bermanto®360-palvelukonsepti pitää sisäl-
lään betonilattian suunnittelun ja toteutuksen, pinnoituksineen tai pintakäsittelyi-
neen sekä huoltoineen. Konsepti sopii kaiken tyyppisiin betonilattioihin teollisuus-
lattioista design-lattioihin.
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Kivitalo on aina ollut hyvän rakentamisen symboli
Kestävä kivitalo -yritysryhmä palkitsee vuosittain laadukkaita betonista ja tiilestä 
paikallarakennettuja kohteita. 

Vuoden 2018 Kestävä kivitalo -palkinto myönnettiin Turun Telakkarannan 
asuinalueelle, joka on edustava esimerkki viihtyisän ja maisemaan hyvin istuvan 
asuinalueen luomisesta kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön. 
Onnistunut kaavoitus ja rakennusten sijoittelu sekä vanhan teollisuusrakennus-
kannan osittainen säilyttäminen ja hyödyntäminen osana kokonaisuutta tekevät 
alueesta hyvän toteutuksen esimerkkikohteen.

Laatua suunnittelusta toteutukseen

kivitalo.fi

UUTTA SUUNNITTELIJOILLE!  

Lataa päivitetyt paikallavalurakentamista sekä puhtaaksi-
muurattua tiilijulkisivua koskevat rakennetyypit ja detaljit

www.kivitalo.fi      www.betoni.com
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B E T O N I P A L L A S ARTBETONI

UMBRA 
Umbra on Betonipallaksen kehittämä kemiallinen värjäysmetelmä, joka soveltuu erinomaisesti 
esimerkiksi tukimuureihin, elementtirakenteisiin ja paikallavalukohteisiin. Umbran rikas väri-
maailma syntyy, kun patina-aineet reagoivat sementin kanssa. Umbran pinta on sävykäs 
eikä maalin tapaan peitä betonin omaa mineraalista rakennetta. Se ikääntyy kauniisti ja on 
helppohoitoinen. Suomessa Umbra-värjäykset toteuttaa ART-betoni Oy.
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Elementit hyvään elämään
Toimintamme kulmakivinä toimivat kolme keskeistä arvoa, jotka ohjaavat jokapäiväistä tekemistämme.

Hyvä elämä  
työntekijöillemme

Joutsenon Elementti arvostaa 
ammatti taitoisia työntekijöitään 
ja mahdollistaa heille hyvän 
elämän. Tarjoamme miellyttävän 
työympäristön ja turvallisten 
työvälineiden lisäksi mainiot 
työsuhde-edut, joiden avulla 
pidämme itsestämme ja 
läheisistämme huolta.

Asiakkaille  
miellyttävä kokemus

Kokeneista moniosaajista 
muodostuvan henkilö kuntamme  
tavoitteena on luoda 
asiakkaillemme miellyttävä 
kokemus kaikissa tilanteissa, 
joissa me tai valmista-
mamme tuotteet vaikuttavat 
asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

Turvallinen, terveellinen  
ja laadukas ympäristö

Tärkeimpänä työtämme ohjaavana 
arvona haluamme rakennusten 
käyttäjien, kuten koululaisten, 
asukkaiden ja työntekijöiden 
olevan tyytyväisiä ympäristönsä 
turvallisuuteen, terveellisyyteen 
ja laadukkuuteen, vielä vuosi-
kymmenienkin kuluttua. 

JOUTSENONELEMENTTI.FIBetonielementtierakentamisen edelläkävijä jo vuodesta 1953
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Betoni taipuu ammattitaitoisissa käsissä moneen muotoon. Valittavana on useita 
pintavaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä. Myös seinien muodot voidaan valmistaa 
kaareviksi tai vinoiksi suunnitelmien mukaan. 

Betoniluomalla on yli kuudenkymmenen vuoden tieto, taito ja menetelmät tehdä 
Pohjolan parhaita betonielementtejä. Valmistamme energiatehokkaita ja terveitä 
rakenteita vaativille asiakkaille, Pohjolan haastaviin sääolosuhteisiin. Yhteispelillä 
toteuttamme ideoita, joissa yhdistyvät eri ammattilaisten tiedot ja taidot.

0108 410 140 | www.betoniluoma.com

Olemme osa toimivaa kuivaketjua

Askeleen edellä rakentamisessa
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1 Jussi Mattila

Pääkirjoitus Preface

Rakentamisen määräykset 
tienhaarassa

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudis-
tustyöstä tihkuneiden tietojen mukaan lakiin tulee kokonaan uusia 
säännöksiä liittyen rakentamisen ja materiaalien hiilijalanjälkeen. 

Uusien säädösten tavoite on kirkas: rakentamisen ja rakennusten 
hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen. Kuinka säädökset on muotoiltava, 
jotta tavoitteeseen päästään, on huomattavan visainen kysymys.

Ympäristöministeriö on valmistellut lakiuudistusta laatimalla tie-
kartan rakentamisen hiilipäästöjen sääntelemiseksi. Lisäksi VTT on 
tehnyt sääntelyä koskevan vaikuttavuusarvion. Näihin asiakirjoihin 
tutustumalla voi päätellä, että vähähiilisen rakentamisen ohjauskei-
noksi on vahvasti ehdolla hiilikatto. Hiilikatto asettaa rakennukselle 
hiilibudjetin, jonka alittamisesta palkitaan ja ylittäminen sanktioidaan. 

Oleellinen kysymys on, tuottaako hiilikatto-tyyppinen sääntely 
rakentamista, jonka hiilipäästöt ovat myös todellisuudessa alhaiset. 
On nimittäin aivan ilmeistä, että hiilikatto-sääntelyllä ei ole pelkästään 
positiivisia vaikutuksia hiilipäästöihin. 

Seuraavassa pari esimerkkiä: Betonirakentamisessa käytetään 
paikoin ruostumatonta raudoitusta, jotta voidaan varmistaa, ettei rau-
doituksen ruostuminen lyhennä rakenteen käyttöikää. Korvaamalla 
rosteriraudoitus mustalla teräksellä saadaan pienempi hiilipäästö. 
Samalla rakenteen käyttöikä todennäköisesti lyhenee. Kumpi näistä 
vaihtoehdoista on hiilipäästön kannalta parempi ratkaisu, on kohtuul-
lisen hankala kysymys.

Toinen esimerkki on muuntojoustavaksi suunniteltava toimistotalo. 
Kantavat rakenteet mitoitetaan määräysten vähimmäisarvoa suurem-
mille kuormille, jotta rakennuksen runko ei rajoita sen tulevaa käyttöä. 
Materiaalia kuitenkin kuluu enemmän ja hiilikatto on koetuksella. Onko 
sittenkin järkevämpää suunnitella vain minimivaatimukset täyttävä 
rakennus, joka puretaan ja korvataan uudella, kun käyttötarkoitus 
aikanaan muuttuu?

Edellä mainitut esimerkit ovat vain pintaraapaisu. Kaikilla rakenta-
misen valinnoilla on hiilipäästövaikutuksensa ja sen vastaparina jokin 
tavoiteltava toiminnallinen ominaisuus. Jos tingit päästöstä, joudut 
monesti tinkimään myös toimivuudesta. Kumpi lopulta tuottaa hiili-
pihimmän lopputuloksen, on usein vähintäänkin epäselvää ja selviää 
monesti vasta rakennuksen käytön myötä, jos ollenkaan.  

Rakentamismääräysten tavoitteena on ollut varmistaa, että raken-
nuksista tulee turvallisia, terveellisiä, toimivia ja kestäviä. Energiate-
hokkuusvaatimuksilla on ohjattu siihen, että energiaa käytetään vas-
tuullisesti. Määräykset eivät ole sisältäneet vaatimuksia, jotka olisivat 
olleet ristiriidassa näiden perustavoitteiden kanssa. Hiilikatto-tyyppinen 
sääntely muuttaa tämän asetelman perusteellisesti. 

Rakentamismääräykset ovat asettaneet meille rakentajille vähim-
mäistason. Parempaa laatua on saanut tehdä – ja sitä on viranomaisten 
taholta myös toivottu. Hiilikatto-sääntely sen sijaan naulaa rakentamisen 
laadun kiinni myös yläpäästä. 

Määräysten minimiä on sanottu rakentajan maksimiksi. Tästä sanon-
nasta voidaan luopua, jos määräykset asettavat jatkossa myös maksimin.  

Jussi Mattila
toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry

Building regulations at crossroads
The Land-use and Building Act is currently being reformed. Accord-
ing to the trickle of information available, completely new regulations 
are to be incorporated in the Act as concerns the carbon foot print of 
building and materials. 

The objective of the new regulations is clear: to cut the carbon dioxide 
emissions of construction and buildings. How the regulations should 
be formulated to achieve the objective, is a complex question indeed.

The Ministry of the Environment has been preparing the reform of 
the Act by drawing up a roadmap for the regulation of carbon emissions 
from building. VTT Technical Research Centre of Finland has carried out 
an impact study of legislation. A strong contender for steering towards 
low-carbon construction is a carbon ceiling which specifies a carbon 
budget for the building. Remaining below the ceiling will be rewarded, 
while going above it results in sanctions. 

Will a regulation system based on a carbon ceiling ensure that the 
carbon emissions of building are low also in reality? Because it is quite 
obvious that the effects of carbon-ceiling type regulation on carbon 
emissions are not all positive. 

Stainless reinforcement is used in concrete construction in some 
applications to ensure that corrosion of reinforcement will not shorten the 
lifespan of the structure. Carbon emissions can be reduced by replacing 
stainless steel reinforcement with black steel, but this will probably result 
in a shorter service life for the structure. Which is the better solution in 
terms of carbon emissions? Not a very easy question.

The load-bearing structures of an office block offering flexible modifi-
ability are designed for loads exceeding the minimum value of regula-
tions so that the frame of the building will not limit its future usage. 
However, this increases the consumption of materials and may break 
the carbon ceiling. So is it better to design a building that only just meets 
the minimum requirements, and then if the intended purpose of use of 
the building changes, demolish it and replace it with a new building?

These examples only touch the surface of the matter. All the choices made 
in building impact carbon emissions, and are counterbalanced by some 
desired functional properties. Lower emissions mean lower functionality 
in many cases. Which will have the best outcome in terms of the carbon 
impact is in many cases not known until the building is in use, if at all.

Building regulations aim at ensuring that buildings are safe, health-
promoting, functional, and durable. Energy efficiency requirements steer 
towards responsible use of energy. The regulations have not specified any 
requirements that are contradictory to these basic goals. Carbon-ceiling 
type regulation will change the situation completely. 

Building regulations have defined the minimum level to be complied 
with in construction. Authorities have not only permitted the application 
of higher standards, but have encouraged it. Carbon-ceiling regulation, on 
the other hand, also closes the possibility of choosing to focus on quality. 

The regulatory minimum has been called the builder’s maximum. 
This saying will become futile, if the regulations also set the maximum 
from now on.

Jussi Mattila, CEO, Association of Concrete Industry in Finland 
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Wärtsilä rakennutti tehdaskiinteistön laivan-
rakennusta varten lähelle Aurajoen suistoa 
vuonna 1934. Niin sanottua L-tehdasta laa-
jennettiin vuonna 1954. Tehtaan kalke hiljeni 
vuonna 2004, kun laivanrakennus siirtyi uudelle 
Pernoon telakalle.

Mittava rakennus jäi paikalleen osaksi joen-
rannan kaupunkikuvaa, niin kuin se on jo lähes 
sata vuotta ollut.

Museovirasto määräsi Wärtsilän L-tehtaan 
tiilisen julkisivun ja betonisen rungon säily-
tettäväksi. Aurajokisuuhun, L-tehtaan viereen 
kaavoitettiin rakennusoikeutta yhteensä yli 
43 000 kerrosneliömetriä. Lähimpään kortte-
liin tulee kaikkiaan seitsemän, 7-8 -kerroksista 
pistetaloa, joista viisi on jo valmiina. Valmistut-
tuaan Telakkarannan rakentaminen käsittää 
lähes 900 metrin mittaisen jakson Aurajoen 
itärannasta.

Yhtenäinen kokonaisuus
Turun Telakkarannalle myönnettiin vuoden 
2018 Kestävä Kivitalo-palkinto tunnustuksena 
asuinalueen suunnittelusta, toteutuksesta ja 
ohjauksesta paikallarakentamisen hyviä perin-
teitä vaalien.

– Vanhan ja uuden rakennuskannan ulko-
arkkitehtuurin ajallisesta erilaisuudesta huo-
limatta Telakkarannan asuinalue muodostaa 
tyylikkään ja yhtenäisen kokonaisuuden, Kes-
tävä Kivitalo -ryhmän puheenjohtaja Pentti 
Lumme toteaa palkintoperusteluissa.

Rakennusten suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on ajateltu pitkää elinkaarta, asumisviih-
tyvyyttä sekä rakennusten elinkaaren aikaisia 
käyttökustannuksia. 

Kestävä Kivitalo -palkinto 2018

Turun Telakkarannassa 
historia kohtaa nykyisyyden

Leena-Kaisa Simola, toimittaja
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni,  
arkkitehti SAFA

Telakkaranta on rakentunut Turun paraatipaikalle Aurajoen 
itärannalle. Vanha betoni- ja tiilirunkoinen tehdaskiinteistö on 
saanut sisäänsä loft-asuntoja ja naapureikseen uusia kerrosta-
loja. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet rakennusten pitkä 
elinkaari ja asumisviihtyvyys. 

– Uusi rakennuskanta julkisivuineen ja 
lasitettuine parvekkeineen on yhdistetty van-
hempaan teollisuusarkkitehtuuriin tavalla, joka 
tekee alueesta mielenkiintoisen ja näyttävän, 
Pentti Lumme jatkoi.

Näkymät joen yli Turun linnalle
Telakkarannassa on nyt rakenteilla vanhaa 
Loft-Tehdasta lähinnä olevat uudisrakennuk-
set. Korttelin rakentaminen alkoi vuonna 2014. 
Hyvin suunnitellut ja laadukkaasti rakennetut, 
upealla paikalla sijaitsevat asunnot ovat kiin-
nostaneet ostajia. Näin ollen korttelin rakenta-
minen on edistynyt uudella talolla vuosittain. 
Kortteli valmistuu 2019.

1

1 Parkinrannan ja Kuunarinrannan asemapiirros

2 Turun Telakkaranta rakentuu upealle paikalle 

Aurajokisuun entiselle teollisuus- ja satama-alueelle. 

Lähes kaikissa asunnoissa on suuret parvekkeet, joista 

on upea näkymä Aurajoelle kohti Turun linnaa.

3 Alkujaan 1934 rakennetun Wärtsilän tehdaskiin-

teistön tiiliseinien sisällä on nyt 165 loft-asuntoa sekä 

toimistotiloja.
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– Arkkitehtisuunnittelun yhtenä haas-
teena oli, miten luodaan kaupunkikuvallisesti 
sopusuhtainen kokonaisuus. Luonnollisena 
ratkaisuna oli tehdä liuskekivillä verhotuin 
betonisokkelein laituritasosta reilusti ylös 
korotettu jalusta ja kaikkien uudisrakennusten 
julkisivut puhtaaksi muurattuna samalla tii-
lellä. Lopputuloksesta ei huomaa, että mukana 
on ollut useampi eri rakennuttaja, arkkitehti 
SAFA Pekka Mäki Arkkitehtitoimisto Sigge 
Arkkitehdeistä toteaa.

Myös kaava määritteli julkisivuun punatii-
len ja sokkeleihin luonnonkiven. Yhtenäinen 
kortteli oli yksi suunnittelun perusasia ja tär-
keää kestävän ympäristön kannalta, Pekka 
Mäki lisää.

– Valitsimme Wienerbergerin ruskonkir-
javan Makasiini-tiilen, joka istuu hyvin koko-
naisuuteen. Tiilinen julkisivu kestää aikaa ja 
on tyylikäs. 

Asuntosuunnittelua tehtiin myös maise-
man ehdoilla. Lähes kaikkien asuntojen avarat 
parvekkeet avautuvat Aurajoelle ja tarjoavat 
näkymän kohti Turun linnaa.

Taloyhtiöillä on yhteinen, merelliseen hen-
keen toteutettu pihakansi. Sen alla on autohalli, 
josta pääsee suoraan hisseillä porraskäytäviin.

Kestävä kivitalo jo alun perin
Wärtsilälle kuulunut L-tehdas oli saanut 
nimensä L-muodostaan. Sen joen suuntaisessa 

sakarassa toimi dieselmoottoreiden asennus-
halli vuoteen 2004, jonka jälkeen rakennus 
tyhjeni.

– Siitä alkaen olen himoinnut tätä hienoa 
rakennusta, joka sijaitsee ainutlaatuisella pai-
kalla. Sekä rakennuksella ja paikalla on histo-
riansa, arkkitehti SAFA Kari Haroma Arkkiteh-
titoimisto Haroma & Partners Oy:stä sanoo.

Vuonna 2013 kiinteistö siirtyi YH Kodit Oy:n 
ja Jatke Oy:n omistukseen. Haroma & Partners 
voitti toteuttamisen ideakilpailun ja L-tehtaan 
muuttaminen loft-asunnoiksi alkoi 2014. Talo 
saikin nimekseen Loft-Tehdas.

Kiinteistö on 110 metriä pitkä, 30 metriä 
leveä ja 26 metriä korkea. 

– L-tehdas oli jo alun perin tehty hyvin 
loft-henkeen, Kari Haroma sanoo. Julkisivu 
oli aikoinaan tehty neljän tiilen paksuisena. 

– Museovirasto ei hyväksynyt lisäeristystä, 
mutta ei sitä olisi tarvittukaan. Paksu tiiliseinä 
ilmaväleineen eristää lämpöä hyvin. Kylmäsil-
toja eristettiin ja ikkunat vaihdettiin lämpöar-
voiltaan paremmiksi, Kari Haroma toteaa.

Hänen mukaansa L-tehtaan kestäviä raken-
teita selittää se, että aikanaan haluttiin raken-
taa työntekijöille kunnon olosuhteet.

– Tiiletkin olivat säilyneet hyvin. Joitain 
rikkinäisiä vaihdettiin, mutta niillekin löytyi 
korvaavat tiilet vanhasta rakenteesta.

Kestävä Kivitalo -palkinto 2018 – Turun Telakkarannassa historia kohtaa nykyisyyden

4

4 Turun Telakkarannassa on vanhan satamanos-

turin kohdalla oleva teollisuuskiinteistö muutettu 

loft-asunnoiksi ja sen viereen, kuvassa etualalla on 

valmistumassa alueen ensimmäinen, seitsemän ker-

rostalon kortteli.

5 L-tehtaan betoni- ja tiilirakenteet olivat säilyneet 

hyvin ja ne voitiin käyttää uudessa Loft-Tehtaan asun-

tojen julkisivu- ja runkorakenteissa.

6 Kaikille asunnoille Loft-Tehtaassa ei saatu näkymää 

joelle, mutta sitä korvaa kaksi tilavaa, lobby-tyyppistä 

sisäpihaa, joille avautuvat parvekkkeet ja näkymät 

asunnoista.
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7

8 9

7 Loft-Tehtaassa on asukkaiden käytössä kaksi koko rakennuksen korkuista sisäpihaa, 

jonne voi tulla vilvoittelemaan myös taloyhtiön saunasta.

8 Vanhat betonirakenteet luovat rouheaa tunnelmaa.

9 Loft-Tehtaan rakenneleikkaus
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Kaikille asunnoille ei saatu näkymää joelle, 
mutta sitä korvaa kaksi tilavaa, lobby-tyyppistä 
sisäpihaa. 

Loft-Tehtaan asunnot ovat nykysuuntausta 
keskimäärin väljempiä, isoimmat jopa parisataa 
neliötä kahdessa kerroksessa.

– Vanhat tiiliseinät ja trukin kolhimat beto-
nipilarit yhdistettynä uuteen ja moderniin 
luovat mielenkiintoista kontrastia. 

Kari Haroman mukaan loft-asuntojen 
rakentaminen vanhaan kiinteistöön on parasta 
mahdollista kierrätystä.

– Rakennusmassa on iskostunut kaupunki-
kuvaan ja ihmisten mieleen. Loft-Tehtaan julki-
sivun tiilet ja betonirakenteet lähtevätkin nyt 
toiselle kierrokselleen, joka kestää vähintään 
seuraavat 70 vuotta. Tämä on järkevä raken-
nustapa, mutta ei välttämättä halvin.

Haastavaa rakennesuunnittelua 
ja mallintamista
Swecon rakennetekniikan ja tietomallintami-
sen asiantuntijat ovat olleet mukana Telak-
karannan rakennusten suunnittelussa alusta 

Kestävä Kivitalo -palkinto 2018 – Turun Telakkarannassa historia kohtaa nykyisyyden

10

11

”Parasta kierrätystä Loft-Tehtaassa”
Loft-Tehtaan asunnot rakennettiin olemassa 
olevien kuorien sisään.

– Itse asiassa rakensimme valmiiseen muot-
tiin neljä kerrostaloa, Kari Haroma kuvaa.

Loft-Tehtaassa on neljä porraskäytävää, 
joista jokainen on oma yhtiönsä. Asuntoja on 
kaikkiaan 165. Kaavoittaja halusi rakennukseen 
monipuolista käyttöä, joten Loft-Tehtaassa on 
myös kaksi 500 neliön ja viisi 50-100 neliön toi-
mistotilaa rakennuksen keskellä.

10 Alkujaan 1934 rakennetun Wärtsilän teh-

daskiinteistön tiiliseinien sisällä on nyt 165 

loft-asuntoa sekä toimistotiloja.

11 Loft-Tehtaan rakenneleikkaus
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12

13 14

12 Uudisrakennusten korttelin keskellä on väljä ja viih-

tyisä piha. Taloyhtiön pysäköintitilat ovat pihakannen 

alla ja niistä pääsee hisseillä suoraan porraskäytäviin.

 Kaava määritteli uudisrakennusten julkisivuun puna-

tiilen, joka yhdistää korttelin vanhempaan teollisuusra-

kentamiseen. Reilusti ylös korotettu sokkeli on verhottu 

luonnon liuskekivillä.

13 Kuunarinranta, mallinnus

14 Parkinranta, mallinnus
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Haasteita rakennesuunnitteluun toi vanhan 
telakka-alueen massiiviset perustusrakenteet 
joita piti huomioida perustusten ja paalutusten 
suunnittelussa. Kohteissa käytettiin teräsputki-
paaluja. Suunnittelu on tehty sekä mallintamalla 
että perinteisellä 2d suunnittelulla. Mallinnuk-
sessa on käytetty Tekla Structures ohjelmistoa.

L-Tehdas
L-tehdas on aikoinaan perustettu puupaaluille. 
Moottoripetejä on aikojen kuluessa siirrelty tai 
muusta syystä perustettu useampaan otteeseen 
uudelleen. Niiden alta löytyi puu-, teräsbetoni- 
tai teräspaaluja. Osalla oli jopa kaivinpaaluja. 

Rakennuksen uusi runko, joka muodostuu 
pääosin teräsbetoniseinistä ja pohjakerroksessa 
myös -pilareista ja vanhat ulkoseinät päätettiin 
paaluttaa teräspaaluilla. Tehdashallin lattia, 
mikä uudessa käyttötarkoituksessa on pää-
osin autohallia, jätettiin vanhojen perustusten 
varaan. Lattian kohdalle osuvia rungon paaluja 
varten jouduttiin poramaan reiät vanhoihin 
jopa neljä metriä paksuihin moottoripeteihin 
ennen, kuin voitiin aloittaa paalujen lyönti. 
Paalutus onnistui hyvin, eikä sen aikana ollut 
normaalia suurempia vaikeuksia.

Rakennuksen teräsbetonirunko on yhtene-
väinen melko pitkälle muiden Telakkarannan 
talojen kanssa. Ainoastaan ulkoseinädetaljit 
teettivät lisätöitä. Rakennuksen paksut tii-
limuuriseinät olivat hyvässä kunnossa eikä 
muurauksia tarvinnut juurikaan korjata.

Kiitokset kaavoittajille ja maanomistajalle
Turun kaupungin kaavoituksella on ollut hyvin 
keskeinen rooli Telakkarannan alueen toteut-
tamisessa. 

– Pitää myös kiittää maanomistajaa eli 
Wärtsilä Kiinteistöjä, joka järjesti vuonna 2005 
arkkitehtikutsukilpailun. Kilpailun voitti Arkki-
tehtitoimisto Gullichsen-Vormala Oy:n ehdotus 
ja pääsuunnittelijana oli Timo Vormala. Asema-
kaavanmuutoksen perusratkaisu on laadittu 
sen pohjalta. 

– Alueelle laadittiin talonsuunnitteluun 
rakentamistapaohjeet kaavamääräysten lisäksi, 
kertoo kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari 
Turun kaupungilta.

– Maanomistaja ei halunnut luovuttaa 
aluetta yhdelle toteuttajalle, vaan myi enin-
tään kaksi tonttia kerrallaan, jotta moninai-
suus toteutuisi.

– Kaavallinen tavoite oli suunnitella Turun 
oloissa sopivan kokoiset, yksittäin toteutetta-
vat kerrostalotontit ja selkeä liikenneverkko. 
Alueella rakentamisen korkeus jää selvästi 
suurmaisemaa matalammaksi. Museovirastolle 
oli tärkeää Korppolaismäen ja Turun linnan 
näköyhteyden säilyminen, Keskikastari sanoo.

– Suunnittelijoiden kannalta valmis kaava 
olikin hyvin selkeä. Ajatus pistetaloista, niiden 
mallista ja suunnittelun teemoista oli helppo 
omaksua, Pekka Mäki toteaa.

Paula Keskikastari muistuttaa, että Telak-
karanta on valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön osa ja Aura-
joen teollista maisemaa. 

– Teollisesta vaiheesta jääneet ominais-
piirteet, nosturit, telakan osa ja rannan muoto 
säilytettiin. Suojellut nosturit luovat ihan 
oikeasti paikan henkeä ja kadun tason pienet 
telakkafragmentit ovat myös tärkeitä, Paula 
Keskikastari toteaa.

alkaen. Rakennesuunnittelun lähtökohtana on 
ollut rakennusten pitkä elinkaari.

Alueen suunnittelu on tarjonnut monia 
mielenkiintoisia haasteita Swecon rakenne-
tekniselle suunnittelutiimille.  Sweco on vas-
tannut Skanskan, Jatke Oy:n ja TKU-Rakennus 
Oy:n toteuttamista kerrostaloista. Uusien ker-
rostalojen lisäksi Sweco vastasi Loft-tehtaan 
rakennesuunnittelusta.

”Hanke on ollut todella kiinnostava ja yllät-
tävä jo alueen historia huomioiden. Myös Wärt-
silältä säilyneet vanhat rakennusdokumentit 
olivat helmiä suunnittelijalle. Suunnittelimme 
perustukset vanhaan telakka alueeseen, teräs-
paalut laiturialueelle sekä olimme mukana 
Loft-Tehdas -asuntojen erilaisissa rakenne- ja 
asiantuntijatehtävissä”, kertoo Risto Karjalai-
nen, yksi alueen suunnittelussa mukana olleista 
Swecon projektipäälliköistä.

Alueen kortteli 49, lukuun ottamatta 
loft-asuntoja, on Swecon asiantuntijoiden mal-
lintama. ”Mallinnuksen avulla suunnittelu ja 
toteutus tehostuvat näin isossa hankkeessa. 
Kun mallia voivat hyödyntää useat hankkeessa 
toimijat, virheet suunnittelussa ja toteutuksessa 
saadaan minimoitua”, kertoo Karjalainen.

Telakkarannan uudiskohteet
Korttelin kaikki talot ovat toteutettu kanta-
villa elementtisisäkuorilla ja paikallavalulaatta 
välipohjilla. Asuntojen väliseinät ovat pääosin 
paikallavaluseiniä ja käytävien väliseinät ele-
menttejä. Rakennusten parvekkeet ovat pääosin 
elementtiulokeparvekkeita. Taloilla on yhtei-
nen puolilämmin autohalli missä on paikal-
lavalettu 280mm alapohjalaatta. Autohallin 
yläpohja on paikallavalettu pilarikaistalaatta. 

Kestävä Kivitalo -palkinto 2018 – Turun Telakkarannassa historia kohtaa nykyisyyden
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As Oy Turun Loft-Tehdas I–IV
Rakennuttajat: YH Kodit Oy ja Jatke Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Haroma & Partners Oy, pääsuunnittelija 
Renni Haroma, projektiarkkitehti Antti Rinne
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetek-
niik ka Oy, projektipäällikkö Sakari Tuhkanen
Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Lauri 
Pyyhtiä Oy 
LVI-suunnittelu: Siikon Oy
Rakennusurakoitsija: Jatke Oy
Rakennusaika: 2014–16 

Telakkarannan uudiskohteet
Rakennuttajat: Skanska Talonrakennus Oy, 
Skanska Kodit, Sato Oyj sekä TKU-Rakennus 
Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Sigge Arkkitehdit / 
pääsuunnittelija Pekka Mäki, projektiarkki-
tehdit Juha-Petri Virtanen, Altti Suominen ja 
Roope Elojärvi
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetek-
niikka Oy, projektipäälliköt:
Risto Karjalainen, Sanna Lehtonen ja Jonas 
Ranta-aho 
Rakennusurakoitsijat: Skanska Talonraken-
nus Oy ja TKU-Rakennus Oy
Rakennusaika: 2012–1/2019

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

Kestävä Kivitalo -ryhmän yhteistyöyri-
tykset ovat  Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, 
Betoniteollisuus ry,  Celsa Steel Service Oy, Peri 
Suomi Ltd Oy ja Finnsementti Oy.

Lisätietoja: https://www.kivitalo.fi

Turun Telakkarannan toteuttajat:

Kestävä Kivitalo -palkinto 2018 – Turun Telakkarannassa historia kohtaa nykyisyyden
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16 Loft-Tehtaan rakennukseen jää voimakas tunne 

sen historiasta joka rinnastetaan moderneihin sisus-

tusratkaisuihin. Tyylillisesti asunnot jakautuvat mate-

riaaleiltaan ja tunnelmaltaan lämminhenkisiin, mini-

malistisiin ja teollisen robusteihin sisustustyyleihin.

17, 18 Loft-asunnot avautuvat joelle päin tai puoli-

lämpimille sisäpihoille. Rakennuksen persoonallisiin 

huoneistotyyppeihin kuuluu mm. joelle päin avautuvat 

tilallisesti avoimet asunnot, joissa on kuusi metriä 

korkea olohuone sekä rakennuksen ylimmässä ker-

roksessa sijaitsevat kaksikerroksiset kattoterassihuo-

neistot.

19  Asunnot ovat persoonallisia, joissa materiaalit 

betoni ja tiili ovat voimakkaasti läsnä.
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History meets present time in 
Telakkaranta in Turku
Telakkaranta (Finnish for shipyard by the river) 
was  developed in a top location in Turku, on 
the east bank of River Aurajoki. The old fac-
tory building built from concrete and brick now 
houses loft apartments, and has new apartment 
blocks as its neighbours. The starting points 
in design have been long life cycle of buildings 
and living comfort. The project won the Year 
2018 Durable Stone House Award.

One of the challenges in the architectural 
design of the new buildings was to fit the 
development as a whole to the townscape. 
The solution was to build a pedestal from con-
crete plinths, raised well above the pier level 
and covered with slate, and to use the same 
fair-face brickwork on the facades of all the 
new buildings.

Load-bearing pre-cast inner leaves and 
cast-in-situ intermediate floors are found in 
all the houses of the building block. Most of 
the partition walls in the apartments were 
cast-in-situ while the walls in the corridors 
are pre-cast structures. As a rule, balconies are 
prefabricated cantilever balconies. The shared 

parking garage of the buildings has a 280 mm 
floor slab cast-in-place, and the roof slab is a 
column strip slab also cast-in-place.

The L Factory was owned and used by 
Wärtsilä for the erection of diesel engines up 
till 2004. The building is 110 m long, 30 m wide, 
and 26 m high. 

Apartments were in the Loft-Factory built 
inside the existing envelope. The building com-

17 18

prises four stairwells and is now divided into 
four separate housing management companies. 
There are a total of 165 apartments, as well as 
some office facilities in the centre of the building.

The new frame of the L Factory mainly 
consists of reinforced concrete walls. On the 
basement, also columns have been used. The 
thick brick walls of the building were in a good 
condition and required hardly any rework.

19
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Kvarteret Victoria Jätkäsaaressa
– taidetta julkisivuissa
Kvarteret Victoria on Helsingin Jätkäsaaren 
kulttuurin ja monimuotoisen taiteen keskusta. 
Sen keskiössä toimii Viirus-teatteri, joka tar-
joaa monimuotoisia taide-elämyksiä Sen lisäksi 
korttelissa on ravintola, toimistoja ja päiväkoti.

Taiteilija Silja Rantasen ja Carolus Enckel-
lin Kvarteret Victorian julkisivuun tekemä iso, 
kokonaisuudessaan 75 metriä pitkä ja 15 metriä 
korkea taideteos on kolmiosainen, kolmella eri 
tekniikalla toteutettu.

Taideteoksen katutason betonisen osuuden 
elementit toteutti Betoniluoma Oy.  Neljä eri-
laista kuviota sisältävä betoninen osuus sijait-
see katutasossa, lipan alla.

”Erittäin mielenkiintoinen, erilainen teh-
tävä”, Betoniluoman toimitusjohtaja Mikko 
Torvela kertoo. 

Jätkäsaaressa sijaitseva Välimerenkatu 14 
ja Kvarteret Victoria sen rakennuttajana on 
Betoniluomalle tuttu kohde muutenkin, sillä 

he tekivät julkisivuelementit rakennuksen kaa-
revaan osuuteen. Muut julkisivut muurattiin 
paikalla. Rakennuttajakonsultti kohteessa oli 
Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Kuviot tummaa luonnonkiveä 
ja valkobetonia
Teokseen tarvittiin kahdeksan isoa, noin 6,5 
metriä korkeaa ja 4,3 metriä leveää elementtiä. 
Taideteoksen kuviot ovat neljässä, arkadimai-
sesti ulospäin katutasoon sijoitetuissa elemen-
teissä, taideteoselementtien sisäpuolelle tehtiin 
samansuuruiset taustaelementit.

”Yhdessä taiteilija Silja Rantasen kanssa 
mietimme teknistä toteutustapaa ja teimme 
mallipaloja. Erityisen tärkeää oli saada terävä ja 
tarkka kontrasti teoksen valkoisten ja mustien 
osien välille”, Mikko Torvela toteaa.

Jokaisessa neljässä elementissä on erilainen 
kuvio. Kuvioiden tummat osuudet tehtiin koti-

Taide lisää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja elämyksel-
lisyyttä sekä antaa sille uusia merkityksiä. Taide kuuluu yhtä 
lailla julkisiin rakennuksiin ja työpaikoille kuin osaksi liikenne- ja 
ostosympäristöjä tai asumisen arkea. Taide on parhaimmillaan 
kiinteä ja merkityksellinen osa rakennettua ympäristöä. Monet 
taiteen ammattilaiset ovat löytäneet teostensa materiaaliksi beto-
nin. Betoni on esimerkiksi pintastruktuuriltaan ja väreiltään 
kuvanveiston perinteisiä materiaaleja monipuolisempi. Betonin 
hyviä teknisiä ja monipuolisia esteettisten ominaisuuksia yhdis-
tämällä on toteutettu lukuisia niin sisä- kuin myös ulkotiloihin 
sopivia säänkestäviä taideteoksia ja taiteenomaisia tuotteita. 

Sirkka Saarinen, toimittaja 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni 
Pertti Kukkonen, taiteilija 
Antti-Ville Reinikainen, taiteilija 
Pekka Paikkari, taiteilija 
Lisätietoa taidehankkeista:   
https://taiderakentamisessa.fi

Betonitaidetta rakennetussa 
ympäristössä

maisella mustalla luonnonkivilaatalla. Kuvio-
laatta sahattiin taideteoksen kuvion muotoon ja 
istutettiin muottipöytään. Laattojen ympäristö 
valettiin valkobetonilla. Lopuksi koko elementti 
mattahiottiin. Hionta paljasti mustat ja valkoi-
set osat. Luonnonkivilaatan ja -kuvion saumat 
sovitettiin sellaisiksi, etteivät ne valmiissa ele-
mentissä erotu.

Graafinen musta luonnokivi ja valkobetoni 
luovat raikkaan ja tyylikkään osan kokonais-
taideteoksesta. 

1 Jätkäsaaren Välimerenkatu 14:aan on valmis-

tumassa taiteilija Silja Rantasen suunnittelema ja 

Betoniluoma Oy:n toteuttama betoninen taideteos.
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Kvarteret Victoria Jätkäsaaressa – taidetta julkisivuissa
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Concrete art – art made from concrete
Professional artists have found concrete as a 
material for their artworks. Compared with 
conventional materials used in sculpture, for 
example, concrete is more versatile in terms 
of the surface structure and colours. Several 
weatherproof works of art suitable for also 
outdoor display have been implemented by 
combining the good technical and versatile 
aesthetic properties of concrete.

Concrete art is often surprising. In Espoo and 
Helsinki, concrete has been used in e.g. shopping 
centres as part of the building systems. 

In Jätkäsaari, Helsinki, part of the large 
artwork of the Kvarteret Victoria suburban 
façade has been implemented as four concrete 
elements (and their background elements). The 
black graphic design of a work of art is made of 
natural stone slab and is surrounded by white 
concrete. Finally, all elements are matte polished. 

Smoke removal structures outside Iso 
Omena-shopping centre in Espoo have been 
landscaped with a piece of concrete art called 
“Haat” (Cabin hooks). The location and the size 
of the installation artwork “Valaskala” (Whale), 
on the other hand, were determined by the ven-
tilation ducts serving the underground park-
ing garage of shopping centre Redi. The ducts 
were hidden inside the concrete shell and the 

openings on the facade facing the street also 
contribute to ventilation.

”Turvapaikka” (Sanctuary) is a series of sculp-
tures standing in three separate roundabouts 
in Nikkilä in Sipoo. The first two roundabouts 
are dominated by a white abstract impression 
of a rabbit, and the third by elements looking 
like carrots. Both the rabbits and the carrots are 
made from through-dyed white concrete cast 
in fibreglass moulds. The fourth roundabout 
in the area will display a wolf-themed work.

The order for the ”Höyhen ja joutsenpari” 
(Feather and a pair of swans) artwork for the 
new building of Lohja psychiatric hospital 
contained a wish for a work that would not 
have too strong an impact on the patients. The 
hospital milieu is sensitive and special efforts 
have been taken to provide a serene environ-
ment. The fundamental idea of the sculpture 
is that it can only be made out from a distance. 
The patterning on the concrete was executed 
using the graphic concrete method.

”Päiväpeitto” (Bed cover) is a work of art in 
grouting concrete, cast in a fabric mould. It is 
designed for an indoor environment, and its 
slightly ceramic appearance has been produced 
by burning. Part of the fabrics will melt onto 
the surface, and part will burn out.

Kvarteret Victoria Jätkäsaaressa – taidetta julkisivuissa

5 6

2 Ensimmäinen elementti juuri valmistuneena 

tehtaalla. Saumat luonnonkivilaatassa on istutettu 

niin hyvin, ettei niitä näy. Muissa taide-elementeissä 

ei ollut saumojen tarvetta.

3 Detalji elementin graafisesta pinnasta.

4 Hiottu luonnonkivi ja valkobetoni muodostavat 

saumattoman pinnan.

5 Elementeissä on neljä hyvin erilaista kuviota myös 

tekniikan puolesta, yhdessä on vain tekstiä, runo.

6 Kvarteret Victoria valmistuu näyttävälle paikalle 

Hyväntoivonpuiston tuntumaan ja sen kävelysillan vie-

reen. Hyväntoivonpuiston ensimmäinen vaihe on juuri 

valmistunut. Puistokokonaisuuteen sisältyy vaativan 

siltatyön lisäksi muodoiltaan ja mitoiltaan vaativia 

betonisia ”taidetukimuureja”, jotka Betoniluoma Oy 

on myös toteuttanut.
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”Valaskala” ei alun perin ollut taidehanke, vaan 
ilmanvaihtorakenteesta on aukion suunnitte-
lun myötä kasvanut tilataideteos, joka asettuu 
harkituksi osaksi Kalasatamanpuiston ja Eng-
lantilaisaukion maisema-arkkitehtuuria. 

”Valaskala” on Englantilaisaukion suuriko-
koinen, tilaa rajaava veistoshahmo, joka toimii 
katseenvangitsijana ja näkymän päätteenä sil-
tojen alaisessa aukiotilassa. Se merkitsee kaup-
pakeskus Redin pääsisäänkäynnin ja luo tun-
nistettavan paikan ihmisten kohdata toisensa.

Teos kasvaa aukiopinnasta ja muodostaa 
aukion puolelle suojaavan, sylimäisen tilan.  Sen 
kallistetut julkisivut avaavat teoksen kohti tai-
vasta ja toisaalta viistettyjen julkisivupintojen 
karheus ja tummuus   luovat mielikuvan sen 
jatkumisesta pinnan alla.

Teoksen sijainnin ja koon määrittelevät 
Redin maanalaista pysäköintihallia palvelevat 
ilmastointikuilut, jotka kätkeytyvät betonikuo-
ren sisälle. Kadun puoleisen julkisivun aukotus 
palvelee myös ilmanvaihtoa. 

Paikalla valettu betoniteos on korkeimmil-
laan noin 8 metriä ja pituudeltaan 28 metriä. 

Teos toteutettiin osin elementeistä, joiden 
varaan rakennettiin paikallavalumuotit. Par-
haimmillaan paikalla valettiin 80 kuutiota 
betonia yhtäjaksoisesti 23 tuntia. 

Robustia betonia
Runkoaineena käytettiin peruskiviainesta ja 
betoni pigmentöitiin mahdollisimman mus-

REDIn ilmastointi betonisen 
”Valaskalan” vatsaan

taksi. Betonipintaan haluttiin ”luonnetta”, 
ikääntymistä ja vaihtelua. Siksi se käsiteltiin 
Betonipallaksen toimesta patinoimalla erisävyi-
sillä mustilla, läpikuultavilla lasuurimaaleilla. 
Paikoin haluttiin pintaan "valumia" – ikään 
kuin valas olisi noussut juuri vedestä pinnalle. 
Valun aikana syntyneet ”virheet” käytettiin osin 
hyödyksi ja niitä jopa korostettiin elävyyden 
lisäämiseksi. Pintaan lisättiin muun muassa 
pyöreitä kuviointeja kuvaamaan jättikalmarin 
imukupinjälkiä. 

Teoksesta haluttiin tehdä pelkistyneen 
veistoksellinen, mutta kuitenkin myös läheltä 
koettava, ”nojailtava veistos”.

Suunnittelu ja toteutus:
Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, 
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit ja 
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen
Betonikoordinointi: Betonipallas Oy
Rakennesuunnittelu: Sitowise Oy
Elementti- ja raudoitussuunnittelu: Juha 
Matikkala, DI
Rakennuttaja: SRV Oy
Betonivalut: Vihdin Betoni Oy
Betoni: Hyvinkään Betoni Oy
Betonimuotit: Peri Finland Oy ja räätälöidyt 
lautamuotit

1

2
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1 ”Valaskala” toimii REDIn pysäköinnin ilmastoin-

tikuilujen maisemoijana.

2 Vinot pinnat lisäsivät muotitus- ja valutyön vai-

keusastetta.

3 Betonin alaosa käsiteltiin patinoimalla mustalla 

ja yläosa vaalealla kuultovärillä.

4 Aukotuksien ansiosta ilma poistuu hyvin. 

REDIn ilmastointi betonisen ”Valaskalan” vatsaan

3
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Idean synnystä ja teoksen toteutuksesta kertoo 
taiteilija Antti-Ville Reinikainen: 

Matinkylää koskevassa maakirjassa 
1500-luvulta mainittiin Matinkylässä olleen 
neljä taloa.  Olin aiemmin pyöritellyt ovenhaan 
muotoja ajatuksissani ja nyt tajusin, että haalla 
tarkoitetaan myös taloon tai tilaan liittyvää 
aitausta. Historiallinen tieto yhdistyi näihin 
neljään savunpoistohormiin, joiden ympä-
rille suunnittelin betoniset ”aitaukset”. Niiden 
samaan suuntaan aukeavissa sivuissa toistu-
vat ovenhaan muotoiset aukot.  ”Ovenraosta” 
loistaa lämmin valo.

Historiallisten tekijöiden lisäksi ajatuksena 
oli kotiin palaaminen, saapuminen ja poislähtö. 
Olihan sijaintina yksi Matinkylän metroase-
man pääsisäänkäynneistä.

Halusin käyttää   betonia teosten materi-
aalina, paitsi sen säänkestävyyden takia, myös 
1960-70 -luvulla rakennetun ”vanhan Matinky-
län” betonilähiöhistorian takia. Olinhan itsekin 
varttunut Kivenlahden betonilähiössä. 

Kun teos tuli valituksi otin yhteyttä Betoni-
pallaksen Pertti Kukkoseen, koska tiesin hänen 
olevan taidebetonialan asiantuntija. Vaikka 
betonista perusteet tiesinkin, en olisi tohtinut 
lähteä tekemään moista urakkaa. 

Savunpoistorakenteet 
betonitaiteeksi
”Haat” syntyivät Ison Omenan 
laajennukseen kilpailuvoiton tuloksena

Lähtökohtana oli, että voisin itse pitää suun-
nittelijan roolin Pertin vastatessa käytännön 
toteutuksesta. Sovittiin, että rakenteet valmis-
tuisivat ”avaimet käteen”-periaatteella. 

Tärkeä tekijä betonisissa rakenteissa oli 
saumattomuus, sekä viitekehys betoniraken-
tamiseen niiden olematta kuitenkaan karkean 
betonielementin näköisiä. Näissä asioissa 
Pertin asiantuntijuus olikin paikallaan. 

Päädyimme siihen, että teokset tulee valaa 
tehtaalla kokonaisuudessaan ja laskea ne sitten 
hormien ympärille. Betonivalujen valmistuttua 
tehtaalla työn jälki oli pikkuviilailua lukuun 
ottamatta erinomaista ja vastasi täydellisesti 
omia suunnitelmiani. Olikin helpotus, että 
valuja ei tarvinnut uudestaan työstää, sillä 
jouduin itse suunnittelemaan rakenteiden 
sisälle tulevia valoelementtejä, jotka sitten 
betonitehtaalla asennettiin paikalleen.

Asennuspäivä oli lievästi sanottuna jänni-
tyksentäyteinen, mutta kaikki onnistui mai-
niosti. Itse olin asennuksen aikana paljolti 
sivustaseuraajan roolissa ja käytin aikani 
asennuksen dokumentointiin, mitä nyt her-
mostukseltani kykenin. 

Haat-teos onnistui mielestäni täydellisesti 
sellaisena kuin olin itse suunnitellut. Kun nyt 

vertaan alun suunnitelman mallinnuskuvia 
lopulliseen teokseen pitää melkein hieraista 
silmiä. Teoksessa on keskiössä juuri oikealla 
tavalla näennäisen minimalistinen betoni-
rakenne. Olen oikein tyytyväinen teoksen 
kaihoisaan vähäeleisyyteen ja jylhään yllä-
tyksellisyyteen.

Suunnittelu ja toteutus:
Taiteilija: Antti-Ville Reinikainen
Kilpailun järjestäjä ja tilaaja: Citycon  
Urakoitsija: NCC Oy 
Betonikonsultointi: Betonipallas Oy / Pertti 
Kukkonen
Valut ja asennus: Vihdin Betoni Oy

Antti-Ville Reinikainen (s. 1980) on Lahden Tai-
deinstituutista kuvataiteilijaksi vuonna 2005 
valmistunut, Helsingissä asuva kuvanveistäjä. 
Vaikka pääpaino on kuvanveistossa, käyttää 
hän taiteessaan tekniikoita laaja-alaisesti 
videosta maalaukseen. ”Haat”- teos on hänen 
ensimmäinen julkinen teoksensa. 

1

1 Betoniset taide-elementit laskettiin savunpois-

tohormien ympärille.

2 Pimeällä teosten sisään integroitu valaistus tuo 

muodon näyttävästi esiin. Ovenhaan muotoisista  

aukoista, "ovenraosta” loistaa lämmin valo.

3 Haat-veistos kätkee sisäänsä arkisen savunpois-

totoiminnan. 

4 Yksityiskohta ovenhaan muotoisesta aukotuksesta.
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Savunpoistorakenteet betonitaiteeksi
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Lähtökohta taideteoksen toteutukseen oli mie-
lenkiintoinen, sillä käyttäjien puolelta esitettiin 
toivomus, että teos ei saisi vaikuttaa potilaisiin 
liian voimakkaasti. Sairaalamiljöö on herkkä 
alue ja sen rauhalliseen sisustukseen on panos-
tettu erityisen paljon. 

– Päädyin lopulta pehmeään aihepiiriin; 
ilmavaan höyheneen ja joutsenpariin, kertoo 
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. 

Teoksen kantavana ajatuksena on sen 
hahmottuminen vasta kauempaa. Niin kuin 
elämässäkin usein, asiat hahmottuvat vasta 
kun niihin saa tarpeeksi etäisyyttä.

Betoniosuus toteutettiin erikokoisista 
pallokuvioista, joista vasta kauempaa hah-
mottuu höyhen. Sama idea toistuu akryylile-
vyyn kuvioidussa pystyraidoituksessa, jonka 
paksuusvaihtelut muodostavat kauempaa hah-

Höyhen betonista
Lohjan psykiatrian uudisrakennuksen taideteos

mottuvat joutsenparin. Levyjen reunoihin on 
asennettu ledvalot, jotka nostavat kuvion esille.

 Betonin kuviointi toteutettiin graafisen 
betonin menetelmällä. Sävymaailma haluttiin 
harmoniseksi muun sairaalan sävyihin sopi-
vaksi ja siksi betonin määrittely oli erityisen 
tarkkaa. Kiviaines valittiin huolella ja muun 
muassa kalkkifillerin sijaan käytettiin keltaista 
hiekkaa. Sideaineena käytettiin valkosementtiä, 
johon lisättiin hieman ruskeaa pigmenttiä. Näin 
kuvioinnin muodostama kontrasti oli melko 
lievä korostaen pehmeää vaikutelmaa. 

Teoksen toteutuksessa tarvittiin yllättä-
vän paljon erilaisia ammattilaisia ja pitkälle 
toistakymmentä ihmistä osallistui teoksen 
toteuttamiseen. Teoksen suunnittelua tehtiin 
kiinteässä yhteistyössä uudisrakennuksen 
suunnittelijana toimineen arkkitehti Katriina 
Teräsvuoren kanssa.

Suunnittelu ja toteutus: 
Taidesuunnittelu: Pertti Kukkonen
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Lukkaroinen Oy / Katriina Teräsvuori
Urakointi: Betonipallas Oy
Graafinen toteutus: Petri Teno, Pertti Kukko-
nen ja Graafinen Betoni Oy
Betonivalut: Vihdin Betoni Oy
Asennus: Helsingin Ledvalo / valot sekä 
akryylipaneli    Teollisuusmuutot Oy/beto-
nielementti
Teippaukset: Helsingin Teippi Oy
Hiekkapuhallus: Tuhatikkunaa Oy
Tilaaja: HUS:ssa toimii taidetoimikunta, 
joka on perustettu vuonna 2013 edistämään 
taiteen ja kulttuurin monipuolista käyttöä 
osana potilaiden hyvinvointia ja hoitoa.

1
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1 Elementin kuviointi muodostuu pallomaisista 

pikseleistä.

2 ”Höyhen” koostuu betonielementistä sekä akryy-

lilevyyn toteutetusta kuvioinnista.

3 Akryylilevyn kuviointi on hiekkapuhallettu sen 

pintaan.

4 Läheltä tarkasteltuna voi havaita yhden palloista 

olevan Sigmund Freudin pää.

2

3

4

Höyhen betonista – Lohjan psykiatrian uudisrakennuksen taideteos
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Päiväpeitto-sarja koostuu kolmesta naisen 
työtä käsittelevästä teoksesta. Tekstiilitaidetta 
ja betonia yhdistävä Päiväpeitto on tekstiili-
muottiin valettua betonia. Pinnan struktuuri 
ja väri on saatu aikaan polttamalla muottina 
toiminut kangas. Teko- ja luonnonkuitujen 
eroja hyödyntämällä sekä kangasta kerrosta-
malla on saatu esiin muun muassa väriefektejä, 
jotka johtuvat materiaalien erilaisesta palamis-
prosessista.

Kangasmuottiin juotosbetonilla valettu, 
sisätiloihin tarkoitettu teos on polttamalla saatu 
hieman keraamisen oloiseksi. – Osa kankaista 
sulaa kiinni pintaan ja osa palaa pois. Esimer-
kiksi vihreä väri on ihan vanhasta toppatakista 
peräisin, ei maalattu, kertoo kuvanveistäjä Arja 
Kärkkäinen teoksen tekemisestä.  – Esimerkiksi 
villalanka jättää ihan omanlaisensa hiiltymis-
jäljen pintaan. Melko kokeellinen työmetodi 
ottaen huomioon tuoreen betonin polttami-
sen, mutta ilman ongelmia on sujunut ja teos 
edelleen täydessä vedossa, kertoo Kärkkäinen.

– Päiväpeitto painaa noin 300 kg ja ajatuk-
sena siinä on kaiken alleen lytistävä peitto, 
kuvailee Kärkkäinen. Näyttelyn tekstinä oli 
oikeastaan vain "Ei tilaa yllä, ei alla". Päiväpeit-
to-sarja käsittelee siis naisten töitä ja ylisukupol-
vista häpeää. Kärkkäisen maisteritöiden näytte-

lykokonaisuuteen kuului peittojen lisäksi mui-
takin teoksia. Em. teemaan voi tutustua sivuilla: 
http://cargocollective.com/arjakarkkainen/
Siina-missa-muukin. 

Lisätietoja: Arja Kärkkäinen  
arja.karkkainen@gmail.com
http://cargocollective.com/arjakarkkainen

Betoninen Päiväpeitto
1

2

1-7   Tekstiilitaidetta ja betonia yhdistävä 
Päiväpeitto on tekstiilimuottiin valettua betonia. 

http://cargocollective.com/arjakarkkainen/Siina-missa-muukin
http://cargocollective.com/arjakarkkainen/Siina-missa-muukin
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Betoninen Päiväpeitto
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"Turvapaikka" on Sipoon Nikkilässä kolmeen 
erilliseen liikenneympyrään sijoitettu veistos-
kokonaisuus. Kahta ensimmäistä liikenneym-
pyrää hallitsee jäniksen valkoinen abstrakti 
hahmo ja porkkanan näköiset elementit. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 
parikymmentä valkoista citykania, jotka sijoi-
tettiin Sipoon Kuntalan viereen sijaitsevaan 
liikenneympyrään vuonna 2010. Alempaan 
liikenneympyrään sijoitettiin 15 kappaletta 
metrinkorkuisia, oranssia porkkanaa vihreine 
naatteineen. 

Vuonna 2017 valmistuivat perhoset. Samassa 
ympyrässä on myös ruukkukukkia, joiden 
sisällä on valo. Perhoset ja Ruukkukukat viit-
taavat alueen maastoon, jota on aina hallinneet 
pellot, jossa on aina ollut runsaasti perhosia 
ja kukkia.

Liikenneympyrän vaatimukset huomioo-
nottavat taideteokset toimivat opasteina ja kes-
kustan kolme liittymää toisistaan erottaviksi 
elementeiksi. Liikenteen sujuvuuden ja hah-
mottamisen kannalta huomioitiin ympyröiden 
liikenteen ohjaus. Taideteosten suunnitteluun 
vaikutti myös se, etteivät teokset saa peittää 
näkyvyyttä.

Turvapaikka
Liikenneympyrät ja taide osana ympäristöä

Pekka Paikkari, kuvanveistäjä

Teoksen kasvillisuuden suunnittelusta 
on vastannut Mari Paikkari. Teosten alle tuli 
moniväristä maksaruohoa, joka on erittäin 
helppohoitoinen aluskasvi. Maksaruohon 
etuna on myös sen matala kasvukorkeus ja 
hyvä säänkestävyys.

Sekä puput että porkkanat on valmistettu 
läpivärjätystä valkobetonista lasikuitumuot-
teihin. Teokset muotitti ja valoi Betonipallas 
Oy. Yksittäinen teos painaa parisataa kiloa, 
mutta varmuuden vuoksi jokainen kappale on 
ankkuroitu maaperään valamalla lisää betonia 
roudan vaikutusta tasaamaan. 

Vuonna 2019 alueen neljänteen liiken-
neympyrään toteutetaan susiaiheinen teos, 
joka täydentää kokonaisuuden. Sipoon Sudet 
sijoitetaan Nikkilän keskeisen sisääntuloväylän 
päähän.

Suunnittelu ja toteutus: 
Tilaaja: Sipoon kunta
Taiteellinen suunnittelu ja asennus: Pekka 
Paikkari, Mari Paikkari
Valmistus:  Betonipallas Oy 

1

2

1 Valkoiset betoniset jänishahmot Sipoon Kuntalassa. 

2 Puput ja porkkanat on valettu läpivärjätystä 

betonista lasikuitumuottiin.



374 2018

Turvapaikka – Liikenneympyrät ja taide osana ympäristöä

3

4 5

3 Betoniset Porkkanat naatteineen Sipoon Kuntalan 

liikenneympyrässä.

4 Perhoset ja Ruukkukukat -teos.

5 Valkobetoniset puput Sipoon liikenneympyrässä.
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Berliini on viime vuosina kärsinyt asuntojen 
hintojen kiusallisesta kipuamisesta yhä ylem-
mäs. Myös taiteilijoiden tarvitsemien edullisten 
työtilojen suhteen on alkanut vallita suurta 
hämmennystä herättänyt niukkuus. Tilanteen 
korjaamiseksi on kuitenkin alettu tehdä jotakin. 

Yksi loistava esimerkki on huomattavan 
syvärunkoinen ja tavanomaisesta poikkeava 
betonirakenteinen talo nimeltään IBeB. Nimi 
tulee sanoista Integratives Bauprojekt am ehe-
maligen Blumengrossmarkt (=integroitu  raken-
nusprojekti lähellä entistä kukkaistukkutoria).

Arkkitehti Daniel Libeskindin suunnittele-
maa Jüdisches Museumia vastapäätä sijaitsi 
aikaisemmin Berliinin kukkatukkutori hallei-
neen ja sitä ympäröivine alueineen. Entinen 
hallirakennus on arkkitehti Jochen Kleinin 
toimiston suunnitelmien mukaan muutettu 
juutalaisyhteisön akatemiarakennukseksi, 
joka toimii ikään kuin varsinaista museota 
täydentävänä kokonaisuutena. Lähiympäris-
töön on myös valmistunut ja valmistumassa 
useita sijoittajavetoisia kerrostaloja. 

Näkyvällä paikalla hallin vieressä on 
vuonna 2018 käyttöön otettu, projektina jo kuusi 
vuotta aikaisemmin aloitettu maanalaisilla atel-
jeetiloilla ja laajalla kattoterassilla varustettu 
ns. Baugruppen aikaansaama rakennus.  Taus-
tatahosta käytetään myös sanaa Selbstbauge-
nossenschaft (selbst = itse, bauen= rakentaa, 
Genossenschaft = osuuskunta, yhteisö). Sisäl-
tönsä ja ratkaisujensa puolesta massiivinen 
ja suorastaan monoliittimainen rakennus 
poikkeaa ympäristöstään ja tavanomaisista 
berliiniläistaloista. Tästä huolimatta siinä on 

Ihmeellinen IBeB Berliinissä

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA 
arkkivahti@gmail.com
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1 Asemapiirros

2 IBeB sijaitsee Arkkitehti Daniel Libeskindin suun-

nittelemaa Jüdisches Museumia vastapäätä.

IBeB on lähiympäristöönsä avautuva uuden sukupolven kaupun-
kitalo Berliinin Lindestrassella. Talossa yhdistyvät niin asuminen 
kuin ateljee- ja työtilat. Katutasossa toimii liiketiloja.
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Asuntoja, ateljeetiloja, yhteistiloja, 
myymälöitä – ja hurjasti 
betonia ja teräsverkkoja
Pyrkimyksenä on ollut luoda ennen kaikkea 
asukkaille ja käyttäjille edullinen sekä välit-
tömään lähiympäristöönsä avautuva uuden 
sukupolven kaupunkitalo. Tilojen jakautumi-
nen osin maan alle ja osin sekä rakennuksen 
sisällä sekä katon tasolla kulkevien pitkien 
kujamaisten käytävien ympärille on mah-
dollistanut poikkeuksellisen syvän rungon. 
Rakennuksen sisälle avautuu viisi muutamaa 
kerrosta puhkovaa katettua ja valoisaa kuilua. 
Niitä ympäröivät asunnoille hauskaa välime-
rellistä henkeä tuovat keittiöiden ikkunat: naa-
purille voi heilauttaa ruokaa valmistaessaan 
ystävällisesti kättään.

Talon sisätiloissa on kaikkialla jäyhä beto-
ninen ilme, jolle ankaruutta ovat antamassa 
portaikkojen teräksiset verkot ja kaiteet. Itse 
Le Corbusierin esimerkin mukainen la rue 
intérieur -sisäkatu sekä valokuilut ovat pää-
osin pintakäsittelyltään valkoisia ja kulku-
väylää reunustavat myös istuinkorkeudella 
olevat penkkitasot. Kuilujen on myös ajateltu 
houkuttelevan tavanomaista varjoisammassa 
viihtyviä viherkasveja ja köynnöksiä. 

Vertikaaliyhteyksiä porrashuoneen ja hissin 
muodossa on kolme, kellarista kattokerrokseen. 
Ateljeisiin liittyvän pohjakerroksen julkisi-
vun vieressä kulkee myös perustasoa alem-
pana oleva yhdyskäytävä, mutta ylikorkeisiin 
ateljeetiloihin pääsee pienten siltojen kautta 
myös katutasosta, rakennuksen eteläpuoli-

vahva kaupunkitalon henki. Tähän vaikuttavat 
detaljiratkaisut, tilojen ryhmittely, ratkaisun 
sisäinen huokoisuus tai reikäisyys sekä raken-
nusmateriaalien valinta.

IBeB:n ovat suunnitelleet toimistot nimel-
tään Ifau ja Heide & Von Beckerath, yhteistyössä 
Selbstbaugenossenschaft Berlin eG:n kanssa. 
Suomessa rakennuksen esitteli vuoden 2018 
Alvar Aalto -symposiumin yhteydessä pitä-
mässään esitelmässä arkkitehti Verena von 
Beckerath. Kohteessa erityistä on arkkitehtien 
oma-aloitteisuus, idearikkaus ja kekseliäisyys. 
Berliinissä katsotaankin nyt tarvittavan suu-
ressa määrin kaikkea muuta kuin grynderien 
tilaamaa tasaisen kaavamaista arkkitehti-
suunnittelua sekä lähinnä kallista asumista 
palvelevia kokonaisuuksia.

Ihmeellinen IBeB Berliinissä
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3–5  Talon sisätiloissa on kaikkialla betoni-
nen ilme. Sisäkatu sekä valokuilut ovat pääosin 
pintakäsittelyltään valkoisia ja kulkuväylää 
reunustavat myös istuinkorkeudella olevat 
penkkitasot.
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selta kevyen liikenteen kujanteelta. Ratkaisu 
on tavanomaisesta poikkeava, ja on saanut 
arkkitehdit sijoittamaan parvekelaattoihin 
myös valoa läpi päästäviä lasitiiliä. Pohjaker-
roksen – Saksassa kellarikerros – käytävän 
pohjoispuolella on asuntojen varastoja sekä 
huoltotiloja. Asuntoja on kaikkiaan 66, joista 
ateljeella varustettuja on 17.

Taiteilijoille, luoville ihmisille ja muillekin
Arkkitehdit ovat tilaajan kanssa ajatelleet 
ratkaisuja suunnitellessaan ennen kaikkea 
kaikenlaista luovaa työtä tekeviä berliiniläi-
siä. Asukkaita ja rakennuksen muita käyttäjiä 
varten on kehitetty kokonaan tavanomaisesta 
poikkeavia asuin- ja työtilojen yhdistelmiä sekä 
kattokerrokseen pienempiä, mutta huonekor-
keudeltaan anteliaita noin 40 neliön kompak-
timpia huoneistoja. Niiden ns. bonuksena ovat 
huikeat näkymät ja pääsy suoraan ulkoa ylintä 
tasannetta yhdistävältä hieman pohjoisafrikka-
laishenkiseltä kujalta. Erityisesti liikuntaestei-
sille sopivia ovat katutaso sekä suomalaisittain 
toinen ja viides kerros. 

Kaupunkitaloksi IBeB:n tekee se, että jul-
kisivu on kaduilta katsoen mahdollisimman 
avoin ja ylempänä osin kauniiden klinkkeripin-

tojen verhoama. Itäisessä kulmassa kadun ja 
Libeskindin museon suuntaan on ensimmäi-
senä vuokralaisena uuden sukupolven kau-
punkipyöriä myyvä pyöräkauppa kahviloineen. 
Entisen tukkuhallin suuntaan avautuu tyylikäs 
korealainen keramiikkaruukkuja sisutukses-
saan mainostava ylikorkea kahvila-ravintola. 
Myös ateljee- ja työtiloilla on kaikilla tieten-
kin anteliaat ikkunat ympäristöön. Etelä- ja 
länsisivut ovat kokonaan teräsverkkokaiteen 
suojaamaa, asuintiloihin liittyvää parvekevyö-
hykettä. Sisäänkäynnit porrashuoneisiin ovat 
myös etelän puolelta.

Rakennus täyttää koko kaavan salliman 
rakennuksen alan ja on 23 metriä syvä. Piha-
alueen puutetta korvaa hissien avulla saavu-
tettava ja osin tuulelta suojattu kattoterassi, 
jossa on sekä leikkipaikkoja lapsille että tilaa 
istutuksille ja köynnöksille. Kattokerroksessa 
on myös yhteistiloja, joita on mahdollista vuok-
rata ulkopuolisille. 

Katon kuudennen kerrostason terasseilta 
aukeavat komeat näkymät ympäröivään kau-
punginosaan; asukkailla on omien parvekkeit-
tensa lisäksi loistavat mahdollisuudet nauttia 
sekä katseilta suojaisista että maisemaan 
nähden avoimista ulkotiloista.

91 90

ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Ansicht Süd / Süd-Ost, M 1:500

Berliiniläiseen tapaan ovat etelään ja län-
teen avautuvat parvekkeet jo nyt pehmeyttä 
ja vihreyttä tuovien ruukkukasvien ja kukkas-
ten täyttämiä. Rakennuksen kustannussyistä 
valittu karu betonisuus sen sijaan tekee porras-
huoneista ja käytävätiloista suhteellisen tiuk-
kailmeisiä. Toisaalta asumiskäyttö antaa tiloille 
omanlaistaan pehmeyttä, jota yhteisöllisyys 
myös tukee. Täällä ei mitoitukseltaan väljän 
“sisäkadun” varrella tarvitse myöskään vahtia, 
onko naapurilla kukkaruukku asunnon oven 
ulkopuolella tai säilyttävätkö lapset pikkuista 
polkupyörää tai rullalautaa nojaamassa seinää 
vasten.

IBeB:n kellaritilat tai tarkemmin maanalai-
set tilat eivät suinkaan ole autohallina vaan 
ateljee- ja työtilakäytössä. Sen sijaan rakennuk-
sessa on erinomaiset pyörävajat polkupyörien 
korjausta tukevine verstaspisteineen. Yhteisissä 
tiloissa on myös hyvin varustettu pesutupa. 
Saksalaiseen kulttuuriin ei muutenkaan kuulu 
vaatehuollon sullominen kylpyhuonetiloihin. 

Betoni näkyy lähes kaikkialla
Rakennuksen keskivyöhyke perustuu kustan-
nussyistä moduuleihin perustuvaan rakenta-
mistapaan, mutta kerrokset eivät suinkaan ole 

Ihmeellinen IBeB Berliinissä
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ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Ansicht Süd / Süd-Ost, M 1:500

90–91

ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Ansicht Nord-Ost / Nord, M 1:500

Ihmeellinen IBeB Berliinissä

8

9 Julkisivu etelään

10 Julkisivu pohjoiseen

6 Porrashuone 8 Huonekorkeus lisää pieneen tilaa väljyyttä.7 Tilat jakautuvat osittain katutason alle.
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keskenään yhtä korkeita. Itä- ja länsipäädyt 
ovat sen sijaan paikalla rakennettuja. Kompak-
tius sekä selkeät ja toistuvat, millään tavalla 
sievistelemättömät ratkaisut säästävät sekä 
kustannuksia että energiaa. Myöskään raa-
koja betonipintoja ei ole yritettykään  kätkeä.

Talo täyttää suurimmilta osin saksalaisen 
energiasäästömääräyskokoelman standardin 
“70”, koska siinä on käytetty ympäristön suh-
teen kestäviä materiaaleja ja ratkaisuja. Rahaa 
on käytetty tilaan ja volyymiin eikä päälle lii-
mattuun näennäisluksukseen. Kokonaisuutta 
voi kustannustehokkuudesta huolimatta pitää 
erittäin korkeatasoisena.

Tämä kohde onkin monin tavoin suoravii-
vainen ja selkeä, mutta samalla yllätyksiä ja 
joustavuutta tarjoava. Lopputulos on vaatinut 
arkkitehdeilta oivallista palapelitaitoa ja uutta 
kohti vievää näkemystä. Osassa talon asuntoja 
asuu taiteilijoiden ja luovien alojen tekijöiden 
lisäksi myös kuulovammaisia. Rakennus taus-
tatahoineen täyttää näin erinomaisesti myös 
sosiaalista tehtäväänsä.

ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Schnitt DD, M 1:500

ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Schnitt CC, M 1:500

Ihmeellinen IBeB Berliinissä

11 Leikkaus C–C

12 Leikkaus D–D

13

13 Näkymä kattokerroksen käytävätiloista
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ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Grundriss Splitlevel, M 1:500
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Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Grundriss 1. Obergeschoss, M 1:500
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Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Grundriss 2. Obergeschoss, M 1:500

N
B

B

D

D

C C

ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Grundriss 4. Obergeschoss, M 1:500
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Grundriss Kellergeschoss, M 1:500
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Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt (IBeB)

Grundriss Erdgeschoss, M 1:500
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Ihmeellinen IBeB Berliinissä

20 Tilojen pelkistettyä ilmettä.

21 Puhdasvaletut betonipinnat saavat näkyä.

22 Keittiötiloista avautuvat näkymät myös naapuriin.

23 Parvekenäkymät avautuvat isoista ikkunoista.
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23 Sisätilat ovat selkeät. 

24 Julkisivujen verhouksena on keraaminen laatta. 

Rakennus on kauttaaltaan teräsbetonirunkoinen. Se 

on pääosin paikallavalettu, mutta parveke- ja pergo-

larakenteet ovat elementtejä.

Residential and studio building on the site 
of the former Berlin flower market (IBeB) 
The former central flower market is situated in 
the historic Südliche Friedrichstadt in Berlin’s 
Kreuzberg district. The actual market hall is 
used by the Academy of the Jewish Museum, 
which stands across the road. The surrounding 
areas are characterised by post-war housing and 
in particular buildings that were constructed for 
the 1984/87 International Building Exhibition, 
as well as by a variety of cultural facilities and 
creative enterprises. 

The main idea for the project, which was 
initiated by the architects ifau and HEIDE & 
VON BECKERATH in cooperation with the Selb-
stbaugenossenschaft Berlin eG, was to offer a 
mix of live and work units that would meet 
the needs of artists and creative professionals. 
The starting point for the building’s layout and 
design was a collaborative and socially mixed 
utilisation concept. Moreover, the comparatively 
low land prices allowed the cross-subsidisation 
of cooperative living and studio spaces within 
the project to be part of the proposal. 

The architect´s interpretation of the bind-
ing local development plan makes use of the 
maximum permitted building volume. The archi-
tectural concept is based on three connected 
horizontal access cores as well as the relation 
between the building envelope and five internal 
atriums. These parameters describe and inform 
the type of units and integrate the building into 
the neighbourhood. The access at ground level 
lies outside the building in the south. It accom-
modates two of the three entrances as well as 
access to various studios—some of them multi-
storey—a garden, communal utility rooms and 

a basement. Another access on level 1 is linked 
to the green atriums. Small south-facing apart-
ments are accessed from this central corridor 
while the north-facing rooms are linked inter-
nally with the units above, which can also be 
accessed directly via single-run staircases. The 
upper access route is situated outside the build-
ing on level 4. Additional studios, a shared space 
and a roof terrace, including optional reserve 
areas on a deck above are also proposed. 

All apartments and studios have different 
sizes, room heights and standards of fittings. 
They can be combined and some of them even 
linked directly in the design development stage 
to adapt the spatial concept to the occupiers’ 
needs. The underlying principle is that units 
in the centre of the building are arranged in 
modules over a depth of 23 m while units at the 
ends of the building relate to their surroundings. 
The apartments and studios on levels 0, 1 and 4 
and at the ends of the building have barrier-free 
accessibility. The structure is a combined cross-
wall and column construction. All ground floor 
spaces are transparent and can be extended into 
the adjacent public areas. The building envelope 
combines ceramic elements, windows and fixed 
glazing in its facade. 

The owners and representatives of the coop-
erative will jointly develop the project’s social 
and spatial focus. In view of this, the public 
and semi-public interfaces with the neighbour-
hood are given specific attention. The building is 
designed with cost-efficient prefabricated com-
ponents and could be mostly constructed to the 
energy efficiency standard 70 of the German 
Energy Saving Ordinance using mainly envi-
ronmentally sustainable building materials. 

Access concepts and floor plans are flex-
ible to accommodate possible conversion and 
retrofitting as well as adaptation to changing 
demands. The design of the floor plans for the 
66 apartments is both demand-based and user-
oriented. Seventeen studios and three commer-
cial units are designed as blanks so that the 
different needs of individual occupants can be 
incorporated in the standard of fittings. The 
decision-making process determining the type 
and position of communal facilities and the 
development of a binding standard for fittings 
took place in close collaboration with the build-
ing group.

The building is a modular crosswall con-
struction made of reinforced concrete. Walls 
and ceilings in the public areas, and partly in 
the studios and apartments, are constructed as 
‘béton brut‘. Balcony and pergola elements are 
composed of a system of precast concrete units.

IBeB 
Lindenstraße 90/91 , 10969 Berlin, Germany
Project development: Selbstbaugenossenschaft 
Berlin eG in cooperation with ifau and HEIDE 
& VON BECKERATH
Architects: ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Client: IBeB GbR (Selbstbaugenossenschaft 
Berlin eG | Ev. Gemeindeverein der Gehörlosen 
in Berlin e.V. | Private owners)
Completion: June 2018
More Information: 
http://www.heidevonbeckerath.com
http://www.ifau.berlin.heimat.de
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Suhteellisen lyhyessä ajassa, kahtena kesänä, 
osittain vaikeissa olosuhteissa toteutettu Zaha 
Hadidin omaperäistä suunnitelmaa varten tar-
vittiin useita rakennusalan erikoisasiantunti-
joita ennen kuin rakennus saatiin valmiiksi 
arkkitehdin toiveiden mukaisesti. Tässä vaa-
tivassa projektissa parhaaksi mahdolliseksi 
rakennusmateriaaliksi osoittautui betoni, 
jotta Zaha Hadidin omaperäinen muotokieli 
pystyttiin konkretisoimaan.

Pohjois-Italian Dolomiittien vuoristo, jonka 
alueesta suuret osat kuuluvat Unescon maail-
man kulttuuriperintöluetteloon, on ainutlaa-
tuinen luonnon nähtävyys. Siellä kävijöiden 
mielestä Dolomiittien jokainen vuori on oma 
taideteoksensa. Sveitsiläis-ranskalainen arkki-
tehti Le Corbusier (1887-1965) kutsui Dolomiit-
tien vuoria maailman kauneimmiksi rakennuk-
siksi, jotka Jumala on luonut. Messner-museo 
on toteutettu Dolomiittien 2275 metriä korkealla 
sijaitsevalle Kronplatz-vuoren tasangolle.

Kronplatzin Messner-museo on jo kuudes 
museoprojekti, jonka maailman kaikille 14:lle, 
yli 8000 metriä korkeille vuorille ilman happi-
laitteita noussut vuoristokiipeilijälegenda Rein-
hold Messner on ollut mukana. Kronplatzin 
museon tarkoituksena ei ole kertoa vuorien 
historiaa vaan pikemminkin kuvata 250-vuoti-
sta ihmisten ja vuoristokiipeilijöiden suhdetta 
vuoristojen maailmaan.

Zaha Mohammad Hadid syntyi 1950 Irakin 
pääkaupungissa Bagdadissa vauraaseen liike-
miesperheeseen, joka vaali länsimaista elä-
mäntapaa. Jo lapsena hän sai kosketuksen 

Messner Mountain Museum 
– Zaha Hadidin suunnittelema 
vuoristomuseo Dolomiiteilla

Markku Rainer Peltonen 
markkurainerpeltonen@yahoo.de

Brittiläis-irakilainen naisarkkitehti Zaha Hadid (1950–2016) oli 
viime vuosikymmenien avantgardistisen arkkitehtuurimaailman 
yksi huomattavimmista hahmoista. Kaikki hänen suunnitelmansa 
ja valmistuneet rakennuksensa ovat saaneet ansaitusti laajaa 
julkisuutta. Hänen yksi viimeisimmistä toteutetuista projek-
teistaan on Pohjois-Italian Dolomiiteilla rakennettu Reinhold 
Messner-vuoristomuseo – Messner Mountain Museum Corones.

Eurooppaan mm. käydessään kouluja Sveitsissä 
ja Englannissa. Irakista hän muutti Beirutiin 
opiskelemaan matematiikkaa ja sieltä Lontoo-
seen, jossa hän sai opiskelupaikan Architectural 
Associationin arkkitehtikoulussa. Lontoosta 
käsin hän loi menestyksekkään arkkitehdin 
uran toteuttaen suunnitelmiaan eripuolilla 
maailmaa. Vuonna 2004 hän sai arkkitehtuurin 
Nobeliksi kutsutun Pritzker-palkinnon ensim-
mäisenä naisarkkitehtina. 31. maaliskuuta 2016 
Zaha Hadid kuoli yllättäen sydänkohtaukseen 
Miamissa, Floridassa.

Zaha Hadid on kertonut tuntevansa kodik-
seen maantieteellisesti alueet ja ympäristöt, 
joissa on hiekka-aavikoita, kuten hänen syn-
nyinseudullaan. Häntä ovat kiehtoneet myös 
vuoristot, joihin hän sai kosketuksen jo lapsena 
ollessaan Sveitsissä. Hänellä oli professuuri 
Wienin taidekorkeakoulussa ja Wienissä myös 
yksi hänen suunnittelutoimistoistaan, jossa luo-
tiin projekteja Alppimaihin. Toteutettuja töitä 
ovat mm. Itävallan Innsbruckissa jo kaupungin 
maamerkiksi noussut Bergisel-hyppyrimäki, 
jossa on myös näköalatorni ja ravintola. Toinen 
on Hungerburgin vuoristojunasuunnitelma 
tyypillisineen hadidimaisineen asemineen.

Messner-vuoristomuseo on rakennettu 
Kronplatz-vuoren tasangon läntisimpään kolk-
kaan. Pinta-alaltaan noin tuhat neliömetriä kat-
tava rakennus on kaivettu maan alle siten, että 
ulkoapäin katsottuna se muistuttaa luolaa tai 
tunnelia. Vain tasangon museon sisäänkäynti ja 
vuoristoon avautuva kolmiosainen rakennelma, 
jossa yhdessä osassa on näköalaparveke Dolo-

1 Messner-museo on toteutettu Dolomiittien 2275 

metriä korkealla sijaitsevalle Kronplatz-vuoren tasan-

golle.

2 Museo on osittain kaivettu maan alle.
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Uutta betonielementtitekniikkaa
Baijerilainen insinööri Kruno Stephan Thaleck, 
joka on betonivalmistukseen erikoistuneen 
Haus B & TBau & Technologie GmbH-raken-
nusyrityksen johtaja, kehitti, vielä patetoimat-
toman ja siksi osittain vielä salaisen, betoniele-
mentin nimeltä CEton Zaha Hadidin projektia 
varten. Kronplatzin museoa varten tarvittiin 
374 erikokoista ja erimuotoista CEton-betonie-
lementtiä. CEton on tekstiilibetoniyhdistelmä, 
jossa on pystytty käyttämään vahvisteina, beto-
nielementtien painon vähentämiseksi, alumii-
nikennoja, vaikka tunnetusti betoni ja alumiini 
ovat vaikea yhdistelmä betonin lujittamisessa. 

Museorakennuksen sisä- ja ulkopäällystyk-
sessä on käytetty kaiken kaikkeaan 1700 neliö-

metriä CEton-betonielementtejä. Rakennuksen 
valmistamiseen käytettiin Slovakiassa valmis-
tettua harmaata sementtiä: CEM II/A-LL-42,4-N-
Portlandsementti. Ainoastaan museon lattiat 
ja portaat on valettu betonista paikan päällä.

Arkkitehti Zaha Hadidin suunnitteleman 
ja vuoristokiipeilijä Reinhold Messnerin laa-
timan näyttelykonseptin mukaan toteutettu 
museo Italian Dolomiittien Kronplatzilla on 
onnistunut yhteistyön tulos, jossa betonia on 
pystytty käyttämään innovatiivisesti ankarissa 
luonnonolosuhteissa ja samalla myös lumoa-
vassa vuoristoympäristössä.

Lisätietoa: 
http://concrete-composite.cetongrc.com

miittien vuoriston suuntaan, ovat näkyvissä. 
Maanpäällisten rakennusosien aukot on varus-
tettu suurilla erikoisvalmisteisilla ikkunoilla.

Tasangon sisäänkäyntitasosta museokävijä 
voi laskeutua kolmeen alempaan kerrokseen, 
joissa varsinaiset näyttelytilat sijaitsevat. 
Sisätiloissa tulee hyvin esiin Zaha Hadidin 
virtaava, kineettinen arkkitehtuurikieli ja 
muotoilu parhaiten esiin. Museon sisätilojen 
inspiraatiolähteinä ovat olleet vuoristopurot ja 
vuorten jäiset seinämät. Näyttelykierroksen ja 
filmien katsomisen jälkeen useimmat vieraat 
päätyvät näköalaparvekkeelle, josta saa autent-
tisen kosketuksen lähellä sijatseviin Dolomiit-
tien vuoriin.

Messner Mountain Museum

3

4

3 Museon sisäänkäynti

4 Leikkaus

9 Näyttelytiloihin avautuvat myös vuoristomaisemat.
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5 Pohjakerros

7 –1 kerros 8 –3 kerros

6 –2 kerros

9
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Messner Mountain Museum

10

11

10–12 Tasangon sisäänkäyntitasosta museokävijä 

voi laskeutua kolmeen alempaan kerrokseen, joissa 

varsinaiset näyttelytilat sijaitsevat.

13 Museon sisätilojen inspiraatiolähteinä ovat olleet 

vuoristopurot ja vuorten jäiset seinämät.
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Messner Mountain Museum
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13
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Messner Mountain Museum Corones
One of the last implemented projects of British-
Iraqi architect Zaha Hadid (1950-2016) was the 
Reinhold-Messner Mountain Museum built in 
the Dolomites in northern Italy.

The Museum designed by Zaha Hadid and 
realised according to the exhibition concept of 
mountaineer Reinhold Messner on Kronplatz in 
the Italian Dolomites is the result of successful 
cooperation, showcasing concrete innovatively 
in harsh climatic conditions, but also in a fas-
cinating mountain environment.

With about one thousand square metres of 
floor area, the building was for the most part 
built underground. Only the entrance to the 
Museum as well as a three-part construction 
are visible above ground. One of the three parts 
features an observation balcony facing the Dolo-
mites. The large windows on the openings in 
the above-ground building parts are of special 
construction.

Messner Mountain Museum

From the entrance level on the plateau, visi-
tors access three lower floors which house the 
actual exhibition. Zaha Hadid’s flowing and also 
kinetic architectural language is particularly 
on display in the interior facilities which have 
been inspired by the mountain creeks and the 
icy walls of the mountains.

The concrete elements used in the Museum 
are CEton composite sandwich structures devel-
oped by the Bavarian engineer Kruno Stephan 
Thaleck for this project. The element developed 
by the Director of Haus B & TBau & Technologie 
GmbH has not yet been patented and therefore 
its construction is not public at the moment. 
CEton is a textile and concrete composite struc-
ture reinforced with aluminium honeycomb 
in order to reduce the weight of the structure. 
The total amount of CEton concrete elements 
used on the interior and exterior cladding of 
the Museum is 1700 square metres. The floors 
and staircases of the Museum were cast in-situ.

14 15

16 17

14–17 Rakennedetaljeja

18 Kronplatzin museoa varten tarvittiin 374 eriko-

koista ja erimuotoista CEton-betonielementtiä.

19 Sisätiloissa rakennuksen betoniset muodot ja 

pinnat tuovat autenttisen tunnelman. 
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Messner Mountain Museum
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19
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Suunnittelun lähtökohtia
Myös arkkitehtisuunnittelun lähtökohtana on 
lattian kantavuus sekä pinnalle asetettavat tek-
niset vaatimukset. Teknisistä vaatimuksista 
tärkeä on kulutuskestävyysvaatimus. Usein 
nämä arkkitehtoniset betonilattiat suunni-
tellaan erityyppisiin aula-, näyttely-, museo- ja 
kirjastotiloihin, joissa päivittäin liikkuu paljon 
ihmisiä. Jalankulkuliikenne on yllättävän kulut-
tavaa. Saksalaisen DIN:n mukaan jo tuhannen 
jalankulkijan päivittäin liikkuminen lattialla 
vastaa kovan kulutuksen teollisuuslattiaa ja 
100…1000 jalankulkijan päivittäin käyttämä 
lattia luokitellaan 2. kulutusluokan lattiaksi. 
Lattian pinnan materiaalivalinnassa ja käsit-
telyssä tulee huomioida em. kulutusvaatimus.

Arkkitehtien kannalta tärkeä vaatimus on 
luonnollisesti lattian ulkonäkö. Siihen vaikut-
taa kolme päätekijää: lattian hiontakäsittelyn 
syvyys/karkeus ja lattian kiillotuskäsittelyn 
aste sekä valittavan lattiamateriaalin värisävyt. 
Päätekijöiden lisäksi lattian ulkonäköön vaikut-
tavat myös työtekniikka ja ympäristöolosuh-
teet. Kolmeen päätekijään voidaan vaikuttaa 
kirjoituspöydällä ja mallipalojen avulla, mutta 
työtekniikka ja ympäristöolosuhteet ovat teki-
jöitä, jotka tulevat esiin vasta itse työvaiheessa 
ja joilla ulkonäköön voidaan merkittävästi vai-
kuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Hiontasyvyys/karkeus määrittelee lattian 
yleisen ulkonäön. Mitä syvemmältä betonilattia 
hiotaan, sitä suurempi kiviaines tulee näky-

Betonilattioiden suunnittelu 
yhdessä arkkitehtien kanssa

Martti Matsinen,  
DI, tekninen johtaja, Bermanto Oy 
Janne Heikkilä,  
DI, suunnittelupäällikkö, Bermanto Oy 
martti.matsinen@bermanto.fi 
janne.heikkila@bermanto.fi 

Betonilattiat on perinteisesti suunniteltu yhdessä tilaajien ja 
rakennesuunnittelijoiden kanssa täyttämään lattialle asetetut 
tekniset ja rakenteelliset vaatimukset. Arkkitehtonisten, ns. 
Design-lattioiden, käytön lisääntyessä on yhä enenevissä määrin 
betonilattioiden suunnittelua hoidettu arkkitehtien kanssa  
– teknisiä ja rakenteellisia vaatimuksia unohtamatta. Käymme 
tässä artikkelissa läpi asioita arkkitehtisuunnittelun kannalta 
tekemiemme referenssikohteiden kautta. 

viin. Tällöin ulkonäköön vaikuttavat sekä 
kiviaineksen koko ja väri että kiviaineksia 
sitovan sideaineen värisävy. Hiontasyvyyttä 
määriteltäessä on siis syytä tietää myös betoni-
massan tai erillisen Design-betonimateriaalin 
kiviaineksen koko, väri ja materiaalipaksuus. 
Kuivasirotepohjaista DesignTop-lattiaa tehtä-
essä ei voi käyttää kuin kevyttä pintahiontaa, 
kun taas suoraan perusbetonista, ns. Design-
Base tai paksummasta pintauksesta tehtävää 
DesignGrind-lattiaa voidaan hioa syvältä ja 
saada isompi kiviaines näkyviin.

Kiillotuskäsittelyllä määritellään lattiapin-
nan kiiltoaste. Siihen vaikuttavat kiillotushion-
tojen määrä sekä viimeisten hiontalaikkojen 
karkeus. Betonilattia voidaan kiiltohioa lähes 
peilimäiseksi käyttämällä jopa 7–8 hiontakier-
rosta ja viimeistelemällä esim. karkeudella 3000.

Amos Rex Helsinki
Amos Rexin näyttelytilat ja lattiaratkaisu esi-
teltiin tarkemmin Betoni-lehden numerossa 
3-2018. Bermanto Oy otettiin mukaan aulati-
lojen lattioiden ja portaiden suunnitteluun 
jo projektin alkuvaiheessa. Arkkitehti Asmo 
Jaaksin, JKMM Arkkitehdeilta, toiveena oli 
saada sisääntuloportaaseen ja aulaan keven-
nys valkoisen tilan kautta. Lattiassa ei haluttu 
myöskään nähdä karkeaa kiviainesta, mutta 
sen tuli olla hyvin kulutusta kestävä. Niinpä 
kohteeseen valittiin DesignHard ratkaisu, joka 
hiottiin vain kevyesti hiontaluokkaan C ja kiil-

1 Amos Rexin näyttelytilojen sisäänkäyntiin ja portai-

siin valittiin DesignHard -ratkaisu, joka on hierrettävä 

15 mm vahva kovabetonipintaus. Sen mahdollisimman 

valkoinen sävy saatiin paitsi valkoiseksi sävytetyllä 

sementtimassalla myös valitsemalla runkoaineeksi 

mahdollisimman valkoinen ja pienirakeinen kiviaines. 

Lattian oikea hiontasyvyys ja kiiltoaste määritettiin 

Bermanto Design-lattioiden hionta- ja kiillotusluoki-

tuksella C/3:ksi. Luokka C tarkoittaa, että lattia hiotaan 

vain kevyesti, jolloin sen pinta jää pilvimäiseksi ja 

kiviaineesta näkyville tulee vain hyvin hienoja rakeita. 

Kiiltoluokka 3 tarkoittaa satiinimaista kiiltoastetta, 

jolloin lattiassa on havaittavissa lievää heijastusta.
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lotettiin luokkaan 3, jolloin pinta on satiinimai-
nen ja siinä on lievää heijastusta. Kohteen vaa-
tivuutta lisäsi se, että myös portaista haluttiin 
saada samannäköinen. Erona oli, että portaita 
hiottiin hieman enemmän, luokkaan B, jotta 
saatiin isompaa kiviainesta esille lisäämään 
porraspintojen kulutuskestävyyttä.

NCC Fredriksberg Helsinki
Myös Fredriksbergin kohteessa Bermanto Oy 
oli suunnittelussa mukana heti projektin alku-
vaiheessa. Pääsuunnittelijana kohteessa toimi 
arkkitehti Antti-Matti Siikala Arkkitehtitoimisto 
SARCista. Arkkitehtitoimiston kanssa käytiin 
läpi Bermannon eri Design-lattiatyypit ja tutus-
tuttiin referenssikohteisiin. Fredriksberg on 
rakennettu vanhalle Vallilan konepajan alueelle 
ja pinnoissa haluttiin säilyttää vanhan konepajan 
henki. Siksi myös lattiapinnasta haluttiin elävä, 
raffi betonipinta. Valintana oli DesignHard-lattia, 
jonka sävyksi valittiin tumman harmaa. Koska 
yleisilmeeseen vaikuttaa myös työtekniikka ja 
olosuhteet, valettiin kohteeseen ensin yksi toi-
mistohuoneen kokoinen mallialue. Sitä ei vielä 
pidetty riittävän elävänä, joten ennen lopullista 
toteutusta reseptiin ja työtekniikkaan tehtiin 
vielä pieniä muutoksia. Kuten Amos Rexissä, 
myös Fredriksbergissä portaat aulasta toiseen 
kerrokseen toteutettiin samalla materiaalilla.

Aalto-yliopiston Väre-rakennus
Arkkitehtitoimisto Verstas Arkkitehdit yhdessä 
Aalto-yliopiston kanssa asettivat lattian vaati-
mukseksi ulkonäön lisäksi kulutuskestävyyden 
ja helpon puhtaanapidon. Lisäksi kohteessa 
panostettiin hyvään sisäilmaan ja haluttiin 
lattiapinta, josta mahdollinen kosteus pääsee 
vapaasti kuivumaan ilman kosteusongelmia. 

Tässä kohteessa yhteistyötahoja oli useita 
– tilaajan ja arkkitehdin lisäksi lattiaratkaisuja 
miettivät Bermannon kanssa myös rakenne-
suunnittelija Wise Group ja pääurakoitsija SRV. 

Kohteessa päädyttiin kevyesti hiottuun 
DesignTop-ratkaisuun. DesignTop on Ber-
mannon yhdessä materiaalitoimittajien kanssa 
kehittämä kuivasirotepohjainen ratkaisu. 
Kyseessä ei ole perinteinen teollisuuskohtei-
den sirotelattia, vaan siinä painotetaan myös 
betonimassan ominaisuuksia oikeilla raaka-ai-
neratkaisuilla ja lisäksi käytettävä kuivasirote 
on jalostetumpi kuin teollisuuslattiasirotteet.

Helsingin Kampin keskuksen ravintolatilat
Kampin keskuksen 5. kerroksen ravintolatilat 
uusittiin vanhoille pohjille. Pohjat olivat pinnal-
taan huonokuntoiset ja epätasaiset, mikä asetti 
vaatimuksia lopulliselle pintamateriaalille. 

Kohteen arkkitehtinä toimi Suunnittelutoi-
misto Amerikka, joka valitsi eri alueille useita 

5

2 Fredriksberg on rakennettu vanhalle Vallilan 

konepajan alueelle ja lattiapinnasta haluttiin elävä, 

raffi betonipinta. DesignHard-lattian sävyksi valittiin 

tumman harmaa.

3 Myös Fredriksbergin portaissa on sama sävy ja 

käsittely kuin lattioissa.

4 Fredriksbergin tiloja.

5 Aalto-yliopiston Väreen betonilattioissa on isot 

betonilaatta-alueet. Vähän kutistuva SR-sementti 

mahdollistaa betonilattioissa isojen laattojen käytön.  

SR-sementti on sulfaatinkestävä erikoissementtilaatu, 

joka sopii käytettäväksi betonilattioissa. Väreessä kui-

vasirotteen runkoaineena käytettiin kvartsia ja lisäai-

neena pinnan sulkevaa silikaattia. Lopputulokseksi 

saatiin tiivis ja pölytön betonilattia.

Betonilattioiden suunnittelu yhdessä arkkitehtien kanssa
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erityyppisiä lattiapintoja. Suurin keskusaula-
tila toteutettiin Bermanto DesignBase-lattiana 
hiomalla ja kiillottamalla vanha betonipinta. 
Osa sivukäytävistä taas toteutettiin ohuem-
malla, itsesiliävällä DesignLevel-ratkaisulla 
vanhan jyrsityn pinnan ja sille levitetyn tasoit-
teen päälle. DesignLevel-ratkaisussa käytettiin 
pohjana tuotteen beigeen vivahtavaa perussä-
vyä, johon pinnoittajat suhteellisen vapaalla 
kädellä ”roiskivat” toista sävyä mukaan. Näin 
pinnasta saatiin elävämpi. Kohteen hanka-
luutta lisäsivät eripaksuiset kerrokset, mikä 
aiheuttaa halkeiluriskiä, sekä monimuotoiset 
listoin jaetut eriväriset alueet. Lopputulos oli 
kuitenkin arkkitehdin mukaan onnistunut.

Lahden hiihtomuseo
Lahden hiihtomuseossa ei ollut varsinaista 
arkkitehtia, vaan lattiaratkaisu suunnitel-
tiin Lahden museoiden näyttelymestari Jani 
Männistön ja Bermannon suunnittelupäällikkö 
Janne Heikkilän yhteistyönä. Tähän liittyen 
tilaaja kävi tutustumassa referenssikohtei-
siimme, joista erityisesti Töölön Alkon lattia 
miellytti häntä. Museon lattiapinnasta haluttiin 
sellainen, että se kiiltonsa, värinsä ja pintaku-
viointinsa pohjalta synnyttää mielleyhtymän 
jään pinnasta.  

DesignHard materiaalien valmiista värikar-
toista ei löytynyt sopivaa värisävyä ja lopulta 
päädyttiin ratkaisuun, jossa valmistajalta Koro-

dur GmbH:lta tilattiin juuri tähän kohteeseen 
oma värisävy yhdistelemällä erikseen sovitta-
vassa suhteessa kahta eri varasto värisävyä.

Dipoli
Aalto-yliopiston kongressikeskus Dipoli avat-
tiin peruskorjattuna syksyllä 2017. Kohteessa 
oli paljon vanhoja mosaiikkibetonilattioita, 
joista osa uusittiin hiomalla, mutta osa lat-
tiapinnoista jouduttiin uusimaan kokonaan. 
Peruskorjauksen arkkitehti, Arkkitehtitoi-
misto ALA ja Aalto-yliopisto halusivat, että 
uusi lattiapinta oli mahdollisimman lähellä 
alkuperäistä mosaiikkibetonipintaa. Mate-
riaalivalinta toteutettiin niin, että vanhasta 
lattiasta lähetetiin mallipala Saksaan, jossa 
kohteeseen valitun Granidur-pintauksen 
valmistaja kehitti reseptin, jolla lattiapintaan 
saatiin hyväksytty ulkonäkö. Kohteen lattiaura-
koitsijana toimi Neliskulma Oy, joka on Suomen 
kokenein Granidur-urakoitsija kohteinaan mm. 
LähiTapiolan pääkonttori Espoossa ja Fazerin 
uusi vierailukeskus Vantaalla.

Lopuksi
Bermanto Oy:n suunnittelupäällikön, DI Janne 
Heikkilän mukaan yhteistyö arkkitehtien 
kanssa betonilattioiden suunnittelussa on 
kiinnostavaa ja antaa aivan uutta näkökulmaa 
insinöörisuunnittelijallekin.  Toisaalta se tuo 
myös uusia haasteita, koska suunnittelussa 

Betonilattioiden suunnittelu yhdessä arkkitehtien kanssa

6

6 Lahden hiintomuseon lattia. Museo avautuu alku-

vuodesta 2019. Design Hard-lattian materiaalin toimit-

taja Korodur GmbH:lta tilattiin juuri tähän kohteeseen 

oma värisävy yhdistelemällä erikseen sovittavassa 

suhteessa kahta eri varasto värisävyä.

7 Kampin keskuksen 5. kerroksen ravintolatilat 

uusittiin vanhoille betonipohjille. Sivukäytävätilojen 

lattiat toteutettiin itsesiliävällä DesignLevel-ratkaisulla 

vanhan jyrsityn pinnan ja sille levitetyn tasoitteen 

päälle. DesignLevel-ratkaisussa käytettiin pohjana tuot-

teen beigeen vivahtavaa perussävyä, johon pinnoittajat 

vapaalla kädellä ”roiskivat” toista sävyä mukaan.

8 Kampin keskusaulatila toteutettiin DesignBase-lat-

tiana hiomalla ja kiillottamalla vanha betonipinta.
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tulee huomioida perinteisten betonilattian 
ominaisuuksien lisäksi myös lattian ulkonäkö.

Erityisen haastavaksi suunnittelu menee 
sopivia värisävyjä haettaessa. Mallipalojen 
valmistaminen on hankalaa, sillä pienien 
mallipalojen käsittely on aivan erilaista kuin 
lopullisen laajan lattian hionta ja kiillotus. 
Mallipala saattaakin antaa väärän kuvan 
lopul li sesta ratkaisusta. Lisäksi betoni on 
”luonnon materiaali” toisin kuin tasaväriset 
polymeeripinnoitteet. Käytettävän materiaa-
lin kiviaineksen ja sideaineen sävyt saattavat 
muuttua toimituseräkohtaisesti. 

Design-betonilattioita suunniteltaessa 
tuleekin hyväksyä, että lattia on pinnaltaan 
elävä ja siinä saattaa olla sävyeroja eri alueilla. 
Isommissa kohteissa on suositeltavaa tehdä 
mallialue suunnitellulla pintausratkaisulla. 
Aina tämä ei ole mahdollista ja varsinkin 
useiden mallialueiden toteuttaminen on aikaa 
vievää ja kallista. Siksi yhteistyö arkkitehdin 
ja lattiaurakoitsijan välillä hyvissä ajoin ennen 
kohteen toteuttamista on oleellisen tärkeää.

Betonilattioiden suunnittelu yhdessä arkkitehtien kanssa

9–12 Dipolin peruskorjauksen yhteydessä halut-

tiin, että uudet lattiapinnat olisivat mahdollisimman 

lähellä alkuperäisiä mosaiikkibetonipintoja ja -sävyjä. 

Vanhasta lattiasta valmistettiin mallin mukaan uusi 

betoniresepti, jolla saatiin vanhaa mosaiikkibetonia 

muistuttava pintaus ja ulkonäkö.

13 Portaiden mosiikkibetonipinta tehtiin samalla 

Granidur-materiaalilla kuin lattiat.

Designing concrete floors in 
cooperation with architect
Concrete floors have traditionally been designed 
by the client and the structural designer 
together to ensure the floor fulfils the techni-
cal and structural requirements specified for 
it. With the use of architectural Design floors 
becoming more common, cooperation with 
architects has also increased.

In architectural design, the starting point 
is the load bearing capacity of the floor, as well 
as the technical requirements for the floor in 
question. One important technical requirement 
concerns wear resistance. The appearance of 
the floor, on the other hand, is affected by three 
main factors: the depth/coarseness of grinding, 
the degree of polishing, and the colour tones or 
the flooring. The work technique used as well as 
environmental conditions also have an impact 
on appearance.

Finding the right colour tones for the floor is 
particularly demanding. It is difficult to produce 
specimens as the treatment of small specimens 
is very different from the grinding and polish-
ing of a large floor area. A specimen may give 
a completely wrong idea of the final result. In 
addition, concrete is a “natural” material unlike 
polymer coatings which are uniform in colour. 
The tones of the aggregate and the binder may 
change from one batch to the next. One must 
therefore accept as a fact that a Design concrete 
floor has a living surface with perhaps different 
tones of colour in different parts of the floor. 

In larger projects, it is advisable to imple-
ment a smaller test area with the planned 
surface solution. This is not always possible. 
Particularly if several test areas are needed, it 
would be time consuming and expensive. That 
is why cooperation between the architect and 
the floor contractor is so important already in 
good time before the final implementation of 
the project. 
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Juhani Romu teki keväällä 2018 ammattikor-
keakouluun opinnäytetyön, jonka aiheena oli 
”IT-betonin todellisen muottipaineen määrit-
täminen ja nousu-nopeuden sovittaminen 
muotin kapasiteettiin”. 

Työ tehtiin YIT:n Triplan työmaalla yhteis-
työssä Peri Suomi Oy:n sekä Ruskon betonin 
kanssa. Saaduilla mittaustuloksilla voitiin 
suunnitella isompia nostonopeuksia käytet-
täessä itsetiivistyvää betonia. Pystyrakenteiden 
betonointia pystyttäisiin näin tehostamaan 
ajallisesti ja taloudellisesti, kun betonointiin 
tarvittaisiin vähemmän tekijöitä ja valuaika 
lyhenisi verrattuna perinteiseen tapaan tiivis-
tää betoni täryttämällä. Betonivaluun käytet-
tävä aika voi lyhentyä 5–6 tunnista jopa tuntiin.

Juhani Romu korostaa, että hän ei ole kek-
sinyt mitään uutta.

– Tässä vain tulkitaan RIL-147-muottityön-
ohjetta, jonka mukaan itsetiivistyvää betonia 
käytettäessä on muotit suunniteltava betoni-
massan aiheuttamalle hydrostaattiselle pai-
neelle, ellei erillisselvityksin ole toisin osoitettu. 
Siinä on tuo ”ellei”-sana, Romu toteaa.

Hän painottaa, että muotit tulee suunnitella 
edelleen hydrostaattisen paineen laskennalli-
selle arvolle.

– Paineita mittaamalla voitaneen saada 
tuloksia, joiden avulla tehostetaan ja nopeu-
tetaan valutapahtumaa.

Tehokkuutta, laatua ja säästöjä
Romun mukaan IT-betonin käytölle pystyva-
luissa on selkeitä perusteita ja se lisäisi koko 
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Leena-Kaisa Simola, toimittaja

IT-betonilla merkittävää 
tehoa pystyvaluihin

– IT-betonin käyttö tehostaisi sekä valuja että betonitoimituksia. 
Samalla tuotaisiin betonivalujen menetelmät 2020-luvulle, sanoo 
projektipäällikkö Juhani Romu Peri Suomi Ltd Oy:stä.

Asiasta on saatu käytännössä hyviä tuloksia. Esimerkiksi 
Ruduksen IT-betonilla tehdään pystyvaluja pääkaupunkiseu-
dulla jo viikoittain.

ketjun kannattavuutta.
– Rakennushankkeen kaikki osapuolet on 

saatava mukaan yhteistyöhön, Romu korostaa.
Pääurakoitsijan tulee tehdä päätös käyttää 

uutta menetelmää jo hankevaiheessa, jotta tar-
jouskyselyt saadaan muotoiltua oikeanlaisiksi. 
Pääurakoitsijan tulee ohjeistaa rakennesuun-
nittelija ottamaan huomioon mahdolliset valu-
putket seinien raudoituksissa, jos seinä on laa-
dullisesti ns. ”puhdasvalurakenne”. Tämä asia 
tulee käydä läpi betonin pumppaamisesta 
vastuussa olevan betonin toimittajan kanssa.

– IT-betonin käytöllä on positiivisiakin 
asioita pääurakoitsijalle – näistä yhtenä tär-
keimpänä on laatu, Romu sanoo.

– Täryttimien käyttäminen on raskasta 
niiden siirtelyn takia. Betonirakenteen laatuun 
vaikuttaa suuresti työkunnan ammattitaito, 
valuvirheiden mahdollisuus on konkreettinen. 
Täryttäminen on työvoimavaltaista, jolloin työ-
kustannukset ovat merkittävä betonoinnin 
kuluerä, Romu toteaa.

–  IT-betonia käytettäessä tiheäkään rau-
doitus ei aiheuta niin sanottuja rotankoloja 
rakenteeseen, vaan saadaan laadukas loppu-
tulos. Rakennesuunnittelijoiden on helpompi 
sijoittaa riittävä teräsmäärä rakenteeseen. 
Rakenteet ovat optimoituja ja terästä tarvitaan 
merkittävästi vähemmän, mikä tuo kustannus-
säästöjä. Muottiurakoitsijalle puolestaan tuo 
säästöä muottikaluston nopeampi kierto ja 
jälkitöiden väheneminen työn laadun paran-
tuessa, Juhani Romu luettelee.

1, 2    Haminan LNG-terminaalin työmaalla valettiin 4,5 

metriä korkea ja 180 metriä pitkä suojaseinä kymme-

nen metrin jaksoina kerrallaan. IT-betonia käytettiin 

noin 300 kuutiota ja  yhden jakson valu kesti noin 

tunnin. 
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3,4,   Ruduksen Konalan betoniasemalla valettiin 

IT-betonilla kymmenen metriä korkea, noin metrin 

paksuinen betoniseinä kahdessa tunnissa. Hyvien 

kokemusten perusteella IT-betonia käytetään pys-

tyvaluissa pääkaupunkiseudulla jo viikoittain.

Työmaalla voidaan tehdä vaakavalut päi-
vällä ja pystyvalut painottuen iltavuoroihin. 
Näin betonintoimittajan sekä pumppausura-
koitsijan kiinteät kulut jakautuvat useampaan 
tuntiin vuorokaudessa ja sekä tuotanto- että 
kuljetuskapasiteetti saadaan tehokkaampaan 
käyttöön. 

Suojaseinän valu LNG-terminaalissa
Rudus kehittää betonirakentamisen tuotteita 
ja työtapoja Helsingin Konalan betonitehtaalla. 
Tuloksellisia ratkaisuja hyödynnetään eri puo-
lilla Suomea. Tätä polkua pitkin lähti käytän-
töön myös IT-betonin käyttö pystyvaluissa.

Syyskuussa valettiin IT-betonilla yksi suoja-
seinä Hamina LNG Oy:n maakaasuterminaalin 
työmaalla. Terminaalin toimittaa Wärtsilä. Tall-
qvist Infra on vastannut hankkeen ruoppauk-
sista, massanvaihdoista ja betonitöistä lukuun 
ottamatta säiliön liukuvaluja.

– Teimme kesäkuussa Konalassa Peri Oy:n 
ja yhden asiakkaamme kanssa todellisuutta 
vastaavan kokeen. Valoimme IT-massalla kym-
menen metriä korkean, noin metrin leveän ja 
vajaan 60 kuution koeseinän. Valu kesti vain 
pari tuntia. Tuosta innostuneena ajattelimme 
kokeilla menetelmää oikeasti käytännössä 
Haminassa Tallqvistin kanssa, Ruduksen 
Etelä-Suomen asiakaspalvelupäällikkö Mika 
Sarkasuo kertoo.

– Rudus oli asiassa aloitteellinen. Suhtau-
dun aina uuteen myönteisellä mielellä, työme-
netelmiä pitää jatkuvasti kehittää ja kokeilla 
uutta, sanoo puolestaan työmaapäällikkö Juha 
Kontkanen Tallqvistilta.

– Päätin, että nyt tämä kokeillaan ja katso-
taan miten toimii – ja hyvin toimii, Kontkanen 
lisää.

IT-betonilla merkittävää tehoa pystyvaluihin
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Työmaalla selkeää ajansäästöä
Rudus toimitti työmaalle Kotkan betoniteh-
taalta noin 300 kuutiota IT-betonia. Sillä valet-
tiin 4,5 metriä korkea ja 180 metriä pitkä suoja-
seinä kymmenen metrin jaksoina kerrallaan. 
Yhden jakson valu kesti noin tunnin. 

Juha Kontkasen mukaan suurin ero työ-
maan kannalta perinteiseen valuun verrattuna 
oli ajan-  ja työvoiman säästö.

– Kun ei tarvittu betonin vibrausta, työssä 
oli mukana kaksi henkilöä vähemmän kuin 
normivalussa, Kontkanen kuvaa.

Pumppu oli työmaalla kaksi tuntia. Valu-
ryhmässä yksi mies ohjasi pumppuletkua, 
toinen seurasi ja kirjasi muottipaineita. Kaksi 
miestä hoiti valun loputtua pinnan tasaukset 
ja suojaukset.

– Parhaan tuloksen IT-betonilla saa käyttä-
mällä valuyhteitä ja valamalla alakautta pai-
nevaluna. Haminassa se ei ollut mahdollista. 

Joissain kohteissa letkut haaroitetaan, jotta 
saadaan pumpattua moneen yhteeseen yhtä 
aikaa, Sarkasuo kertoo.

Juha Kontkanen toteaa, että IT-betonia 
käytettäessä massan toimituksiin ei saa tulla 
taukoja.

– Betonintoimittajalta vaaditaan täsmäl-
lisyyttä ja betonin pitää olla tasalaatuista. 
Olimme sopineet betoniaseman kanssa, että 
valuun tarvittava massamäärä on jo matkalla 
ennen kuin valua aloitettiin. Valupaineet ovat 
kovat, joten muottien pitää olla kunnolliset, 
Kontkanen listaa.

–  Betonintoimittajan ja työmaan yhteistyön 
tulee olla ennakkoluulotonta ja huolellista. Toi-
mittajan pitää sitoutua omaan rooliinsa, jotta 
voi rehellisesti varmistaa toimitusten ajankoh-
dat, Sarkasuo jatkaa.

5 IT-betonia käytettäessä tiheäkään raudoitus ei 

aiheuta niin sanottuja rotankoloja rakenteeseen, vaan 

saadaan laadukas lopputulos.

5
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Uusi aika alalle
Juhani Romun mukaan IT-betonin käyttö 
pystyvaluissa toisi rakennusalan 60-luvun 
jassikka ja nosturi -menetelmästä 2020-luvun 
suutin ja pumppu -työtavan hyödyntämiseen. 
Uuden asenteen ja työtavan esteet ovat raken-
nusalalla niin tutut: ennakkoluulot ja tehdään 
konservatiivisesti niin kuin aina ennenkin.

– Ensimmäisten tulosten ja kokemusten 
jälkeen mielenkiinto on heräämässä. Jostain 
syystä kiinnostusta on enemmän maakunnissa 
kuin pääkaupunkiseudulla. 

– Uuteen toimintatapaan siirtyminen vaatii 
kaikkien osapuolten yhteistyötä ja niin ura-
koitsijan, betonintoimittajan kuin muotinval-
mistajan sitoutumista, Juhani Romu sanoo.

Romu uskoo, että IT-betonin käytöstä tulee 
vielä arkipäiväinen tapa valaa betoniset pys-
tyrakenteet. Hän kuvailee jo tulevaisuuden 
palvelukonseptia, joka perustuu Peri Oy:n 
muottijärjestelmään, opastukseen, valupainei-
den mittauksiin ja mittareiden vuokraamiseen. 

– IT-betonin käyttö pystyvaluissa tulee 
varmasti yleistymään, kunhan ennakkoluu-
lot kaadetaan ja työtavan edut tunnistetaan. 
IT-betonin käyttö pystyvaluissa on immuuni 
työvirheille, joten hyvä lopputulos on taattu. 
Näin saadaan puhtaita valubetonipintoja sekä 
laadukkaita, tiiviitä rakenteita. Muottitekniikan 
tuomia hyötyjä on myös syytä tutkia lisää, Mika 
Sarkasuo sanoo.

– Ruduksella on jo nyt pääkaupunkiseudulla 
IT-betonisia pystyvaluja viikoittain. Oleellista 
on, että näin saadaan kokonaisvaltaista kus-
tannustehokkuutta niin betonin toimittajille, 
urakoitsijoille kuin rakentajille.

Muottipainetaulukko 

Laskenta-arvo kN/m2 Mitattu kN/m2 Nousunopeus m/h

Koe 1 57,6 23,5 2,4 

Koe 2 60 20 1,67 

Koe 3 96 33 1 

Koe 4 129,6 27 1,8 

Koe 5 72 11,1 0,6 

Taulukko 1 Tutkimuksessa mitattuja muottipaineen arvoja pysty-

rakenteilla. Näiden mukaan voidaan mitoittaa muottien kestävyys ja 

betonoitaessa nousunopeus. Nämä tulokset ovat suuntaa-antavia.

Taulukko 2 Pystyrakenteiden betonointi IT-massaa käytettäessä näyt-

tää pienen otoksen mukaan edullisemmalta kuin yleisesti käytössä oleva 

normaalilla betonilla ja täryttimillä toteutettu betonointi. Kustannusten 

ero oli väillä 1,1–12,3 %, keskimäärin 6,3 %. IT-massan tehokas käyttö tulee 

sitä edullisemmaksi, mitä suurempi on betonin määrä ko. kohteessa.

6 Anturi mittaa muotin sidontapulttiin tulevaa 

voimaa.

7 Projektipäällikkö Juhani Romu uskoo, että IT-be-

tonin käytöstä tulee vielä arkipäiväinen tapa valaa 

betoniset pystyrakenteet.

 – Uuteen toimintatapaan siirtyminen vaatii kaik-

kien osapuolten yhteistyötä ja niin urakoitsijan, beto-

nintoimittajan kuin muotinvalmistajan sitoutumista.

IT-betonilla merkittävää tehoa pystyvaluihin

6 7

Laatu Määrä
Työ-

kustannus
Betonin 

kustannus
Kokonais-
kustannus

Kustan-
nus/m3

Koe 4 IT 15,5 m3 440,00 € 2829,00€ 3269,00 € 168,16 €

Koe 1 IT 9,5 m3 220,00 € 1311,00€ 1531,00 € 177,20 €

Koe 2 IT 10,0 m3 252,50 € 1380,00€ 1632,50 € 181,38 €

Koe 3 IT 14,4 m3 550,00 € 2139,00€ 2689,00 € 186,74 €

Koe 5 Normi 28 m3 1740,00 € 3360,00€ 5100,00 € 188,89 €
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8 Suurin ero IT-betonin käytössä työmaan kannalta 

perinteiseen valuun verrattuna on ajan-  ja työvoiman 

säästö.

9 Käyttämällä IT-betonia pystyvaluissa hyvä lopputu-

los on taattu. Näin saadaan puhtaita valubetonipintoja 

sekä laadukkaita, tiiviitä rakenteita.

IT-betonilla merkittävää tehoa pystyvaluihin

Self-compacting concrete significantly 
improves efficiency of vertical casting 
Casting work using self-compacting concrete 
was carried out and studied on the Tripla work-
site in Helsinki in the spring of 2018. Juhani 
Romu also wrote his thesis at the University 
of Applied Sciences on this topic.

The measurement results obtained made it 
possible to design higher lifting speeds when 
using self-compacting concrete. This improves 
the efficiency of vertical casting in terms of both 
time and costs, as less workers are needed for 
the casting operation and the casting time is 
shorter than with the traditional vibration com-
paction method. The time needed for concreting 
can be reduced from 5 –6 hours to as little as 
just one hour. 

There are clear arguments in favour of the 
use of self-compacting concrete in vertical cast-
ing, and it would increase the profitability of the 

chain as a whole. This requires that all the par-
ties to the building project agree on cooperation.

When self-compacting concrete is used, even 
dense reinforcement will not cause so-called 
rat holes in the structure, and the quality is 
good. Structures are optimised and the required 
amount of reinforcement is significantly 
reduced, which translates into cost savings. 
The formwork contractor can obtain savings 
through the faster circulation of formwork and 
the reduced need for post-casting work com-
bined with improved quality of work.

Horizontal casting can be carried out on the 
worksite during the day, with vertical casting 
concentrated to evening shifts. The fixed costs 
of the concrete supplier and pumping contrac-
tor are divided over more hours per day and 
both production and transport capacity can 
be utilised more efficiently. 

8

9
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Raskasbetonin ominaisuudet tulevat runko-
aineena käytettävästä raskaammasta kiviai-
neesta, jonka tiheys voi ylittää 5 t/m3. Näin pai-
navaa kiviainesta ei saada Suomen maaperästä, 
vaan se tuodaan Pohjois-Ruotsin Kiirunasta. 
Raskasta kiviainesta voidaan käyttää joko 
paikalla valettavassa betonissa tai esivalmis-
tetuissa betonimoduuleissa.

Raskasbetonia voidaan käyttää suuren 
tiheytensä ansiosta esimerkiksi ydinvoima-
loissa ja sairaaloissa, joissa vaaditaan voima-
kasta ionisoivan säteilyn suojausta. Säde-
hoitobunkkereiden rakenteiden tulee estää, 
terveydelle vaarallisen ionisoivan säteilyn 
pääsy bunkkerin ulkopuolelle. 

Säteilysuojauksen lisäksi raskasbetonin 
suurta massaa voidaan käyttää hyväksi myös 
siltojen, tunnelien, sulkujen, patoluukkujen ja 
laitureiden vedenalaisissa rakenteissa. Lisäksi 
raskasbetonista voidaan valmistaa nostureiden 
ja kaivinkoneiden vastapainoja sekä meren-
pohjaan asennettavien öljy- ja kaasuputkien 
pinnoituksia.

Käyttö lisääntyy Suomessakin
Raskasbetonin käyttö ei ole vielä Suomessa 
kovinkaan yleistä, toisin kuin esimerkiksi 
Ruotsissa. Uusia kohteita tulee kuitenkin yhä 
enemmän.

– Syöpähoidon tarve lisääntyy syöpämää-
rien lisääntyessä, joten yliopistollisissa ja kes-
kussairaaloissa uusitaan sädehoitoyksiköitä. 
2010-luvulla meillä on menossa jo kolmas kohde, 
jossa mahdollisesti käytetään raskasbetonia, 

Leena-Kaisa Simola, toimittaja 
LKAB Minerals Oy

Raskasbetonia 
sädehoitoyksiköiden 
vaativiin rakenteisiin

Raskasbetonilla saadaan sädehoitoyksiköiden hyvin vaativakin 
suojaustarve toteutettua normaalia betoniseinää huomattavasti 
ohuemmalla rakenteella. Hyviä kokemuksia on saatu muun 
muassa HUS:n syöpähoitoyksikön sekä Jyväskylässä sairaala 
Novan rakennusprojekteissa.

kertoo sairaalasuunnittelun asiantuntija, ark-
kitehti SAFA Heikki Laherma Sweco Architects 
Oy:stä.

– Sairaalahankkeiden suunnittelussa jou-
dutaan hoitotavoista ja -laitteista riippuen 
miettimään rakennusteknisiä ratkaisuja, 
jotka antavat riittävän suojan niin potilaille 
kuin henkilökunnallekin. Jokaisen suunnit-
teluhankkeen alussa määritellään hankkeen 
suojaustarve.

– Sädehoitoyksiköissä suojaustarve voi olla 
niin vaativa, että normaalin betoniseinän pak-
suus kasvaisi kohtuuttomaksi. Tällöin raskas-
betonilla päästään järkevämpiin dimensioihin, 
Laherma lisää.

Huippuyksikkö Meilahteen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rissä on asenteilla sairaalakäyttöön soveltuva 
ensimmäinen boorineutronikaappaushoitoon 
perustuva laite Euroopassa. Vastaavia hoito-
yksiköitä on maailmanlaajuisesti käytössä 
muutama Japanissa. 

BNCT-hoitoyksikön myötä Suomi tulee 
olemaan maailman kärkeä syöpätautien hoi-
dossa. BNCT-hoitoa käytetään alkuvaiheessa 
uusiutuneisiin pään ja kaulan alueen syöpiin. 
Myöhemmin samaa tekniikkaa voidaan toden-
näköisesti käyttää myös moniin muihin syöpiin. 

– Raskasbetoni muodostaa BNCT-hoitoti-
lan ympärille kuorirakenteen, tiiviin bunkke-
rin, joka suojaa ympäristöä sädehoitoproses-
sin aikana vapautuvalta neutronisäteilyltä. 
Betonin koostumus ja rakennemitoitus on 

1,2 Helsingin Meilahdessa HUS:n syöpähoitoyksikön 

hoitotilojen väliseiniin valettiin raskasbetonia 1,10 

metrin ja holviin 1,20 metrin paksuudelta. Raskas-

betonin dimensioilla saavutettiin selvää tilasäästöä. 
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suunniteltu huolellisen testausmenettelyn 
kautta rakennesuunnittelijan ja laitetoimittajan 
kanssa yhteistyössä, kertoo hankkeen pääsuun-
nittelija, arkkitehti SAFA Arja Rahiala Swecolta.

Raskasbetonin käyttöä puolsi myös se, että 
hanke toteutettiin olemassa oleviin tiloihin, 
joiden lattiapinta oli rajallinen. Raskasbetonin 
dimensioilla saavutettiin selvää tilasäästöä. 

Amerikkalainen laitetoimittaja asetti kovat 
vaatimukset materiaalille, jonka tuli olla sekä 
fysikaalisesti että kemiallisesti tasalaatuista. Se 
myös tutki raskasbetonin näytekappaleen, jotta 
betoni täyttää seinien suojausominaisuuksien 
vaatimukset.

Betoni hihnalla muottiin
Rudus toimitti tarvittavan raskasbetonin 
Meilahden työmaalle. Hoitotilojen väliseiniin 
valettiin raskasbetonia 1,10 metrin paksuudelta 
ja holviin 1,20 metrin paksuudelta.

– Betonoinnin suunnittelussa tuli ottaa huo-
mioon poikkeuksellinen tapa siirtää betoni kul-
jetusautosta muottiin. Tässä käytettiin hihna-
kuljetinta, koska raskasbetonin koostumuksen 
vuoksi sitä ei voitu pumpata. Koska betonoitava 
rakenne sijaitsi valmiin rakennuksen sisällä, 
kuljetusreitti ja menetelmä tuli suunnitella 
huolella. Myös betonoitavat rakenteen osat 
tuli suunnitella siten, että rakenteisiin ei syn-
tyisi turhia työsaumoja, Peab Oy:n vastaava 
työnjohtaja Saku Laukkanen sanoo.

– Raskasbetonirakenteet olivat massiivisia 
ja itse betonin ominaispaino normaalia betonia 
suurempi. Näin ollen alapuoliset tukimuurit 

ja perustukset tuli mitoittaa isoille kuormille. 
Massiiviset rakenteet kuivuvat myös kauem-
min, joten pintarakenteet tuli suunnitella tuu-
lettuvina, Laukkanen lisää.

Raskasbetonia kuljetettiin työmaalle 
Ruduksen Viikin betonitehtaalta kolmella 
autolla ja raskasbetonin painavuuden vuoksi 
yhdessä kuormassa oli betonia viiden kuution 
verran. Sillä tahdilla valettiin sata kuutiota 
päivässä.

– Ruduksen aikaisemmassa raskasbetonin 
kohteessa käytettiin betonin siirtoon nostoas-
tiaa. Halusimme kuitenkin löytää kokonaisuu-
den kannalta asiakkaalle paremman ratkaisun. 
Hihnakuljettimen käyttö liittyy myös työtur-
vallisuuteen, sillä betonipumppujen puomit 
eivät kestä raskasbetonin painoa, Ruduksen 
valmisbetonin myyntipäällikkö Antti Mönk-
könen kertoo.

– Luonnollisesti erilaisia siirtotapoja poh-
dittiin sekä urakoitsijan että HUS:n kanssa 
yhdessä. Aikataulutus työmaan ja tilaajan 
kanssa oli ensiarvoisen tärkeää jo senkin 
vuoksi, että raskasbetonivalujen aikana kysei-
nen tehdas oli pois muista normivalujen toi-
mituksista, Antti Mönkkönen lisää.

– Kun oikea betonointimenetelmä oli löy-
detty, betonivalu sujui jopa yllättävän vaivat-
tomasti, Saku Laukkanen toteaa.

Valtaisa Sairaala Nova
Jyväskylässä on rakenteilla Sairaala Nova, jonka 
rakentaminen alkoi syksyllä 2016 ja koko sai-
raala valmistuu ja luovutetaan kerralla syk-

syllä 2020. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
tilaamaa hanketta kuvataan monella super-
latiivilla, esimerkiksi bruttopinta-ala on noin 
110 000 neliömetriä ja kustannusarvio reilut 
410 miljoonaa euroa. Valmisbetonia valetaan 
kaikkiaan noin 40 000 kuutiota. Siitä Lujabetoni 
toimittaa Muuramen tehtaaltaan valtaosan ja 
HB-Betoniteollisuus loput. Yhteistyöllä varmis-
tettiin vanhojen asiakkaiden betonin toimituk-
set markkina-alueella. 

Sairaalan N-lohkoon eli rakennuksen itä-
päähän sijoittuu omana yksikerroksisena osa-
naan noin 330 neliön sädehoitoyksikkö.

– Suomen mittakaavassa suurempia säde-
hoitoyksiköitä rakennetaan harvoin. Sairaala 
Nova oli ensimmäinen kohde, jossa päädyimme 
toteutusvaiheessa käyttämään raskasbeto-
nia. Raskasbetoni on kilpailukykyinen, kun 
kyseessä on suuret säteilymäärät, projekti-
päällikkö Sami Kolari sanoo Ramboll Finland 
Oy:stä. Ramboll Finland Oy toimii projektissa 
rakennesuunnittelijana.

– Seinien paksuudessa säästettiin parhaassa 
tapauksessa metri, kun rakenteena käytettiin 
raskasbetonin ja säteilysuojaharkkojen yhdis-
telmää.

Kolarin mukaan rakenteiden merkittävästi 
suurempi oma paino on huomioitava lopullisen 
rakenteen suunnittelussa ja etenkin muottika-
luston valinnassa. 

– Rakenteen massa on huomattavan suuri 
valutilanteessa painavan massan ja suuren 
rakennepaksuuden vuoksi. Sisäinen lämmön 
tuotto eli hydrataatiolämpö on raskasbeto-

3 Raskasbetoni siirrettiin hihnakuljettimella sujuvasti 

työmaalle ja liikuteltavalla hihnalla oikeaan paikkaan. 

Kuljettimen käyttö liittyy myös työturvallisuuteen, sillä 

betonipumppujen puomit eivät kestä raskasbetonin 

painoa.

4 Sairaala Novan sädehoitobunkkerin 3D-kuva.

5 Sairaala Novan sädehoitobunkkerin  leikkaus. 

Jyväskylässä Sairaala Novan työmaalla käytettiin 

raskasbetonia noin 800 kuutiota sädehoitoyksikön 

valuihin.

6 Meilahden BNCT-hoitoyksikön aksonometria. 

Raskasbetonilla muodostettiin BNCT-hoitotilan 

ympärille kuorirakenne, tiivis bunkkeri, joka suojaa 

ympäristöä sädehoitoprosessin aikana vapautuvalta 

neutronisäteilyltä. 

3
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nilla vähäisempää kuin normaalilla betonilla. 
Massiivisen betonirakenteen sisäisen raken-
nekosteuden poistuminen on huomioitava 
tilasuunnittelussa ja rakenteen pinnoitteita 
valitessa, Kolari kertoo raskasbetonisen raken-
teen suunnittelusta.

– Massiivisten rakenteiden läpiviennit vaa-
tivat huolellista suunnittelua ja reittivalintojen 
tarkkaa läpikäyntiä. 

Eron huomaa työmaalla
Sairaala Novan työmaalle toimitettiin raskas-
betonia noin 800 kuutiota keväällä 2018. 

– Lujabetoni on toimittanut aikaisemmin 
raskasbetonia Joensuussa sillan vastapainoon 
ja Kuopion sairaaloiden työmaille. Tietysti koke-
mus auttoi, vaikka raskasbetonin valmistus ja 
toimitus ei suunnattomasti poikkea normaa-
lista, kun prosessit on kunnossa ja suunnitte-
lee asiat hyvin, kehityspäällikkö Perttu Ruuska 
Lujabetonilta toteaa.

Kaikki Lujabetonin raskasbetonitoimitukset 
on pumpattu. Pumppausurakoitsijoiden kanssa 
suunniteltiin asiat etukäteen läpi myös ottaen 
työturvallisuus huomioon.

– Raskasbetonin tärkeimmät laatuvaati-
mukset olivat sen tiheys, jonka tuli olla enem-
män kuin 3 500 kiloa kuutiolta ja betonin piti 
olla työstettävää. Normaalin ja raskaanbetonin 
suurin ero näkyy eniten työmaalla, koska ras-

kasbetoni on vaikeammin työstettävää kuin 
normaalit betonilaadut. Massan tulee näin 
ollen olla notkeampaa.

Lujabetonin Muuramen tehtaalle tuotettiin 
raskasbetonia varten 70 rekkakuormallista 
rautamalmia.

– Kiirunasta tulivat toimitukset aina valu-
kohtaisesti ja kulloinkin tarvittava määrä varas-
toitiin tehtaan pihalla. Kakki valut tehtiin sulan 
maan aikaan, koska raskaan kiviaineksen sulat-
taminen olisi saattanut olla mahdoton tehtävä.

Raskasbetoni korvaa 
kallioankkuroinnit Ruotsin Täbyn 
kunnantalon pysäköintitasolla
Pysäköintitaso Täbyn kunnantalolla, Ruotsissa, 
sijaitsee pohjavesirajan alapuolella. Pohjaveden 
aiheuttama noste voi siirtää koko rakenteen 
pois paikaltaan, jos sitä ei ankkuroida peruskal-
lioon. Perinteinen ratkaisu tässä tapauksessa 
olisi kallioankkurointi. Täbyn tapauksessa 
rakennesuunnittelijat ja urakoitsija valitsivat 
kuitenkin innovatiivisen ratkaisun käyttää 
raskasbetonia. Heidän valintansa tarkoitti 
lyhempää rakennusaikaa ja alhaisempia raken-
nuskustannuksia. 

Peter Hniopek, Skanskan projektipäällikkö, 
kertoo : – Koska perustukset ovat pohjavesi-
rajan alapuolella, aiheuttaa pohjavesi nosteen 
koko rakenteelle. Rakennuksen yläosassa 

sijaitsee toimistotaso, jonka leveys on suu-
rempi kuin kahden pysäköintitason leveys ja 
tilan keskiosa on avoin. Tämä tarkoittaa, että 
kahdelle pylväsriville pysäköintitasolla ei tule 
riittävästi kuollutta massaa kompensoimaan 
pohjaveden nostetta. Näin ollen perustuslaatta 
tulisi kohoamaan pylväsrivien kohdalta. Noste 
kumottiin nyt sijoittamalla oikea määrä ras-
kasbetonia pylväsrivien alle. 

Vaihtoehto vakioratkaisulle 
Perinteinen ratkaisu samanlaisissa tilanteissa 
on kallioankkurointien käyttäminen. Ongel-
man aiheutti kuitenkin se, että rakennuksen 
alle oli porattu maajäähdytysjärjestelmä. Rat-
kaisu löytyi kun Swecon projektitiimin jäsenellä 
oli aikaisempaa kokemusta raskasbetonin käy-
töstä. Peter Hniopek kertoo: – Huomasimme, 
että raskasbetonilla saamme tarvittavan kuol-
leen painon ilman, että joutuisimme käyttä-
mään suuria määriä betonia ja lisäksi tämä 
olisi selkeästi nopeampi rakennusratkaisu. 
Pysyisimme sovitussa rakennusaikataulussa.

Kuin valaisimme isoa laivaa
Daniel Kedland, Skanskan tuotantopäällikkö 
perustustöissä selventää: – Perustuslaatta ja 
seinät valetaan pohjavesirajan alapuolelle. 
Aivan kuin olisimme rakentamassa valtavan 
kokoista laivaa! Päätimme valaa kaksi kaista-

7 Raskasbetonin ominaisuudet tulevat runkoaineena 

käytettävästä raskaammasta kiviaineesta, jonka tiheys 

voi ylittää 5 t/m3. Näin painavaa kiviainesta ei saada 

Suomen maaperästä, vaan se tuodaan Pohjois-Ruotsin 

Kiirunasta. 

Kun normaali valmisbetoni painaa noin 2,5 tonnia 

kuutiolta, raskasbetoni painaa tonnin enemmän. 

7

8
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8 Sairaala Novan sädehoitoyksikön seinien paksuu-

dessa säästettiin parhaassa tapauksessa metri, kun 

rakenteena käytettiin raskasbetonin ja säteilysuoja-

harkkojen yhdistelmää.
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9 Pysäköintitaso Täbyn kunnantalolla, Ruotsissa, 

sijaitsee pohjavesirajan alapuolella.

10 Täbyn kunnantalo.

9

10
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Normaalitiheyksinen betoni
MagnaDense -raskasbetoni
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BNCT-hoitoyksikköhanke, Helsinki 
Rakennuttaja: HUS-Kiinteistöt Oy
Projektipäällikkö: Tomi Virolainen 
Urakoitsija: Peab Oy
Vastaava työnjohtaja: Saku Laukkanen
Laitesuunnittelija: Neutron Therapeutics, Inc.
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Sweco Archi-
tects Oy
Pääsuunnittelija: Arja Rahiala
Projektiarkkitehti: Merike Tiainen
Rakennesuunnittelu: Raksystems Oy
Rakennesuunnittelija Paavo Pirttilä

Keski-Suomen Sairaala Nova, Jyväskylä
Rakennuttaja: Keski-Suomen sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä
Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy 
LVI- ja KSL-suunnittelu: Granlund Oy 
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy 
Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy ja 
Easytec Oy 
Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy

Täbyn kunnantalo, Ruotsi
Arkkitehtitoimisto: White Arkitekter
Rakennesuunnittelu: Sweco
Perustusurakointi: Skanska
Perustustyöt: 2014
Valmis: 2015
Raskasbetoni: 200 m³, tiheys 3.7 t/m³
MagnaDense faktat: 
Yhteensopivuus standardien kanssa: Hyväk-
sytty betonin kiviaines EN 12620, hyväksytty 
säteilysuojausbetonin kiviainekseksi DIN 6847-2
Partikkelitiheys (kuiva) : 4.8 – 5.1 t/m³
H2O imeytyminen: <0.3 %
Partikkelin muoto: Kulmikas
Pinta: Karkea

letta raskasbetonia varsinaisen perustuksen 
alle, jolloin saimme aikaan riittävästi painoa 
kompensoimaan pohjaveden aiheuttaman 
nosteen. 

Kedland kertoo, että tavoitteena oli 3.57 mt/
m³ (35 kN) raskasbetonitiheys, jotta taytettäi-
siin vaatimukset. Tavallisen betonin tiheys on 
noin 2.3 mt/m³. Saavuttaaksemme korkeamman 
painon samalla tilavuudella, tarvittiin raskasta 
kiviainesta betonin runkoainekseksi. LKAB 
Mineralsin markkinoima MagnaDense, rau-
tamalmituote, on jalostettu soveltuvaksi sekä 
tämän tyyppiseen käyttöön että käytettäväksi 
irtopainolastina rakenteissa. Tuotteen ominais-
tiheys ylittää 5 mt/m³ ja sitä on saatavilla 0–2 
mm, 0–8 mm ja 2–20 mm karkeuksissa, jotka 
ovat hyviä raskasbetonin valmistukseen. Skans-

kan betoni sekoitettiin 3.7 mt/m³ tiheyteen, 
mikä täytti vaatimukset reilulla marginaalilla. 

Normaalin betonin työstettävyys
Daniel Kedland lisää: – En ollut koskaan aikai-
semmin käyttänyt raskasbetonia. Olin huolis-
sani siitä, että betonista tulisi hyvin jäykkää. 
Pelkäsin, että sen valaminen tulisi olemaan vai-
keaa ja että joutuisimme työstämään massaa 
paljon. Massa käyttäytyi kuitenkin täsmälleen 
kuten normaali betoni ja työ edistyi nopeasti.”

Kun rakenteessa käytettiin MagnaDense-ki-
viainesta raskasbetonissa, pystyimme toteutta-
maan suunnitelmat ilman kallioankkurointeja. 
Lisäksi, koska raskasbetonia pystyttiin käsitte-
lemään samalla tavoin kuin normaalibetonia, 
pysyimme hyvin aikatauluissa ja ratkaisu oli 
kokonaistaloudellisesti edullinen.

11 Raskasbetonia käsitellään samalla tavalla kuin 

normaalitiheyksistä betonia ja valussa käytetään 

samaa vakiokalustoa.

11
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Lämmönvarastointikapasiteetti
Suuremman lämmönvarastointikapasitee-
tin ansiosta voidaan varastoida enemmän 
lämpöä tai kylmää tilavuusyksikköä kohti. 
Tällä on merkitystä etenkin silloin, kun tietty 
tilavuus on pidettävä tietyssä lämpötilassa, 
lämpimänä tai kylmänä, ja tilavuuden ulko-
reunat altistuvat toistuvasti suurille lämpö-
tilanvaihteluille. Suuren lämmönvarastoin-
tikapasiteetin ansiosta lämmittämisen tai 
jäähdyttämisen tehontarve vähenee. Käyt-
tökohteita ovat esimerkiksi lattialämmitys, 
energian varastointi ja jäähdytetyt rinteet. 
Niin ikään kovettuessa lämpötilan nousu ja 

lämpötilagradientti jäävät matalammiksi. 
Käytettävissä olevilla laskentavälineillä 
suoritettujen laskelmien mukaan poikki-
leikkauksen ytimen ja pinnan välinen ero 
124 tunnin jälkeen on alle kymmenen astetta 
raskaan betonin ja yli 25 astetta tavallisen 
betonin kohdalla. Tällöin halkeamien muo-
dostumisriski on pienempi, ja jäähdytyssil-
mukoiden tarve voi olla vähäisempi. 

Säteilysuoja
Gammasäteilyn fotonien energian vai-
mennus on sitä tehokkaampaa mitä suu-
remmista atomeista materiaali koostuu ja 

mitä enemmän raskaita atomeita on. Juuri 
rautamalmissa on paljon suhteellisen ras-
kasta alkuainetta rautaa (Fe), mikä näkyy 
aineen tiheydessä ja siten kyvyssä vaimentaa 
gammasäteilyä. Käytetään sairaaloissa, tut-
kimuslaitoksissa sekä ydinvoimalaitoksissa 
ja ydinjätteen käsittelylaitoksissa. 

Äänen- ja tärinänvaimennus
Tiheydestä on etua myös tärinän ja äänen 
tehokkaassa vaimennuksessa. Tätä on hyö-
dynnetty muun muassa Lontoon Cross Rail 
-projektissa. 

12 Raskasta betonia tai kiviainesta voidaan 

käyttää osassa rakenteita tai kaikissa rakenteissa. 

Ilmeisenä etuna on tällöin se, että tarvittava oma-

paino voidaan usein saavuttaa lisäämättä volyymia 

suuremmaksi kuin rakenteen kantokyvyltä mitoi-

tettujen rakennekuormitusten osalta vaaditaan.

 Raskasbetonia käsitellään samalla tavalla kuin 

normaalitiheyksistä betonia ja valussa käytetään 

samaa vakiokalustoa.

Raskas kiviaines muissa rakenteissa

Raskasbetonia sädehoitoyksiköiden vaativiin rakenteisiin

Heavy concrete for heavy-duty 
structures of radiotherapy units
The protection level required in radiotherapy 
units can be accomplished with considerably 
thinner structures when using heavy concrete 
than with conventional concrete walls. Good 
experience has been gained in Finland e.g. at the 
oncology unit of Helsinki University Hospital 
(HUS) as well as in the construction projects of 
Nova Hospital in Jyväskylä. 

The properties of heavy concrete are based 
on the heavier aggregate used in it. The den-
sity of the aggregate can be more than 5 t/m3. 
Aggregate of this type is not found in the Finn-
ish soil, but has to be imported from Kiruna 
in Northern Sweden. Heavy aggregate can be 
used in both cast-in-situ concrete and pre-cast 
concrete products.

Applications for heavy concrete include, for 
example, nuclear power plants and hospitals 

where efficient protection against ionising 
radiation is required. In addition to radiation 
protection, the heavy weight of heavy concrete 
can be taken advantage of also in the under-
ground structures of bridges, tunnels, dams, lock 
gates, and piers. Heavy material is a suitable 
material also for counterweights of cranes and 
diggers, as well as for covers of oil and gas pipes 
laid on the sea bottom.

The use of heavy concrete has gradually 
increased also in Finland. On the worksite of 
HUS, for example, heavy concrete was poured 
in the partition walls of treatment rooms in a 
thickness of 1.10 m, and in the vault in a thick-
ness of 1.20 m. This allowed a reduction in wall 
thickness of up to  1 m.

A total of ca. 800 cubic metres of heavy 
concrete was supplied to the worksite of Nova 
Hospital. The biggest difference between normal 
and heavy concrete is visible on worksites in 

that heavy concrete is more difficult to work 
with than normal concrete grades. Because of 
this, the fresh concrete needs to be more fluid.

In Sweden, the use of heavy concrete is 
already extensive. In the Täby council build-
ing project, for example, the foundations of the 
parking platform located below the groundwa-
ter level were implemented using heavy concrete 
instead of a rock anchorage system. The uplift 
force of groundwater was cancelled by placing 
the correct amount of heavy concrete under 
the column rows. This solution both made the 
construction time shorter and reduced construc-
tion costs.



80 4 2018

Betonin ilmamäärä yhdessä vesi-sementti-
suhteen kanssa määräävät pitkälti betonin 
pakkasenkestävyyden. Betonin vähimmäi-
silmamäärälle onkin jo pitkään asetettu vaa-
timuksia, mutta korkeisiin ilmamääriin on 
kiinnitetty vähemmän huomiota. Vuonna 
2016 tilanne kuitenkin muuttui, kun valmis-
tuneista tai työn alla olevista betoniraken-
teista mitattiin vaatimustasoja alhaisempia 
puristuslujuuksia. Lujuusalitusten havaittiin 
johtuvan betonin kohonneista ilmamääristä. 
Korkeimmillaan mitattiin jopa 15%:n ilmamää-
riä ja siten lujuusalenemat olivat huomattavia. 
Tunnetusti 1%-yksikkö ilmamäärässä vastaa 
3…5%:a betonin puristuslujuudessa. Samalla 
syntyi myös tarve määrittää kovettuneen beto-
nin ilmamäärä. Tähän tarkoitukseen ei kuiten-
kaan ole tarjolla standardoituja menetelmiä.

Aalto-yliopistossa on tehty diplomityö, jossa 
on määritetty tuoreen ja kovettuneen betonin 
ilmamäärää eri testimenetelmillä. Työn on 
tehnyt Mohammad Hossein Ramadan. Työn 
tavoitteena oli arvioida eri testimenetelmien 
toimivuutta kovettuneen betonin ilmamää-
rän mittaamiseen. Koska betonin todellista 
ilmamäärä ei voida tietää, eri menetelmien 
oikeellisuutta ei voida arvioida. Normaalisti 
betonin ilmamäärä määritetään tuoreesta 
betonista painekokeella (SFS-EN 12350-7). Tätä 
pidettiinkin referenssitasona tutkimuksessa. 
Diplomityössä mitattiin kovettuneen betonin 
ilmamäärä seuraavilla menetelmillä:

Diplomityö Aalto-yliopistossa

Kovettuneen betonin 
ilmamäärän määrittäminen

Mohammad Hossein Ramadan
Betonitekniikka
Aalto-yliopisto
ramadan.mdo@gmail.com
Fahim Al-Neshawy
Staff Scientist, Betonitekniikka
Aalto-yliopisto 
fahim.al-neshawy@aalto.fi
Jouni Punkki
Professori (POP), Betonitekniikka
Aalto-yliopisto
jouni.punkki@aalto.fi

• laskennallinen menetelmä (perustuen beto-
nin mitattuun tiheyteen)

• painekyllästys
• ilmahuokosanalyysi ohuthieestä.

Koejärjestelyt
Koesarja koostui yhteensä yhdeksästä eri tes-
tibetonista. Sideaineena kaikissa betoneissa oli 
Finnsementti Oy:n valmistama Plussementti 
(CEM II/B-M (S-LL) 42, 5 N). Testibetonien 
vesi-sementtisuhteet olivat 0,4, 0,5 tai 0,6 ja 
tavoiteilmamäärät 2%, 5% tai 10%. Testibetonit 
on yksilöity tyyliin ”0,4-2”, jossa ensimmäinen 
luku kertoo vesi-sementtisuhteen ja toinen 
tavoiteilmamäärän. Betonien sekoitusaika oli 
viisi minuuttia, jonka jälkeen tuoreen betonin 
ominaisuudet (notkeus, tiheys ja ilmamäärä) 
määritettiin. Betonin koostumukset on esitetty 
taulukossa 1 ja tuoreen betonin ominaisuudet 
taulukossa 2. 

Koebetoneista valmistettiin koerakenteet, 
joiden koko oli 500×500×150 mm3. Kaikkien 
testibetonien kohdalla noudatettiin samaa 
valu- ja tiivistystapaa. Betonit tiivistettiin 
Wacker Neusonin tärysauvalla, jonka halkai-
sija oli 25 mm. Tärytysajan suhteen noudatet-
tiin samaa tärytysaikaa (s/m3), mitä käytettiin 
myös tuoreen betonin ilmamäärän mittaamisen 
yhteydessä. Kahdeksan litran ilmamäärän mit-
tausastiaa tärytettiin yhteensä 18 sekuntia ja 
tilavuudeltaan 37,5 dm3 kokoista koemuottia 
tärytettiin yhteensä 84 sekuntia. Koemuotti 
valettiin neljässä 125 mm:n kerroksessa ja kus-
sakin kerroksessa betonia tärytettiin kolmesta 

kohtaa seitsemän sekunnin ajan. Kokonais-
tärytysajaksi näin ollen sekä koemuotin että 
ilmamääräastian osalta muodostui 2250 s/m3. 
Edellä mainittu tärytysaika on huomattavan 
suuri verrattuna normaaleihin tiivistysaikoihin. 
On kuitenkin huomattava, että koerakenteen 
tiivistys tehtiin selkeästi alitehoisella tärysau-
valla. Pienitehoisen tärytyssauvan ja pitkän 
tärytysajan yhdistelmällä pyrittiin saavutta-
maan mahdollisimman homogeeninen huo-
kosrakenne.

Koerakenteista porattiin yhteensä 16 tes-
tilieriötä (Ø = 98 mm, l = 150 mm). Poraamisen 
jälkeen testilieriöt säilytettiin vedessä (20 ± 2 °C).

Testit kovettuneelle betonille 

Kovettuneen betonin tiheys 
Kovettuneen betonin tiheys määritettiin stan-
dardin SFS-EN 12390-7:2009 mukaisesti. Koelie-
riöt jaettiin jatkotesteihin mitattujen tiheyksien 
perusteella. Esimerkiksi ohuthieanalyyseihin 
valittiin näytteet kahdesta keskimmäisestä 
vaakarivistä ja niistä edelleen valittiin viisi 
lieriötä, joiden tiheydet olivat mahdollisimman 
lähellä koerakenteen keskimääräistä tiheyttä. 
Esimerkki yhden koerakenteen tiheysmittauk-
sista on esitetty kuvassa 3. Kunkin koelieriön 
tiheysero verrattuna tuoreen betonin tiheyteen 
on esitetty numeroarvona sekä värikarttana. 
Värikartan skaalaus (tiheysero, kg/m3) on esi-
tetty kuvan oikeassa reunassa. Tummempi väri 
kertoo koerakenteen alhaisemmasta tiheydestä 

mailto:mohammadhossein.ramadan@aalto.fi
mailto:fahim.al-neshawy@aalto.fi
mailto:jouni.punkki@aalto.fi
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Tuoreen betonin ominaisuudet 

Betoni Painuma 
[mm] 

Ilmamäärä, 
Painemene-
telmä [%] 

Tiheys 
[kg/m3] 

Ilmamäärä, 
Laskennallinen 
menetelmä [%] 

0,4-2 185 2,3 2392 2,4 
0,5-2 155 2,1 2401 1,7 
0,6-2 165 3,9 2315 3,9 
0,4-5 155 5,8 2305 5,8 
0,5-5 165 5,3 2293 5,9 
0,6-5 185 5,8 2246 6,4 
0,4-10 140 9,5 2199 9,7 
0,5-10 165 11,5 2132 12,2 
0,6-10 225 9,1 2163 9,3 
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Taulukko 1 Testibetonien koostumukset.

Taulukko 2 Tuoreen betonin testitulokset.

1  Havainnekuva koerakenteen muotista. 2 Porakappaleiden porauspaikat koerakenteessa.

Kovettuneen betonin ilmamäärän määrittäminen
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y = 1.1175x ‐ 1.8774
R² = 0.9842
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ja vaaleampi väri vastaavasti korkeammasta 
tiheydestä. Käytännössä korkeampi tiheys voi 
johtua alhaisemmasta betonin ilmamäärästä 
tai betonin erottumisesta. Kuvassa 3 on esitetty 
myös, mitkä testilieriöt käytettiin eri testeihin. 
Valinta vaihteli hieman betonien välillä riip-
puen tiheystuloksista. Tavoitteena oli käyttää 
tiheydeltään mahdollisimman samanlaisia 
koekappaleita eri testeihin.

Laskennallinen menetelmä
“Laskennallinen menetelmä” tarkoittaa tässä 
yhteydessä ilmamäärän laskennallista mää-
rittämistä betonin mitatun tiheyden avulla. 
Määrittely voidaan tehdä niin tuoreelle kuin 
kovettuneellekin betonille. Betonin tiheys 
reagoi herkästi ilmamäärän muutoksiin 
betonissa, yhden 1%-yksikön muutos betonin 
ilmamäärässä vaikuttaa noin 24 kg/m3 betonin 
tiheyteen. Laskennallisen menetelmän käyttö 
kuitenkin edellyttää, että betonin teoreettinen 
(suhteutuksen mukainen) tiheys tunnetaan, 
eikä betoni saa olla erottunutta. Kovettuneen 
betonin osalta huomiota on kiinnitettävä myös 
betonin kosteustilaan. Jotta tiheys olisi vertai-
lukelpoinen suhteutuksen mukaisen tai tuo-
reen betonin tiheyden kanssa, betonin tulisi 
olla vedellä kyllästynyt.

Kuvassa 4 on vertailtu kovettuneen beto-
nin laskennallista ilmamäärää tuoreen beto-
nin ilmamäärään. Tuoreen betonin ilmamäärä 
mitattiin normaalilla painekokeella, kun taas 
kovettuneen betonin ilmamäärä määritettiin 
koerakenteesta porattujen 16 koekappaleiden 
tiheystuloksista. Menetelmiä vertailtaessa on 
huomattava, että menetelmät eivät mittaa aivan 
samaa asiaa. Betonin ilmamäärä voi jossain 
määrin muuttua betonin tiivistyksen aikana 
ja siten tuoreen ja kovettuneen betonin ilma-
määrät eivät välttämättä ole samat.

Kokeissa laskennallisesti määritetty kovet-
tuneen betonin ilmamäärä oli kautta linjan 
hieman (1…2%-yksikköä) alhaisempi kuin vas-
taava tuoreen betonin ilmamäärä. Mittaustu-

4  Laskennallisella menetelmällä määritetyn kovettuneen betonin ilmamäärään riippuvuus tuoreen betonin 

ilmamäärästä. Laskennallinen menetelmä perustuu betonin mitattuun tiheyteen.

Kovettuneen betonin ilmamäärä [%] 
Laskennallinen menetelmä 

Betoni Maksimi-
arvo 

Minimi-
arvo 

Keski-
arvo 

Keski- 
hajonta 

Variaatio-
kerroin 

0,4-2 2,7 0,8 1,7 0,5 31% 
0,5-2 1,6 0,7 1,1 0,3 24% 
0,6-2 2,8 1,4 1,9 0,5 24% 
0,4-5 5,0 3,4 4,0 0,5 12% 
0,5-5 4,6 3,0 3,9 0,5 13% 
0,6-5 5,8 3,6 4,4 0,6 15% 
0,4-10 10,1 7,4 9,0 0,8 9% 
0,5-10 12,0 10,5 11,4 0,4 4% 
0,6-10 11,0 6,4 8,1 1,4 17% 

Taulukko 3  Kovettuneen betonin ilmamäärä tiheyden avulla laskettuna (laskennallinen 

menetelmä).

3 Kovettuneen ja tuoreen betonin tiheysero, jonka yksikkö on kg/m3. Poralieriöiden nimet ovat nimetty 

kuvassa testimenetelmien mukaan (PK = painekyllästystesti, OH = ohuthieanalyysi ja PL = puristuslujuus-

testi).

Kovettuneen betonin ilmamäärän määrittäminen
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y = 0.7981x ‐ 0.0501
R² = 0.9683
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losten hajonta oli varsin pientä.  Keskihajonta 
oli yleensä noin 0,5%, mutta korkeammilla 
ilmamäärillä hajonta kasvoi hieman suurem-
maksi. Vesi-sementtisuhteen tasolla ei havaittu 
olevan vaikutusta eroon menetelmien välillä 
tai tulosten hajontaan.

Koska kovettuneen betonin todellista ilma-
määrää ei voida tietää, on edellä esitetty lasken-
nallinen ilmamäärä hyvä vertailukohta muille 
testimenetelmille tuoreen betonin ilmamää-
rän ohella. Menetelmä on kuitenkin toimiva 
lähinnä vain laboratorio-olosuhteissa, koska 
betonin suhteutuksen mukainen tiheys tulee 
olla tunnettu ja lisäksi betoni ei saa olla erot-
tunutta. Myös betonin osa-aineiden tiheydet 
on tunnettava tarkkaan.

Painekyllästystesti
Vanha suomalainen testimenetelmä (SFS-
4475:1988) hyödynsi painekyllästystä betonin 
suojahuokossuhteen määrittämisessä. Stan-
dardi poistettiin kuitenkin käytöstä vuonna 
2009 johtuen lähinnä menetelmän antamista 
virheellisistä tuloksista tiiviimmillä betonilaa-
duilla. Menetelmässä käytettiin normaaleja tes-
tilieriöitä ja niiden suuren koon vuoksi betonia 
ei saatu täysin kyllästettyä testin aikana, ja tästä 
aiheutui virheellisiä koetuloksia. Menetelmä on 
kuitenkin edelleen käyttökelpoinen, kunhan 
koekappaleet ovat riittävän pieniä niin, että 
betonin voidaan saada täysin kyllästettyä 
paineen avulla.

Testeissä käytettiin poralieriöistä sahattuja 
koekappaleita (Ø = 98 mm, h = 20 mm). Koe 
aloitettiin 28 vuorokauden iässä ja koekappaleet 
esikuivattiin 105 °C lämpötilassa. Kuivatuksen 
jälkeen koekappaleet kyllästettiin vedellä nor-
maalipaineessa testiproseduurin mukaisesti. 
Olettamuksena on, että kyllästyksen jälkeen 
geeli- ja kapillaarihuokoset ovat vedellä täytty-
neitä, mutta ilmahuokoset eivät täyty vedellä. 
Lopuksi koekappaleet painekyllästettiin pai-
neastiassa 15 MPa:n paineessa 24 tunnin ajan. 
Painekyllästyksen tarkoituksena on täyttää 

5 Painekyllästystestillä määritetyn kovettuneen 

betonin ilmamäärään riippuvuus tuoreen betonin 

ilmamäärästä.

myös ilmahuokoset vedellä. Mittaamalla koe-
kappaleiden tiheyksiä kokeen eri vaiheissa saa-
daan määritettyä betonin kokonaishuokoisuus, 
geeli- ja kapillaarihuokoisuus sekä ilmahuo-
koisuus. Näistä juuri ilmahuokoisuus kuvaa 
kovettuneen betonin ilmamäärää.

Kuten kuvasta 5 voidaan havaita, painekyl-
lästystesti antaa hieman alhaisempia ilmamää-
rän arvoja verrattuna tuoreen betonin ilma-
määrään. Normaaleilla ilmamäärillä (4…6%) 
poikkeama oli noin 1%-yksikköä ja korkeilla 
ilmamäärillä (n. 10%) poikkeama oli luokkaa 
2%-yksikköä. Vastaavasti myös laskennallinen 
menetelmä antoi kovettuneen betonin ilma-
määrälle alhaisempia arvoja verrattuna tuoreen 
betonin ilmamäärään (kuva 4). Kuvassa 7 on 
vertailtu kovettuneen betonin ilmamäärän 
mittausmenetelmiä keskenään. Eri menetel-
mät antava keskimäärän hyvin saman kaltaisia 
tuloksia, sillä poikkeamat näissä ovat tyypilli-
sesti alle ±1%-yksikköä.

Painekyllästystestin yksittäisten testitulos-
ten väliset hajonnat ovat varsin kohtuulliset, 
tavanomaisilla ilmamäärillä keskihajonnat 
olivat välillä 0,4…0,7%. Ilmamäärän kasvaessa 
myös hajonnat kasvoivat. Koetulosten hajon-
nan vuoksi kokeet tulee tehdä vähintään 
kolmella, mielellään kuudella rinnakkaisella 
koekappaleella (Ø = n. 100 mm, h = 20 mm).

Ohuthieanalyysi
Ohuthieanalyysi on tarkoitettu lähinnä 
ilmahuokosten laatuparametrien (esim. huo-
kosjaon) arviointiin, mutta menetelmää on 
käytetty viime aikoina myös kovettuneen 
betonin ilmamäärän määrittämiseen. Tähän 
tarkoitukseen Suomessa käytössä olevan tes-
tiproseduurin (VTT TEST R003-00-2010) tie-
detään soveltuvan varsin huonosti. Tästäkin 
huolimatta menetelmää on käytetty, koska 
muita menetelmiä kovettuneelle betonille ei 
ole ollut tarjolla. Pintahieanalyysit soveltuisivat 
paremmin kovettuneen betonin ilmamäärän 
määrittämiseen.

Kovettuneen betonin ilmamäärän määrittäminen

Aalto-yliopisto järjesti osana tätäkin tutki-
musta vertailutestit ilmahuokosanalyyseille 
(ohuthieet ja pintahieet). Vertailutestien 
tulokset on esitetty kokonaisuudessaan Beto-
ni-lehdessä 3/2018. Vertailutesteihin osallistui 
yhdeksän testilaboratoriota. Osana vertailu-
testejä määritettiin myös kovettuneen beto-
nin kokonaisilmamäärä. Tässä diplomityössä 
hyödynnettiin vain ohuthieanalyysien tuloksia, 
koska pintahieiden testausmenetelmät poik-
keavat ohuthieiden testausmenetelmistä ja 
eri menetelmillä saadaan eritasoisia tuloksia. 
Ohuthieanalyysit tehtiin vain huokostetuille 
betoneille (tavoiteilmamäärä 5% tai 10%). Tes-
tien lukumäärä vaihteli betoneittain, mutta 
jokainen testibetoni analysoitiin vähintään 
kuudessa eri testauslaboratoriossa.

Kuvassa 6 on esitetty ohuthieanalyysilla 
määritetty kovettuneen betonin ilmamäärä 
suhteessa tuoreen betonin ilmamäärään. 
Kuten kuvasta havaitaan, ohuthieanalyysi 
antaa keskimäärin hyvin saman tasoisia 
ilmamääriä verrattuna tuoreen betonin ilma-
määrään. Arvot ovat hieman tuoreen betonin 
ilmamääriä pienempiä ja poikkeama on yleensä 
alle 1%-yksikköä. Menetelmän selkeänä heik-
koutena on kuitenkin tulosten suuri hajonta. 
Suurimmillaan tulosten keskihajonta oli 2,4% ja 
yksittäiset mittaustulokset vaihtelivat suurim-
millaan 7%-yksikköä (esim. 8,2…15,2%). On myös 
huomattava, että kyseessä on laboratorioiden 
välinen hajonta ja yksittäinen testitulos on jo 
vähintään kahden kokeen keskiarvo. Näin suuri 
hajonta tekee menetelmästä epäluotettavan 
kovettuneen betonin ilmamäärän arvioimiseen. 
Erityisesti korkeammilla ilmamäärillä testi-
tuloksia tarvittaisiin vähintään 3 kappaletta, 
jotta betonin ilmamäärä voitaisiin arvioida 
luotettavasti. Edellä mainitut kriteerit pätevät 
nimenomaan ohuthieellä määritetylle koko-
naisilmamäärälle, muiden huokosparametrien 
luetettavuutta ei tässä arvioida. 
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Kovettuneen betonin ilmamäärä [%] 
Painekyllästystesti 

Betoni Maksimi-
arvo 

Minimi-
arvo 

Keski
arvo 

Keski- 
hajonta 

Koekappa-
leiden 

lukumäärä 

Variaatio-
kerroin 

0,4-2 2,3 2,2 2,3 0,1 2 3% 
0,5-2 2,3 2,3 2,3 0,0 2 0% 
0,6-2 3,6 3,0 3,3 0,4 2 13% 
0,4-5 4,3 3,3 3,9 0,4 9 9% 
0,5-5 4,7 2,5 3,7 0,7 10 19% 
0,6-5 4,8 3,0 4,0 0,7 8 16% 
0,4-10 9,4 6,5 7,9 1,1 7 14% 
0,5-10 10,0 8,1 9,3 0,6 7 7% 
0,6-10 10,3 6,0 7,4 1,2 9 17% 

Kovettuneen betonin ilmamäärä [%] 
Ohuthieanalyysi, kokonaisilmamäärä 

Betoni Maksimi Minimi Keski-
arvo 

Keski- 
hajonta 

Luku-
määrä 

Variaatio-
kerroin 

0,4-5 5,5 3,5 4,4 0,8 6 17% 
0,5-5 5,4 3,0 4,5 0,9 6 21% 
0,6-5 6,8 3,8 5,4 1,2 6 22% 
0,4-10 11,8 6,5 8,3 1,8 9 22% 
0,5-10 15,2 8,2 10,7 2,4 9 23% 
0,6-10 12,3 5,7 8,6 2,2 6 25% 

Koemenetelmien vertailua
Kuvassa 7 esitetään kovettuneen betonin ilma-
määrä eri testimenetelmillä määritettyinä. Ver-
tailuarvona (x-akseli) on kovettuneen betonin 
laskennallinen ilmamäärä ja y-akselilla koetu-
lokset painekyllästystestillä sekä ohuthieana-
lyysilla. Kuten havaitaan, menetelmät antavat 
hyvin saman tasoisia ilmamääriä. Suurimmat 
poikkeamat nähdään huokostamattomilla 
betoneilla sekä korkeilla ilmamäärillä. Tavan-
omaisilla huokostetun betonin ilmamäärillä 
kaikki menetelmät antavat keskimäärin hyvin 
samalaisia arvoja. Poikkeamia voivat aiheut-
taa myös tutkittujen menetelmien poikkeavat 
mittausmenetelmät. Esimerkiksi ohuthienana-
lyysi ei pysty tunnistamaan aivan pienempiä 
ilmahuokosia. Samoin on mahdollista, että 
painekyllästystestissä aivan kaikkia ilmahuo-
kosia ei saada pysyvästi kyllästettyä vedellä. 
Kokonaisuutena kokeet osoittavat, että kovet-
tuneen betonin ilmamäärän mittaaminen on 
mahdollista, kunhan vain menetelmien hajon-
nat hallitaan.

Johtopäätökset 

1. Kovettuneen betonin ilmamäärä voidaan 
määrittää käyttäen eri menetelmiä. Diplo-
mityössä käytettiin kolmea menetelmää: 
laskennallisista menetelmää, painekylläs-
tystestiä sekä ohuthieanalyysia. Kaikki 
menetelmät antoivat hieman alhaisem-
pia ilmamäärän arvoja verrattuna paine-
kokeella määritettyyn tuoreen betonin 
ilmamäärään. Syynä voi kuitenkin olla 
myös muutokset betonin ilmamäärässä 
valun ja tiivistyksen aikana.

2. Laskennallinen menetelmä edellyttää, 
että betonin teoreettinen (suhteutuksen 
mukainen) tiheys tunnetaan. Siten mene-

Taulukko 4 Kovettuneen betonin ilmamäärä painekyllästystestillä määritettynä. Taulukossa 

esitetään myös yksittäisten koekappaleiden vaihteluvälit ja hajonnat.

6 Ohuthieanalyysilla määritetyn kovettuneen betonin ilmamäärään riippuvuus tuoreen betonin ilmamää-

rästä.

Taulukko 5 Kovettuneen betonin kokonaisilmamäärä ohuthieanalyysilla (VTT TEST-

R003-00-2010) määritettyinä. Taulukossa esitetään eri laboratorioiden koetulosten analyysit.

Kovettuneen betonin ilmamäärän määrittäminen
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telmä soveltuu käytännössä vain labora-
torio-olosuhteisiin tutkittaessa betonia, 
jonka koostumus tunnetaan tarkkaan. 
Lisäksi menetelmä on herkkä betonin erot-
tumiselle, erottuneesta betonista voidaan 
menetelmällä saada selvästi virheellisiä 
ilmamäärän arvoja.

3. Painekyllästystesti osoittautui käyttökelpoi-
simmaksi testimenetelmäksi kovettuneen 
betonin ilmamäärän määrittämiseen. Testi 
täytyy tehdä riittävän pienillä koekappa-
leilla (esim. Ø = 100 mm, h = 20 mm) ja rin-
nakkaisten koekappaleiden lukumäärä on 
oltava riittävä (mielellään 6 kpl). Testime-
netelmä antoi hieman alhaisempia ilma-
määrän arvoja verrattuna tuoreen betonin 
ilmamäärään, mutta hyvin saman tasoisia 
arvoja verrattuna muihin kovettuneen beto-
nin testimenetelmiin. Koetulosten hajonta 
on samalla tasolla kuin laskennallisen 
menetelmän.

4. Testausohjeen VTT TEST R003-00-2010:n 
mukainen ohuthieanalyysi antoi keski-
määrin hyvin saman tasoisia arvoja kovet-
tuneen betonin ilmamäärälle verrattuna 
muihin käytettyihin testimenetelmiin. 
Ongelmana on kuitenkin tulosten suuri 
hajonta, yksittäiset testitulokset voivat vaih-
della merkittävästi. Siten menetelmää tulisi 
käyttää kovettuneen betonin ilmamäärän 
arvioimiseen ainoastaan, mikäli rinnakkai-
sia testituloksia on useampia. Yhdellä ohu-
hieanalyysin tuloksella ei voida luotettavasti 
arvioida kovettuneen betonin ilmamäärää.

y = 0.7119x + 1.2956
R² = 0.98

y = 0.8115x + 1.4653
R² = 0.9767
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Kovettuneen betonin ilmamäärä [%]
Laskennallinen menetelmä

Painekyllästys Ohuthieanalyysi
7 Kovettuneen betonin ilmamäärä eri testimene-

telmillä määritettynä.
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Abstract
Lately, increased air content has been reported 
from drilled samples in Finland. Elevated air 
contents have resulted in inadequate compres-
sive strength in various structures. However, 
test methods for measuring the air content in 
hardened concrete are not standardized. The 
present master’s thesis analyses different meth-
ods for determination of air content of hardened 
concrete. The aim of this study was to draw a 
correlation between the available methods and 
evaluate the performance of each method com-
pared to the standardized method (air pressure 
meter for fresh concrete).

The study investigated the performance of 
three different methods: calculation method 
based on the measured density, pressure satura-
tion method, and thin section method. Nine dif-
ferent concretes were tested; the water-cement 
ratios were 0.4, 0.5 or 0.6 and the target air con-
tents were 2%, 5% or 10%.

Based on the analyses, all the investigated 
test methods can be used for determination of 
air content of hardened concrete. All the test 
methods gave slightly smaller air contents 
compared to the air content of fresh concrete 
measured using air pressure meter. This may 
also be possible due to the changes in air content 
during the casting and compaction. Pressure 
saturation test is the most potential test method 
for determination of air concrete of hardened 
concrete. The calculation method is also useful, 
but the method requires that the theoretical 
density of concrete is known and concrete has 
no segregation. Thin section analysis gave on 
the average very similar test results compared 
to the other test methods, but the variation of 
the test results was high. Therefore, thin section 
analysis is not recommended for determination 
of air content of hardened unless there are sev-
eral parallel test results. 

Kovettuneen betonin ilmamäärän määrittäminen
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Kesällä 2016 Kemijärven Kallanvaarassa lähes 
valmis rautatiesilta jouduttiin purkamaan 
betonivalussa havaitun lujuusongelman 
vuoksi. Seuraava suurta huolestusta herättä-
nyt betonin laatua koskeva tapaus tapahtui 
Turun sairaalan rakennustyömaalla. Kyseisten 
tapausten takia Liikennevirastossa (LIVI) teh-
tiin 18 vuosina 2012 ... 2016 rakennetun sillan 
betonin lujuutta ja ilmamäärää koskeva tut-
kimus. Tutkimuksen tulos oli, että 6 siltaa ei 
täyttänyt lujuusvaatimusta mittaushetkellä. 
Siksi LIVI päätti tilata VTT:ltä tutkimuksen 
koskien 95 sillan betonin laatua.

Näytteiden irrotukset ja mittaukset tutkit-
tavilla silloilla tekivät kokeneet sillantarkastus-
konsultit ja näytteet testattiin testauslaborato-
rioissa. Näytteitä irrotettiin kaikkiaan n. 1500 
kappaletta. VTT laati tarkastussuunnitelmat ja 
analysoi tulokset. Tutkimuksen tulosaineisto 
onkin runsas ja sen jatkokäsittely poikii tulevai-
suudessa todennäköisesti vielä suuren määrän 
mielenkiintoisia tutkimustuloksia etenkin, kun 
silloilta kerättyjen näytteiden ylimääräiset osat 
ovat edelleen VTT:llä varastoituna tulevia tut-
kimuksia varten Tässä artikkelissa esitetään 
muutama tähän mennessä saatu tutkimustulos.

95 tutkitusta sillasta 63 on tiesiltoja ja 32 
rautatiesiltoja, jotka ovat valmistuneet vuosina 
2005 ... 2016. Tutkimus oli 2-osainen:

1. Päällysrakenteen betonin laatuaineiston 
tarkastus

2. Siltojen tarkastus ja tulosten analysointi
3. Päällysrakenteen betonin laatuaineisto
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Laatuaineiston tarkastuksen tavoitteina oli 
saada selville

1. Onko tutkituissa kohteissa noudatettu tilaa-
jan edellyttämiä laadunvarmistustoimia

2. Onko tehty tilaajan vaatimusten mukainen 
laaturaportointi

3. Ovatko päällysrakenteen betonien laatu-
vaatimukset laadunvalvonta-aineiston 
perusteella täyttyneet

VTT kokosi laatuaineiston ja analysoi sen. 
Laatuaineiston tarkastuksessa todettiin mm. 
että ainoastaan 6 %:lla silloista oli vaatimukset 
täyttävä laaturaportti ja 34 %:lla silloista ei ollut 
laaturaporttia lainkaan. Suurin osa asiakirjoista 
oli epäselviä, puutteellisia tai keskenään ristirii-
taisia ja suurimmassa osassa kohteita teknisten 
vaatimusten täyttyminen jäi epäselväksi, vaikka 
vaatimusten täyttyminen yritettiin selvittää 
muiden asiakirjojen tai laskemien avulla. Kun 
samaan hankkeeseen kuuluvien siltojen laa-
tuaineisto oli yhdistetty, asiakirjoista ei aina 
selvinnyt mitä siltaa ne koskivat. Pääsääntöi-
sesti puristuslujuuden laboratorioraporteista 
ei ilmennyt koskivatko tulokset olosuhde- vai 
tehdaskappaleita. Asiakirjojen arkistoinnissa 
oli ilmeisiä puutteita, koska joitakin asiakirjoja 
jouduttiin pyytämään useaan kertaan ja niitä 
toimitettiin useasta eri paikasta.

LIVI:ssä laatuaineisto pisteytettiin siten, että 
pisteytyksessä otetaan huomioon sekä rapor-
toinnin että teknisten vaatimusten täyttymi-
nen. Eri pisteytyksen saaneiden siltojen luku-
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1 Betonisillan valua.     

Havaitut betoniongelmat käynnistivät alalla useita 

muutoksia. Laatuaineistojen, lujuuden osoittamisen ja 

dokumentoinnin vaatimuksiin on tehty tarkennuksia, 

myös ohjeistukset ovat täsmentyneet.   
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Tavoitteena on päästä paremmin kiinni poikkeamiin 

jo ennen valua ja viimeistään rakentamisen aikana. 

Muutokset on tehty yhdessä infra-alan toimijoiden 

kanssa.
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määräjakauma esitetään kuvassa 2. Kuva 3, joka 
esittää laatuaineistopisteytyksen riippuvuutta 
valupäivästä, osoittaa, että laatuaineiston laatu 
ei ole juuri parantunut ajan kuluessa.

Siltojen tarkastus ja tulosten analysointi
Siltojen tarkastusten tavoitteina oli saada 
selville

• Tutkittujen rakenteiden betonin ominais-
lujuus tutkimuksen ajankohtana

• Tutkittujen rakenteiden betonin 28 vrk:n 
puristuslujuus

• Tutkittujen rakenteiden betonin huokos-
rakenne tutkimusajankohtana

Siltatarkastukset koskivat samoja siltoja kuin 
laatuaineistotarkastuksetkin, mutta tarkastet-
tavia tiesiltoja oli yksi vähemmän. Tarkastukset 
koskivat pääasiassa siltojen päällysrakennetta, 
mutta joissain tapauksissa myös välitukia. VTT 
laati siltojen tarkastussuunnitelmat ja analy-
soi tarkastusten tulokset. Betoneista tutkittiin 
puristuslujuus standardoiduilla menetelmillä 
sekä arvioitiin kokonaishuokoisuus ja huokos-
rakenne tutkimusta varten VTT:llä kehitetyillä 
nopeutetuilla menetelmillä, joiden tulokset ovat 
karkeita, mutta kyseisen tutkimuksen tarpei-
siin riittävän tarkkoja arvioita.

Kuvassa 3 esitetään tarkastettujen rakentei-
den näytteistä mitatun ikäkorjatun puristuslu-
juuden ja suunnittelulujuuden välinen suhde. 
Kuva 4 osoittaa, että mitattu lujuus ei riipu 
suunnittelulujuudesta. Ennemminkin mitat-
tujen lujuuksien keskiarvo on sitä alhaisempi 

mitä korkeampi suunnittelulujuus oli. Kovin-
kaan suurta lujuusongelmaa ei kuitenkaan 
Suomen silloilla havaittu. Joitakin yksittäisiä 
lujuusalituksia, joiden olisi tietenkin pitänyt 
paljastua jo rakentamisvaiheessa, todettiin

Kuva 5 esittää tarkastettujen rakenteiden 
näytteistä mitatun ilmamäärän riippuvuutta 
valuajankohdasta. Kuvasta näkyy, että ilma- 
ja tiivistyshuokosten yhteismäärä on sitä kor-
keampi mitä myöhemmin rakenne on valettu. 
Vaikuttaa siis siltä, että ilmamääriä olisi kasva-
tettu viime aikoina verrattuna aikaisempaan 
käytäntöön. Kovettuneen betonin ilmamää-
rälle ei ole olemassa ylärajavaatimusta. Tässä 
tutkimuksessa asetettiin tässä tutkimuksessa 
käytettyjen mittausmenetelmien epätarkkuu-
den huomioon ottavaksi ohjeelliseksi ilma- ja 
tiivistyshuokoisuuden yläraja-arvoksi 7,5 %. 
Ilma- ja tiivistyshuokoisuuden yhteismäärä 
ylittää tuon rajan useassa kohteessa. Mitatut 
ilmamäärät ovat niin korkeita, että ne vaikut-
tavat betonien lujuuteen ja säilyvyyteen.

Jatkotoimet
Jotta laatupuutteita voidaan välttää tulevaisuu-
dessa tai niihin voidaan tulevaisuudessa puut-
tua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
siten minimoida niistä aiheutuva haitta, LIVI 
on päättänyt tutkimustulosten perusteella 
joistakin toimenpiteistä. Mm. vuosittain val-
mistuville silloille aletaan tehdä satunnaistar-
kastuksia, takuuaika pidennetään 2 vuodesta 
5 vuoteen ja sillan arvonmuutosperusteet päi-
vitetään. Liikennevirastossa harkitaan myös 
koulutuksen lisäämistä ja koulutusaineiston 

laatimista sekä henkilöresurssien lisäämistä.
InfraRYL:n ja siltabetonien P-lukumenette-

lyn ohjeiden selventämisen on määrä valmis-
tua vuoden 2019 alkupuolella. Lisäksi sillan 
laaturaporttiohje päivitetään ja siinä annettua 
ohjeistusta tarkennetaan.

Uusia tekniikoita pyritään ottamaan käyt-
töön. Aalto-yliopiston vetämässä DigiConcre-
te-hankkeessa, jossa kehitetään digitaalista 
ratkaisua betonirakentamisen laadun varmis-
tamiseksi valmistusketjun jokaisessa vaiheessa, 
on mukana VTT:n ja perinteistä rakennusalaa 
edustavien yritysten ja rakennuttajien lisäksi 
mm. instrumentointi ja ohjelmistoalan yrityk-
siä. Tavoitteena on luoda laadunseurantajärjes-
telmä, joka ilmoittaa rakentamisketjun kaikille 
osapuolille poikkeamista reaaliajassa, jolloin 
poikkeamiin on mahdollista puuttua varhai-
sessa vaiheessa.

Tutkimuksessa havaitun betonien erittäin 
korkean ilmamäärän vaikutusta betonin keskei-
siin ominaisuuksiin – rakenteelliseen toimin-
taan ja säilyvyyteen – ei tunneta kovin hyvin. 
Liikennevirasto on käynnistänyt aiheesta 
VTT:n ja Aalto yliopiston yhteishankkeen, jonka 
on määrä valmistua vuonna 2022.

Tutkimuksessa kertyi runsaasti tulosai-
neistoa, jossa riittää runsaasti analysoitavaa 
vielä jatkossakin. Lisäksi silloista irrotettujen 
näytteiden testausten jälkeen jääneet kappa-
leet on varastoitu VTT:lle tulevia tutkimuksia 
varten. Osa näytteistä palveleekin jo uusia 
tutkimushankkeita.

2 3

2 Eri laatuaineistopisteytyksen saaneiden siltojen 

lukumääräjakauma.

3 Laatuaineistopisteytyksen riippuvuus valupäivästä.
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Strength studies of bridges 2017– 2018:
Abstract
In the summer of 2016, a nearly-complete 
railway bridge under construction was demo-
lished because of insufficient concrete strength. 
Concerns also arose regarding poor concrete 
quality at a hospital building site in Turku. As 
a result, the Finnish Transport Agency (Liiken-
nevirasto) examined the concrete strength and 
air content of 18 bridges built between 2012 and 
2016. The results of that examination led to the 
further study of an additional 95 bridges. The 
investigation included measurements of conc-
rete strength and air content, as well as review 
of the quality inspection documents.

Experienced bridge inspection consultants 
collected samples and carried out measure-
ments on the bridges. Approximately 1  500 
samples were submitted to testing laboratories 
for analysis. VTT Technical Research Centre 
of Finland Ltd prepared the bridge inspection 
plans, analysed the test results and reviewed 
the quality inspection documents.

The quantity of data obtained to date in this 
research project is massive, yielding substantial 
potential for the extraction of additional infor-
mation of interest. Further data analysis will 
likely generate a number of additional interest-
ing results, and there is potential to re-examine 
or further analyse samples currently stored at 
VTT to obtain additional information. Some 
results obtained thus far are presented herein.

The review of the quality inspection docu-
ments revealed that only 6% of the bridges had a 
quality report that fulfilled Transport Agency´s 

regulatory requirements and 34% of the bridges 
had no quality report. Most of the documents 
were unclear and contained contradictory infor-
mation. In most cases the quality inspection 
documents did not reveal whether the technical 
requirements were fulfilled. The Finnish Trans-
port Agency created a grading scale (1 worst ... 
10 best) to account for both the relative quality 
of the quality inspection documents, and the 
fulfilment of technical requirements. Analysis 
of this grade or rating as a function of concrete 
casting date revealed that the quality of quality 
inspection documents did not improve between 
the years 2003 and 2016.

Estimation of the compressive strength 
at an age of 28 days as determined from the 
samples taken during this project showed that 
the measured strength was not dependent 
upon the design strength. Rather, the average 
measured strength diminished with increas-
ing design strength. Overall, no significant 
concrete strength problems were noted for 
Finnish bridges.

Measurements of the air content of concrete 
determined in this study vs a function of cast-
ing date revealed a general increasing trend 
in concrete air content from 2003 to 2016. In 
several cases, the 7.5% upper limit of accept-
able air content in this research was exceeded, 

which has negative effects on concrete strength 
and durability.

To avoid poor concrete quality in the future 
and address any concerns at an early stage the 
Finnish Transport Agency will carry out random 
inspections of bridges completed within the 
previous 12-month period, among other actions 
to mitigate risks. The guarantee period is also 
extended from 2 to 5 years. New training pro-
grammes and training materials will be prob-
ably be implemented, and human resources 
increased to contribute to quality assurance. 
Guidelines will be revised and clarified and new 
monitoring techniques will be applied. The ongo-
ing DigiConcrete project developed innovative 
digital solutions for assuring good quality of 
concrete construction throughout the construc-
tion value chain are developed. Aalto University, 
VTT and conventional construction companies 
together with instrumentation and software 
companies participate DigiConcrete project.

The Finnish Transport Agency, together 
with VTT and Aalto University, has initiated 
new research into the effect of high air content 
on the structural behaviour and durability of 
concrete. These results will be available in 2022 
and will further inform quality guidelines for 
concrete materials for major infrastructure.

4

5

4 Poranäytteista mitattu puristuslujuus vs. suun-

nittelulujuus.

5 Poranäytteistä mitattu ilma- ja tiivistyshuokosten 

yhteistilavuus vs. valuaika.
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Miten tähän on tultu
Betonin vaurioitumista aiheuttavista tekijöistä 
alkalikiviainesreaktio (AKR) tunnetaan Suo-
messa huonosti. Kun lisäksi on hyvin pitkään 
uskottu, ettei Suomessa alkalikiviainesreakti-
ota esiinny ja että suomalainen kiviaines on 
fysikaalisesti, mekaanisesti ja kemiallisesti 
lujaa ja kestävää, on ollut vaikeaa ymmärtää ja 
hyväksyä sitä tosiasiaa, että meilläkin kyseistä 
ilmiötä esiintyy. Vielä vuonna 2008 ilmesty-
neessä julkaisussa Betonin kiviainekset by 43 
(1) todettiin, että ”nykytietämyksen perusteella 
ei alkalikiviainesreaktio suomalaisia kiviainek-
sia käytettäessä ole ongelma”.

Alkalikiviainesreaktio on muutaman vii-
meisen vuoden aikana noussut suuren yleisön 
tietoisuuteen lehdistön kautta, joka on kirjoit-
tanut uimahalleissa todetuista AKR-tapauk-
sista uutena ongelmana. Ja koska ilmiötä ja sen 
mekaniikkaa ei tunnettu, asia sai huomattavaa 
julkisuutta. 

Luulo jostakin uudesta betonivaurioita 
aiheuttavasta ilmiöstä on väärä, sillä AKR 
on maailmalla vanha tunnettu ilmiö ja sen 
esiintyminen Suomessakin on jo pidempään 
tiedostettu (2, 3) ja asiaa on viime vuosina jo 
jossain määrin tutkittukin (4, 5, 6).

Alkalikiviainesreaktio maailmalla
Alkalikiviainesreaktion historia osoittaa, että 
kyse ei ole viime vuosien tai edes viime vuosi-
kymmenten löydöstä, vaan jo sangen vanhasta 
tunnetusta ilmiöstä. AKR kuvattiin kirjallisuu-
dessa (7) ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa 
vuonna 1940, jolloin Thomas E. Stanton osoitti 

Alkalikiviainesreaktio  
– miten tähän on tultu  
ja miten tästä eteenpäin

Hannu Pyy
tekniikan lisensiaatti
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
hannu.pyy@vahanen.com

Kaliforniassa 1920- ja 1930-lukujen betoniraken-
teissa havaitun halkeilun pääasiassa johtuneen 
sementin ja kiviaineksen ominaisuuksista ja 
että reaktioiden aiheuttajina olivat korkean 
alkalipitoisuuden sementit yhdessä opaalisen 
kiviaineksen kanssa.

Mutta varhaisempiakin alkalireaktioon viit-
taavia havaintoja löytyy. Tanskassa Insinööri-
lehden numerossa 31 vuodelta 1914 insinööri 
A. Poulsen kirjoitti betonin vaurioitumisesta 
kuvaten, että siihen syntyy vuotavia halkeamia, 
betonin lohkeilua ja sementtikivi on tummaa (8).

USA:sta 1940-luvulla käynnistynyt AKR-tut-
kimus on levinnyt maailmalle ja tänä päivänä 
AKR onkin ilmiönä tunnistettu jo yli 50 maassa. 
Lisäksi alkalikiviainesreaktiota käsittelevää, 
säännöllisesti neljän vuoden välein järjestet-
tävää, kansainvälistä symposiumia on pidetty 
vuodesta 1974. 

Tänä päivänä Euroopassa on lähes kahdes-
sakymmenessä maassa kansallinen standardi ja 
vaatimukset alkalikiviainesreaktion estämiseksi. 
Suomessa standardia tai vaatimuksia ei ole.

Jokaisessa pohjoismaassa on kuljettu pitkä 
tie ensimmäisistä havainnoista kansalliseen 
ohjeistukseen; hyvänä esimerkkinä Tanska. 
Kun tutkimustulokset USA:sta levisivät 1940-
luvun lopulla Tanskaan, alettiin asiaa 1950-
luvun alussa tutkia ja päädyttiin siihen lop-
putulokseen, että Tanskassa esiintyy kyseistä 
reaktiota betonirakenteissa. 1954 perustettiin 
asiaan vihkiytynyt toimikunta ja tutkimuspro-
jekteja asian selvittämiseksi ja lopulta,  vuonna 
1961, valmistui ohje (9) vaurioiden ehkäisemi-
seksi. Ohje rajoitti reaktiivisen kiviaineksen 

1 Alkalikiviainesreaktion synnyttämää halkeilua  

infrarakenteissa.

2 AKR halkeilua betonipilarissa ulkona.

3 Ulkona olevassa seinärakenteessa olevaa AKR-hal-

keilua.

1
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määräksi 2%. Reaktiivista kiviainesta käytet-
tiin kuitenkin edelleen ja tilanteeseen herättiin 
uudelleen vasta 1980-luvun alussa, jolloin asiaa 
ryhdyttiin jälleen tutkimaan ja selvittelemään. 
Vuonna 1987 julkaistussa ohjeessa ”Basisbe-
tonbeskrivelse for byggningskonstruktioner” 
(10) uudistettiin vaatimus reaktiivisen kiviai-
neksen rajoittamiseksi hiekkalajitteessa 2% 
määrään kohtuullisessa ja aggressiivisessa 
ympäristöluokassa. Ja, kuten tanskalaiset 
ovat todenneet vuoden 1961 ja 1987 välisestä 
ajanjaksosta, että ”25 vuotta meni (odotellessa 
ja) miljardien (kruunujen) vaurioita syntyen” 
(8). Tänä päivänä Tanskassa on selkeät vaati-
mukset kiviaineksille, sementeille ja betonille 
ympäristöluokittain (kuva 4)

On syytä todeta, että tanskalaiset kiviainekset 
poikkeavat sekä koostumukseltaan että raken-
teeltaan täysin suomalaisista kiviaineksista. 
Yleisesti tanskalainen kiviaines koostuu kalkki-, 
liitu- ja piipitoisesta sedimenttikivestä, kun suo-
malainen kiviaines on graniittista syväkiveä.

Norjassa AKR:n kanssa on edetty hyvin 
samalla tavalla kuin Tanskassa. Ensimmäi-
nen norjalainen alkalireaktiota käsittelevä 
artikkeli on vuodelta 1962, jolloin tehtiin tut-
kimus saviliuskeen mahdollisesta reagoimi-
sesta alkalien kanssa. Vuonna 1978 julkaistiin 
tutkimustuloksia uima-altaiden rakenteista ja 
vesivoimalaitosten turbiinien perustuksista. 
Näissä päädyttiin tulokseen, että alkalikiviai-
nesreaktio oli syynä vaurioihin molemmissa 
tapauksissa. Varsinainen systemaattinen alka-
lireaktiotutkimus käynnistyi vuonna 1988 ja 
nykyisin Norjassa on käytössä oma kansallinen 
luokitusmenetelmä, jonka perustana on kivi-
ainesten petrografinen luokitus (12).

Ruotsissa ohjeistuksen laatiminen on 
käynnissä.

Alkalikiviainesreaktion lyhyt oppimäärä
Alkalikiviainesreaktio on yksinkertainen ja 
samalla monimutkainen ilmiö. Reaktiosta, 
sen reunaehdoista sekä reaktion mekaniikasta 
on julkaistu hyvin selkeä ja seikkaperäinen 
suomenkielinen raportti vuonna 2011 (4), 
joten tässä yhteydessä mekanismia ei sen 
yksityiskohtaisemmin käydä läpi. Lyhyesti 
kyse on kiviaineksen tiettyjen mineraalien 
ja sementtikiven huokosveden sisältämien 
alkalien (Na+ and K+) ja hydroksyyli- (OH-) 
ionien välisestä kemiallisesta reaktiosta. 

Yksinkertaistettuna alkalikiviainesreaktio 
vaatii toteutuakseen kolmen ehdon täyttymistä 
betonissa:

• Reaktiivista kiviainesta
• Suhteellisen korkeaa alkalisuutta
• Vettä / kosteutta betonissa

Ja ehdot ovat niin yksinkertaiset, että jos yksi-
kin ehto puuttuu, ei reaktio käynnisty. Ja toi-
saalta, jos yksikin tekijä reaktion aikana muut-
tuu alle tai yli kynnysarvon reaktio pysähtyy.

Hieman laajemmin osa-aineiden vaatimuk-
sia tarkasteltaessa voidaan todeta, että:

• Jokaisella reaktiivisella kiviaineksella on 
tietty määrätaso betonissa, jossa reaktio 
on voimakkain

• Jos reaktiivinen kiviaines on kokonaan 
reagoinut, reaktio pysähtyy

• Kiviainekset reagoivat tietyllä alkalisuuden 
tasolla, joka on suhteellisen korkea

• Jos alkalisuus alenee, reaktio voi pysähtyä

• Kun kiviaineksen reaktiivisuus kasvaa, 
geelin muodostus voi tapahtua pienemmäl-
läkin alkalimäärällä, jolloin AKR:n torjumi-
seen ei sementtivalinnalla (alhaisemman 
alkalitason sementti) yksin päästä

• Myös ulkoiset tekijät voivat toimia lisäal-
kalilähteinä. Tällaisia ovat mm. liukkauden 
torjuntaan käytetyt suolat ja lipeä

• Edellytys reaktiolle on, että betonin kosteus 
on yli noin 80%RH

• Lisäksi korkea lämpötila lisää rektioherk-
kyyttä

Edellä esitetyn pohjalta helpoin tapa pysäyttää 
AKR olemassa olevassa rakenteessa on pudot-
taa RH:n taso alle 80%. Hyvä esimerkki veden 
roolista ovat uimahallit. Allashuoneissa Suo-
messa AKR on todettu rakenteissa, jotka ovat 
jatkuvasti kosketuksissa veteen tai roiskealu-
eella. Itse huonetilan korkeakaan suhteellinen 
kosteus ei riitä AKR:n syntyyn.

Missä nyt mennään
Kun ensimmäinen kansallinen alakalikiviai-
nesreaktiota käsittelevä seminaari vuonna 2011 
järjestettiin VTT:llä, tehtiin siihen liittyen kysely 
kaikille Suomessa betonitutkimuksia tekeville 
laboratorioille (4). Kyselytutkimuksen tuloksena 
saatiin 56 AKR:n aiheuttamaa vauriotapausta 
suomalaisissa betonirakenteissa viimeisen 15 
vuoden tutkimusajanjakson aikana. Vaurioi-
den jakautuminen rakenteittain on esitetty 
kuvassa 5.

Edellä mainitun seminaarin ajankohdan 
jälkeen on yksin Vahanen Rakennusfysiikka 
Oy:n laboratoriossa tehdyissä tutkimuksissa 
vuosina 2011 – 2018 todettu alkalikiviaines-
reaktio yhteensä 48 tutkimuskohteessa Yksi 

Alkalikiviainesreaktio – miten tähän on tultu ja miten tästä eteenpäin

4 Tanskan AKR-luokituksen mukaiset vaati-

mukset sementin ja betonin alkalisuudelle ja 

kiviaineksille eri ympäristöluokissa (11).
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esimerkki AKR:n aiheuttamasta vauriosta on 
kuvassa 6. Vaurioiden aste on vaihdellut lievästä 
voimakkaaseen. Kuvassa 7 on esitetty näissä 
tutkimuksissa todettujen vaurioiden jakautu-
minen rakenteittain.

Huomionarvoista on, että edellä mainitussa 
VTT:n vuoden 2011 seminaarin kyselyssä saatiin 
kaikilta suomalaisilta betonitutkimuslabora-
torioilta 15 vuoden ajalta (vuoteen 2011 saakka) 
raportit 56 AKR-kohteesta, ja että vuosina 2011–
2018, siis 7 vuoden aikana on yhdessä laborato-
riossa todettujen AKR-tapausten määrä lähes 
sama: 48 kappaletta.

Kun ensimmäinen seminaari pidettiin, 
pelkona oli, että kun kissa (AKR) nostetaan 
pöydälle, niin sitten padot murtuvat, ja hieman 
niin tässä on näyttänyt myös käyvän. Valitet-
tavan usein raporteissa on havaittavissa tie-
tynlaista AKR-hysteriaa sekä ”vieraan ilmiön” 
ennakointia. Esimerkiksi kun betonissa on 
käytetty kiviaineksena kalliomursketta, on 
odotettavissa, että osassa kiviainesrakeita on 
sisäisiä halkeamia ja säröjä, jotka toki näyttävät 
tyypillisiltä AKR:n aiheuttamilta halkeamilta, 
tällaisista halkeamista on vedetty suoria yhte-
yksiä AKR:ään, vaikka kiviaines olisi varmasti 
riskitöntä, halkeamat eivät jatkuisi betoniin tai 
betonissa olisi käytetty seosaineena lentotuh-
kaa tai masuunikuonaa, jotka jo sellaisenaan 
ehkäisevät AKR:n synnyn. Näitä ei tulisi rapor-
toida AKR:nä. 

Lisäksi raporteissa esiintyy hyvin epä-
määräisiä havaintoja ja mainintoja alkavasta 
AKR:stä, kuten: ”Näytteessä esiintyy satun-
naisesti runkoaineskappaleita, joissa esiintyy 
viitteitä mahdollisesta alkavasta alkalisilika-
reaktiosta. Kappaleiden sisäosat vaikuttavat 
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5 Vuoden 2011 kyselytutkimuksessa raportoitujen 

AKR-tapausten jakautuminen rakenteittain (4).

6 Alkalikiviainesreaktion synnyttämää halkeilua 

betonijulkisivussa.

7 Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laboratoriotut-

kimuksissa 2011–2018 todettujen alkalikiviainesrek-

tiokohteiden jakautuminen rakenteittain.

5

6

7
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käyttäytyvän hauraasti ja niistä vaikuttaa 
liuenneen ainesta”. Eli siis mitä?

Lisäksi tulee muistaa, että kun tutkitaan 
vanhoja betonirakenteita erilaiset spekulaatiot 
AKR:n tilasta ja asteesta ovat vaarallisia; kuten 
arvio siitä, että ”AKR on vasta alkuvaiheessa, eikä 
ole vielä kehittynyt voimakkaaksi”. Kyseessä 
saattaa olla AKR, joka on alkanut parikymmentä 
vuotta sitten ja päättynyt kymmenen vuotta 
sitten, kun olosuhteet, tai reaktion edellyttämät 
reunaehdot ovat muuttuneet. Toisaalta reaktio 
on voinut alkaa joitakin vuosia sitten ja jatkuu 
edelleen. Kertatutkimuksella on mahdotonta 
arvioida AKR:n kehitystä tulevaisuudessa, ellei 
esim. lisäksi selvitetä rakenteen kosteusolosuh-
teita. Ja jos ei-pitkälle edennyt AKR todetaan 
ja rakenteelle tehdään vaikka korjaus, jossa se 
kuivuu ja tulee pitkään pysymään kuivana, ei 
lievä AKR itse vaadi toimenpiteitä.

Miten tästä eteenpäin 
Alkalikiviainesrektioon liittyvää tieteellistä tut-
kimusta on Suomessa tehty hyvin vähän. Meillä 
on suuri määrä tutkimusaineistoa erilaisista 
betonirakenteiden kuntotutkimuksista hyvin 
monilla tutkimustahoilla. Tiedetään esimer-
kiksi varsin hyvin ne rakenteet, joissa reaktioita 
on eniten ja ne kivilajit, joiden on todettu meillä 
olevan reaktiivisimpia ja aiheuttaneen meillä 
eniten vaurioita (kuvat 8 ja 9).

Se, mikä meiltä puuttuu, on kansallinen 
ohjeistus ja kansalliset vaatimukset. Tämä ei 
ole ratkaistavissa kopioimalla ohjeet jostain 
ulkomailta. Syynä tähän on se, että eri maissa 
on erilaiset materiaalit (sementti, kiviainekset), 
erilaiset ympäristöolosuhteet, lämpötilat ja rasi-
tukset. Lisäksi eri mailla on käytössään erilaisia 
koestusmenetelmiä.

Viimeistään nyt Suomessa tulisi koota jo 
olemassa oleva tutkimustieto yhteen ja tehdä 
lisäksi tarvittavat tutkimukset ja selvitykset 
niin, että kansallinen ohjeistus ja vaatimukset 
saadaan aikaan. AKR ei Suomessa varmasti-
kaan ole, eikä tule olemaan merkittävä beto-

nivaurioiden aiheuttaja, mutta niin kauan, 
kun ilmiöstä ei ole tarkkaa tietoa, spekulaa-
tiot ilmiön ympärillä voivat olla todellisuutta 
voimakkaampia.
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8 AKR-tapauksissa reagoineiden kivilajien jakautuma 

kivilajityypeittäin. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n 

tutkimukset 2011–2018. 

Alkali-aggregate reaction
The alkali-aggregate reaction was described in 
literature for the first time in the United States 
already in 1940. Thomas E. Stanton proved that 
in California in the 1920s and 1930s, the cracking 
of concrete structures was mainly due to the 
properties of the cement and the aggregate, and 
the reactions were caused by low alkali cements 
combined with opal aggregates.

Today the alkali-aggregate reaction has 
been identified in more than 50 countries, and 
an international symposium dedicated to this 
reaction has been organised every four years 
since 1974.

In Europe, national standards as well as 
requirements for the prevention of the alkali-
aggregate reaction have been issued in almost 
twenty countries. There are no standards or 
requirements in Finland.

Scientific research related to the alkali-
aggregate reaction has been very limited in 
Finland. Numerous research organisations have 
compiled a large amount of research data from 
various condition surveys of concrete structures. 
For example, the structures most susceptible to 
these reactions are well known, as are also the 
aggregate types which have been shown to be 
the most reactive in our conditions and having 
caused the most damage.

However, national guidelines and national 
requirements are lacking in Finland. They 
cannot be copied from other countries, because 
different countries have different materials, 
environmental conditions, temperatures and 
stresses. The test methods used also differ from 
one country to the next.

The existing research data should now be 
compiled in Finland and supplemented through 
necessary studies and analyses to make it pos-
sible to prepare national guidelines and require-
ments. The alkali-aggregate reaction is by no 
means a significant cause of concrete damage 
in Finland, nor will it become one, but as long 
as there is no exact data on this phenomenon, 
speculations can exceed reality.
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9 Tavanomaisin Suomessa tavattava alkalire-

aktiivinen kivilaji: tumma, hienorakeinen liuske 

ja sen aiheuttamaa halkeilua kiviainesrakeissa ja 

sementtikivessä. Kyseinen ”lakritsikivi” on hyvin 

yleinen Tampereen ja Oulun seudulla.

9b

10 Reagoinut ja halkeillut kivirae

11 Reagoinut kivirae vasemmalla ja reaktiossa syn-

tynyttä alkaligeeliä betonin huokosissa (keltaiset 

pallurat).
7 8

9a
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Aistipaviljonki
– Ensimmäisen vuosikurssin harjoitustyö 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella 
keväällä 2018

Osma Lindroos
Arkkitehti, Yliopisto-opettaja 
Rakennusoppi, Arkkitehtuurin laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto-yliopisto
osma.lindroos@aalto.fi

Arkkitehtuurin laitoksen perusopintoihin 
kuuluu tutustuminen yleisimpiin rakennusma-
teriaaleihin erilaisten harjoitustöiden kautta. 
Rakennusopin peruskurssilla tutustuttiin 
betoniin ja sen rakenteellisiin ominaisuuksiin.

Kurssiin kuului harjoitustyö, joka oli ryh-
mätyönä tehtävä aistipaviljonki. Tehtävä oli 
lyhyt ja intensiivinen, ja siihen osallistuivat 
sekä arkkitehtuurin että maisema-arkkiteh-
tuurin opiskelijat.  

Harjoitustyönä tehtiin ulkonäyttelyalue 
Helsingin Vanhankaupunginlahdelle. Näyttely 
muodostui yksittäisistä, vapaasti maastoon 
sijoittuvista, noin 30 m2 kokoisista teräsbetoni-
rakenteisista paviljongeista. Kunkin paviljongin 
teemaksi valittiiin paikalle ominainen aistimus 
tai luonnonelementti, esimerkiksi näkymä, ääni, 
vesi, päivänvalon kierto tai kasvillisuus. Pavil-
jongin sai sijoittaa vapaasti sovitulle alueelle. 
Paviljongin tuli olla katettu, ja sen lähiympä-
ristöä sai myös käsitellä ja kattaa. Harjoitus-
työ suunniteltiin ja toteutettiin valamalla 4–5 
hengen ryhmissä mittakaavassa 1:10.

Kurssiin kuului myös jo perinteeksi muo-
dostunut opintomatka, joka suuntautui tänä 
vuonna Helsingin ja Tampereen suunnalle. 
Opintomatkalla tutustuttiin sekä nykyarkki-
tehtuuriin, että vanhempaan modernismiin. 
Kurssilla vierailtiin myös Parman betoniteh-
taalla Kangasalalla. 

Finnsementti Oy lahjoitti harjoitustyöhön 
sementin ja erilaisia runkoaineita. Kurssin 
luennoista vastasivat rakennusopin profes-
sorit, arkkitehdit Kimmo Lintula, Niko Sirola 

ja Mikko Summanen. Arkkitehti Maritta Koi-
visto luennoi betonipintoihin ja ajankohtaisiin 
betonirakentamisen mahdollisuuksiin sekä 
ikääntymiseen että kierrätykseen liittyvistä 
betonirakentamisen teemoista. Harjoitustyötä 
ohjasivat arkkitehdit Osma Lindroos, Mikko 
Liski ja Paul Thynell. Vierailevana ohjaajana 
ja betoniasiantuntijana toimi DI Seppo Petrow. 

Oppi- ja tenttikirjana kurssilla käytetään 
yliopisto-opettaja Päivi Väisänen toimittamaa 
kirjaa "Betoni, perustietoa arkkitehtiopiskeli-
jalle". 

 

Concrete studio 2018: Pavilion of senses
The first-year students in the Department 
of Architecture at Aalto University were 
acquainted with concrete and its structural 
properties in the spring of 2018. As an exercise 
work, the course included the construction of a 
pavilion of senses implemented as a teamwork 
project.

The exercise work was an outdoor exhibition 
site built in the Old Town Bay area of Helsinki. 
The exhibition consisted of individual rein-
forced concrete pavilions, about 30 m2 in size, 
and freely placed in the terrain. The theme for 
each pavilion had to be based on the experience 
that the location gives to the senses, such as a 
view, sound, water, daylight cycle, or plantation. 
The pavilions were to be built as covered struc-
tures, and the surrounding areas could also be 
processed and covered, if desired. The exercise 
works were designed and cast by teams of 4-5 
students in a scale of 1:10.

An excursion was also part of the course, 
familiarising the students with both contem-
porary architecture and older modernism. A 
concrete plant was visited during the course, 
as well. 
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Kyllönen
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Kokouksissa saa hyvän kuvan betonin ja beto-
nirakenteiden tutkimuksen sekä kehityksen 
tilasta maailmalla, koska mukana on kansain-
välisesti edustava otos, eikä näkökulma rajoitu 
pelkästään esimerkiksi Eurooppaan. Mukana 
on maita kaikista maanosista, joissa betonia 
käytetään laajemmin. Tällä kertaa esitysten pai-
nopiste oli Aasian maista tulevissa esityksissä.

Kokouksissa käytiin hyvinkin tarkasti läpi 
muutaman vuoden sisällä julkaistavan uuden 
suunnitteluohjeen Model Code 2020 sisältöä ja 
valmiusastetta.

Lisätietoa kaipaavalle on käytettävissä 
järjestön nettisivusto, jonka sisällöstä osa on 
kaikille avointa tietoa ja osa on salasanalla 
suojattua ns. vain jäsenille tietoa. 

https://www.fib-international.org

Tapahtuman korkeasta laadusta kertoo esimer-
kiksi pääpuhujien nimet. Heidän pitämänsä 
puheenvuorot edustivat ehdottomasti otosta 
maailman parhaimpiin kuuluvasta osaamisesta 

Juha Valjus
Sweco Groupin jäsen, kehitysjohtaja, DI

Melbourne fib konferenssi 2018 lokakuu 
– maailmalla tutkitaan ja rakennetaan 
betonirakenteita

suunnittelun ja tutkimuksen alalla. Omasta 
mielestäni mieleenpainuvimman esityksen piti 
tohtori Andy Davis, joka on muun muassa vas-
tannut Burj Khalifan rakenneteknisestä suun-
nittelusta ja on nyt mukana uuden Dubaihin 
tulevan vielä korkeamman Creek Towerin suun-
nittelussa. Tuossa tornissa kurotetaan nähtä-
västi reilusti toiselle kilometrille (lopullista kor-
keutta ei vielä kerrota). Esityksessä “The Art and 
Science of Designing and Building the Tallest 
Buildings in the World” Davis toi esille seikkoja, 
kuten nopeus ja luotettavat rakenneratkaisut, 
joiden takia suuri osa maailman korkeimmista 
rakennuksista on betonirunkoisia.

Korkea rakentaminen näyttää muutenkin 
olevan kovassa nousussa maailmalla ja Hel-
sinkiin tulevat korkean rakentamisen kohteet 
ovat osa tätä maailmanlaajuista suuntausta. 
Melbournenkin keskusta-alueella pääosa 
rakenteilla olevista rakennuksista oli korkeaa 
rakentamista.

1 Tapahtuman pitopaikka Melbourne.

2 Eureka Tower. Tornirakennus on 297,3 metriä 

korkea. Se valmistui vuonna 2016.

3 Exterior Tower. Kevyet julkisivut toimistoissa ja 

asuinrakennuksissa.

1

Vuoden 2018 fib päätapahtuma pidettiin lokakuussa Melbour-
nessa Australiassa. 4.–6.10.2018 olivat vuorossa järjestön Technical 
council ja General assembly kokoukset, joissa luodaan suuntaviivat 
järjestön toiminnalle ja päätetään järjestön luottamustoimien 
täyttämisestä
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Muut pääpuhujat, kuten professorit Frank 
Dehn, Koichi Maekawa, Campbell Middleton 
ja Michael Thomas, edustivat myös alansa 
ehdotonta huippua ja esitysten kestäessä ei 
kertaakaan tullut luennoilla yleistä tunnetta 
– voi kun tämä jo loppuisi – vaan mielenkiinto 
säilyi loppuun asti.

Itse konferenssiesityksiä oli yli 630 kpl 
kuudessa rinnakkaisessa esityshuoneessa 
samanaikaisesti. Valinnanvaraa oli runsaasti 
ja monta mielenkiintoista esitystä jäi valitetta-
vasti näkemättä – onneksi nykyisin saa kaikki 
esitykset sähköisessä muodossa. Jälkeenpäin 
luettu esitys ei kuitenkaan korvaa täysin sitä 
vuorovaikutteista tilannetta, jossa voi henkilö-
kohtaisesti kysyä esityksen pitäjältä epäselviksi 
jääneitä kohtia ja perusteita jollekin esitetylle 

asialle. Paras anti on esitysten jakauma ympäri 
maapalloamme, eikä mikään katsantokanta ole 
yliedustettuna.

Model code 2020
Edellinen Model Code 2010, joka julkaistiin 
vuonna 2012, on saamassa seuraajan vuonna 
2020 ja miltei koko sisältö on myllätty uusiksi. 
Ohjeesta tulee, kuten Model Code 2010 nyt on,  
hyvä apuväline suunnittelijoille. Tämän het-
kisen tiedon mukaan julkaisuajankohta on 
vuonna 2020.

Technical tour edustajille
Perinteen mukaisesti järjestävä organisaatio 
Concrete Institute of Australia järjesti yleisko-
kouksen maiden edustajille mielenkiintoisen 

päivän mittaisen tutustumiskäynnin raken-
nusteknisesti kiinnostaviin kohteisiin. Tällä 
kertaa tutustuimme korkeaa rakentamista 
elementeistä tekevään yritykseen Hickory 
Group ja kahteen yrityksen rakentamaan kor-
kean rakentamisen kohteeseen Melbournen 
keskustassa haastavissa rakennusolosuhteissa. 
Lisäksi pääsimme tutustumaan yrityksen ele-
menttejä valmistavaan tehtaaseen. Yrityksen 
käyttämä tekniikka poikkesi osin meillä totu-
tusta ja voisimmekin ehkä oppia jotain uutta.

Tyypillistä Melbournessa näytti olevan kor-
kealle rakentaminen ja hoikkien rakenteiden 
käyttö. Tämä edellytti myös asuinrakennuksissa 
vaimentimien käyttöä kompensoimaan raken-
nusten värähtely. Vaimentimia käytetään ylei-
sesti myös asuinrakennuksissa ja esimerkiksi 

2 3

Melbourne fib konferenssi 2018 lokakuu
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molemmissa kohteissa, joihin tutustuimme, oli 
käytetty vesisäiliöihin perustuvia vaimentimia.

Toinen tutustumiskohteemme oli Swin-
burne University ja erityisesti sen betonira-
kenteita tutkiva laboratorio. Laboratoriossa 
testattiin parhaillaan betonipilarin kestä-
vyyttä yhdelle toteutuneelle maanjäristykselle 
dynaamisessa testissä – vaikuttavia muodon-
muutoksia. Laboratoriossa oli hyvät mahdolli-
suudet tutkimukselle ja valttikortiksi oli otettu 
avoimuus – laboratoriossa oli koko julkisivun 
mittaiset ikkunat, joista kiinnostuneet voivat 
seurata testejä ja kokeita.

High Rise Melbournessa
Kaupungissa oli silmiinpistävää korkean raken-
tamisen suuri osuus rakenteilla olevista koh-
teista. Miltei kaikki kohteet lähellä keskustaa 
näyttivät olevan yli 30 kerroksisia. Pääasiallinen 
rakentamistapa oli jäykistävä kuilurakenne 
betonista ja pilarilaattaratkaisu. Kuiluraken-
teissa ei ollut juurikaan reikiä ja läpivientejä 
ja esimerkiksi talotekniikan reititykset oli 
hoidettu muita reittejä kuin viemällä ne jäy-
kistävän kuilun läpi. Toinen rakentamistapa oli 
käyttää jopa 20 tonnin painoisia suurelement-
tejä, ns. massiivilaattoja, joissa oli asennettuna 
valmiiksi julkisivut.

Julkisivut korkeissa rakennuksissa olivat 
pääosin lasia. Parvekkeita oli käytössä myös 
hyvin korkeissa rakennuksissa. Ainoastaan 

aivan ylimmät kerrokset olivat parvekkeet-
tomia.

Uutta tutkimusta, nostoja esityksistä
Konferenssin esityksissä oli monta pääsuuntaa 
ja esitykset oli jaettu muun muassa seuraaviin 
aihealueisiin:

• Mallinnus ja suunnittelu
• Leikkaus ja vääntö
• Raudoitus ja jännitys
• Betonimateriaalit
• Model Code ja standardit
• Kestävä kehitys
• UHPC (ultra high performance concrete)
• Kuitubetoni
• Palo
• Esivalmistus ja elementit
• Geopolymeerit ym.
• Säilyvyys ja vaurionsietokyky
• Betonin vaurioitumismekanismit 
• Rakenteiden monitorointi ja kunnon arvi-

ointi jne.
Materiaalitutkimuksen puolelta esiin voi 
nostaa useat esitykset kuitubetonista ja erit-
täin korkean lujuuden omaavasta betonista. 
Pian lujimmat betonit lähestyvät teräksen 
lujuuksia ja saamme ällistyttävän hoikkia ja 
lujia rakenteita. Tutkimusta oli tehty paljon 
laskennan kehityksen ja itse materiaalitutki-
muksen puolella.

Rakenteiden suunnittelun puolella tutki-
musta on tehty erityisesti lävistyksen ja leik-
kausvoimien hallinnasta. Tutkimukset olivat 
sekä kokeellisia, että laskennallisia tutkimuksia 
ja näiden yhdistelmiä.

Käytännön projekteja olivat muun muassa 
useat esitellyt siltaprojektit, kuten Brahmaput-
ran ylittävä silta, jossa tulivat hienosti esiin 
jättiprojektien haasteet ja rakentamisen mit-
takaava. Mieleen painui käytännön esityksistä 
myös tohtori Shan Kumarin esitys ”Innovative 
prefabricated high-rise modular building”.

Lopuksi
Suomessakin betonin ja betonirakenteiden 
tutkimus on saatu taas hyvään vauhtiin ja 
seuraavassa fib tapahtumassa Krakovassa 
keväällä 2019 on jo tarjolla useampikin esitys 
Suomesta – enää emme ole se maa, joka on 
loistanut poissaolollaan, kuten nyt on muuta-
massa tapahtumassa ollut. Tapahtumat ovat 
ehdottomasti suositeltavia jo pelkästään ver-
kostoitumismahdollisuuksien takia. Tutkimus-
temme taso näyttää kokemuksieni perusteella 
pärjäävän hyvin näissä kansainvälisissä tapah-
tumissa ja nyt kannattaa mennä esittämään 
omia saavutuksiamme maailmalle – kukaan 
muu ei tee sitä puolestamme.

4
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4 Toinen kohteista oli 44 kerroksinen La Trobe tower 

ja toinen 60 kerroksinen Collins House. Molemmat 

on toteutettu suurelementtitekniikalla.

5 Pilarilaattatekniikkaa pilvenpiirtäjässä.

6 Kevyet julkisivurakenteet ovat yleisiä  toimistoissa 

ja asuinrakennuksissa. Kuvassa Collins Street.

7 Collins house, 60 kerroksinen kapearunkoinen 

suurlelementtirakennus.

Melbourne fib konferenssi 2018 lokakuu
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Henkilökuvassa Jorma Lyhty 

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana rakennusinsinööri  
Jorma Lyhty (s. 1980 Jyväskylässä).

”Betoni on ollut ja on se minun juttuni –  ja 
suunnittelijana nimenomaan elementtisuun-
nittelu”, rakennusinsinööri Jorma Lyhty kertoo. 
– Sen ovat huomanneet muutkin: Jormalle 
vastaanotti syksyn Finnbuild-messujen pal-
kitsemistilaisuudessa Vuoden 2018 Element-
tisuunnittelija -tunnustuksen. Valinnan teki 
Betoniteollisuus ry:n elementtivaliokunta.

Ei tullut toimittajaa – tuli betonimies
Jorma kertoo, että kirvesmies-isän kanssa 
yhdessä rakentaminen tuli tutuksi jo nuo-
rena: ”Silloin ei tosin päähän pälkähtänyt ura 
rakennusalalla. Eikä vielä myöhemminkään. 
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen haaveena oli 
lähteä opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon 
journalistiikkaa ja puheviestintää.”

Toimittajaopinnot tyssäsivät ennen kuin 
alkoivatkaan: ”Hain pääsykoekirjat kirjastosta 
mutta unohdin ilmoittautua pääsykokeisiin. 
Lähdin sitten opiskelemaan it-alaa ammatti-
korkeakouluun. Puolitoista vuotta kokeilin, 
muttei napannut. Jälkikäteen olen pohtinut, 
että tarvitsen työn tekemiseen selkeän yhtey-
den käytännön tekemiseen. Sitä en it-opiske-
lusta tuolloin löytänyt.”

It-opinnot jätettyään Jorma kertoo puolisen 
vuotta vain olleensa: ”Nykytermein olin se syr-
jäytymisvaarassa oleva nuori kaveri. Onneksi 
serkku kyseli, mitä kuuluu ja antoi nimen ja 
puhelinnumeron mistä kysellä kesätöitä. Soitin 
ja pääsin Laukaan Betonin elementtitehtaalle 
ensin kesätöihin ja sitten vielä eteenpäin. Viih-

dyin ja jo silloin tuntui että elementtien teke-
misessä oli se jokin, joka kiehtoi.”

Asiat etenivät rivakasti: Jorma teki töitä 
elementtitehtaalla, alkoi seurustella, meni 
naimisiin ja haki seuraavana keväällä Turun 
ammattikorkeakouluun rakennusosastolle. 
Turkuun siksi, että vaimo opiskeli siellä yli-
opistossa historiaa. Ja rakennusalaa siksi että 
Laukaan Betonin mestari kannusti opiskele-
maan ja kertoi alan työllisyysnäkymien olevan 
hyvät. 

”Heti opintojen alusta asti tunsin, että 
rakentaminen ja jostain syystä juuri suunnit-
telu on oma alani. Iso apu opiskelussa oli siitä, 
että ymmärsi jo valmiiksi käytännön rakenta-
mista. Ja elementtisuunnittelijana työskentely 
elementtitehtaassa on tietysti ollut iso plussa 
myöhemminkin. Aikanaan elementtipiirustuk-
sia tehtaalla lukiessani muistan jo miettineeni 
kuka ja miten niitä tekee.”

Myös Turussa Jorman ensimmäinen kesä-
työ oli Seinälevyn elementtitehtaalla. Seuraa-
van kesän Jorma työskenteli Hartelan raken-
nustyömaalla. Opintojen viimeinen harjoittelu-
jakso ja opintojen ohessa puolentoista vuoden 
työpesti oli Insinööritoimisto Hirsinummella, 
jossa hän oli korjausrakentamisen valvonta- ja 
rakennuttamistehtävissä.

Kokeneiden työkavereiden 
neuvot ja tuki tärkeitä
Jorma valmistui Turun AMK:sta 2007. ”Vaimo on 
kotoisin Kotkasta ja jostain, se ei ollut vaimon 
idea, sain ajatuksen että hakeudun sinne töihin.  

Samalla kun menimme anoppilaan joulunviet-
toon, kävin joulun aatonaattona Insinööritoi-
misto Ylimäki ja Tinkasella haastattelussa. Sain 
rakennesuunnittelijan paikan ja muutimme 
Kotkaan.”

”Viihdyin erinomaisesti. Ekana työpäivänä 
työkaveri totesi, että suunnittelijan hommia 
pitää tehdä viisi vuotta ennen kuin voi kutsua 
itseään suunnittelijaksi. Jälkikäteen voi todeta, 
että se pitää paikkansa”, Jorma toteaa. 

Ajan lisäksi oikeaksi suunnittelijaksi tule-
minen vaatii erilaisia projekteja: ”Yhdessä koh-
teessa voi tehdä tuhat tuntia ns. samaa. Mutta 
kun kohde vaihtuu, muuttuu myös näkemys, 
sitä ei tehdä edellisen mallin mukaan. Tietysti 
monet ratkaisut toistuvat ja niitä pitää käyttää. 
Mutta niille pitää miettiä omat perustelut.”

Tärkeätä Jorman mukaan on myös se, että 
nuori suunnittelija pääsee tekemään töitä itse-
näisesti, mutta hänellä on samalla kokeneet 
työkaverit tukena.

”Ylimäki & Tinkasella työn tekemisen kult-
tuuri oli hieno: lähimmältä työkaverilta sai aina 
tukea ja kysyä voi ihan kaikilta. Tärkeää oli 
sekin, että työstä sai aina kunnon palautteen, 
tarvittaessa myös sen rakentavan kritiikin.”

Omassa yrityksessä pääosassa 
elementtisuunnittelu
Miksi yrittäjäksi -kysymykseen Jorma vastaa 
oman yrityksen muhineen päässä useamman 
vuoden. Erityisesti kiehtoi ajatus elementti-
suunnittelun nostamisesta sille Jorman mie-
lestä kuuluvaan arvoon.
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”Valitettavan usein siihen suhtaudutaan 
suunnitteluna, joka pyörii omalla painollaan, 
monotonisen samanlaisena. Sitä sen ei mis-
sään nimessä tarvitse olla. Oma ajatus oli, että 
elementtisuunnittelua voi tehdä paremmin ja 
tehokkaammin.”

Lopullinen sysäys yrityksen perustamiselle 
oli oman talon rakentaminen: ”Talon lisäksi tein 
piharakennuksen. Siihen tuli ylimääräinen 
huone, jonka huomasin olevan sopiva oman 
toimiston paikka”, Jorma kertoo.

Vuonna 2014 hän perusti JL-Rakenne Oy:n, 
joka kotisivujensa mukaan on insinööritoimisto, 
joka tuntee asuntorakentamisen vaatimukset. 
Tarjoamme rakenne- ja etenkin elementtisuun-
nittelua suoraviivaisesti ja tehokkaasti. Koru-
lauseiden sijaan me keskitymme asiakkaamme 
tarpeisiin.

Työpaikalla aikaa myös puhumiselle
Alun perin Jorman ajatus oli työskennellä 
yhden miehen toimistona: ”Nopeasti kuitenkin 
huomasin, että se ei ole kivaa. Tykkään, että 
välillä istutaan sohvalla ja puhutaan sekä työstä 
että muustakin.”

Kun töitäkin kertyi uudelle yritykselle 
yllättävän nopeasti, vuoden kuluttua entinen 
työkaveri tuli firmaan töihin. Samalla toimisto 
muutti Kotkan keskustaan. Nyt työmaavah-
vuus on jo viisi.

Jorma kertoo, ettei työvoiman saaminen ole 
Kotkassa helppoa.

”Vaikka täällä koulutetaan rakennusin-
sinöörejä, suunnittelijoita valmistuu parhaim-

1 ”Betonielementtien suunnittelussa mielessä pitää 

olla aina se, pystyykö kaveri elementtihallissa tämän 

toteuttamaan ja pystyykö se toinen kaveri marraskui-

sella työmaalla asentamaan elementin turvallisesti”, 

tiivistää Vuoden 2018 Elementtisuunnittelijaksi valittu 

Jorma Lyhty oman elementtien suunnittelufilosofiansa.

1

millaankin vain muutama vuodessa. Heillekin 
pääkaupunkiseudun vetovoima on kova. Pie-
nenä firmana paras tapa saada työntekijöitä on 
opiskelijoiden ottaminen kesätöihin. Sitä kautta 
mekin olemme saaneet kaksi työntekijää, jotka 
ovat valmistuttuaan jääneet meille töihin.”

”Minulla on ollut hyvä onni: hyvät työn-
tekijämme ovat se pienen yrityksemme tär-
kein voimavara, joka on ilman muuta myös 
minulle myönnetyn tunnustuksen takana”, 
Jorma korostaa.

Yrityksen ensimmäinen suunnittelutyö oli 
kahden kerrostalon elementtisuunnittelu ali-
hankintana Kirkkonummelle. Senkin jälkeen 
tehdyt kohteet ovat olleet pääasiassa pääkau-
punkiseudulle rakennettuja asuinkerrostaloja.

”Mielellämme teemme muutakin, esimer-
kiksi pari koulua on tuonut monipuolisuutta. 
Olympiastadionin laajennuksen elementti-
suunnittelun tarjouksen tekemiseen meidän 
rahkeet eivät tosin riittäneet”, Jorma naurahtaa.

Mallinnuksesta pitää olla oikeasti hyötyä
”Me emme vielä mallinna”, Jorma yllättää toi-
mittajan.

”Emme vielä” -toteamukseen Jormalla on 
harkitut perustelut: ”Olemme tähän mennessä 
saaneet kaksi mallintamista edellyttävää ele-
menttisuunnittelutarjousta. Se on alle kaksi 
prosenttia tarjouspyynnöistämme, Toki osa 
kyselijöistä tietää, ettemme mallinna, joten 
joitakin on tippunut sen takia pois.”

”Mutta viesti on silti selkeä. Urakkapuolella 
ei vielä juurikaan edellytetä mallintamista. 
Monessa kohteessa mallinnetaan esimerkiksi 
urakkalaskentavaiheeseen, mutta sen jälkeen 
tilaaja ei edellytä, että suunnittelija päivittää 
mallia rakentamisaikana. Jos mallia oikeasti 
käytetään plaanien tuottamiseen, päivitys 
tarvitaan”, Jorma toteaa.

Malli sinänsä voi hänen mukaansa olla 
vaikka kuinka hieno ja värikäs. ”Mutta mitä 
hyötyä siitä on, jos sitä ei käytetä? Ja mitä 

http://www.jlrakenne.fi/
http://www.jlrakenne.fi/
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hyötyä siitä on, jos siinä ei ole kaikki tarvittava 
tieto? Miksi mallintaa betonielementti niin, että 
siitä puuttuu raudoitukset tai siinä on ikkuna-
reiät ilman varusteita? Jos malli pitää olla, siitä 
pitää olla oikeasti hyötyä elementtitehtaalle ja 
työmaalle”, hän korostaa.

”Meidän elementtipiirustuksemme on 
yleensä yksi selkeä A3, jossa on kaikki vaadittu 
tieto, jonka elementintekijä hallissa tarvitsee”, 
hän vertaa.

Rakennus on jo päässä suunniteltu, 
nyt se tarvitsee enää piirtää
Jorma sanoo olevansa sen verran puritaani, 
että suunnittelija on väärällä alalla, jos hän 
normaalin kerrostalon suunnittelutyössä tar-
vitsee tietomallin: ”On ohuella nuoralla, jos hän 
ei pysty hahmottamaan sitä omassa päässään. 
Kyllä ne liitosten hahmottamiset pitää tulla 
sieltä omasta päästä eikä kuvasta.”

Vanha sanonta ”Rakennus on jo päässä 
suunniteltu, nyt se tarvitsee enää piirtää” pitää 
Jorman mielestä paikkansa myös käytännössä.

Mallintamisen ongelmana hän pitää pää-
osin sukupolvien välistä kuilua: ”Vanhat suun-
nittelijat eivät osaa käyttää ohjelmia, nuoret 
suunnittelijat eivät osaa suunnitella.”

”Mallintamisesta tuntuu tulleen eräänlainen 
uskonto. Jos luotetaan pelkkään malliin, ilman 
että rakenteita on ajateltu päässä, kokonaisuus 
hämärtyy. Meidän suunnittelemissamme koh-
teissa huonoimmat rakennesuunnitelmat ovat 
olleet mallinnetuissa kohteissa, valitettavasti.”

”Näin siis normaalissa rakentamisessa. 
Erikoisrakenteet, kuten Oodit ja muut, ovat 
luonnollisesti ihan eri juttu”, Jorma korostaa. 
Aiemmin mainittu Olympiastadionin ele-
menttien suunnittelukin olisi toki vaatinut 
mallintamisen.

Mallinnukseen maltillisesti 
omien tarpeiden pohjalta
”Toki tietomallinnus tulee meillekin”, Jorma 
kertoo.

”Askelmerkit ja aikataulu on jo tehty. Emme 
ota käyttöön valmista pakettia, vaan yhteis-
työkumppanimme räätälöi Tekla-ohjelman 
meidän tarpeisiimme. Parhaillaan käymme 
läpi meidän vaatimuksemme, ensi vuoden 
aikana kaksi työntekijäämme ottaa räätälöi-
dyn ohjelmiston haltuun.”

Tietomallintamiseen siirtymistä on Jorman 
mukaan omassa yrityksessä suunniteltu mal-
tilla jo senkin takia, että oma perinteisen suun-
nittelun työtapa on viilattu todella tehokkaaksi. 

”Suunnittelu on mallintamalla hitaampaa. 
Näin olen kollegoilta kuullut. Tarkoitus onkin, 
että vasta kun saamme mallin hiottua kilpailu-
kykyiseksi perinteiseen tapaamme, siirrymme 
siihen kaikki”, Jorma ennakoi.

Tulevaisuudessakin hän haluaa pitää kiinni 
oman ajattelun tärkeydestä: ”Jos meille tulee 
uusia työntekijöitä, on ennen mallintamista 
osattava suunnitella 2D:nä.”

”En suinkaan halua olla kehityksen jarru”, 
Jorma korostaa. ”Tietomallintamisessa on 
ehdottomasti valtavat mahdollisuudet, jos/
kun sitä käytetään oikein. Pikku hiljaa myös 
elementtitehtaat saavat siitä apua, siirtyvät 
oikeasti teolliseen tuotantoon”, hän kuvaa 
tilannetta, jossa robotit esimerkiksi taivuttavat 
elementtien teräkset.

Elementtitehtaat eivät ole 
samasta muotista
Jorman omasta elementtitehtailla työskente-
lyistä on jo tovi. Miltä niissä nykyään näyttää?

Jorman mukaan erot tehtaiden välillä ovat 
jopa hämmästyttävän isoja. Kielteiseltä puolelta 
hän miettii, mikä on työkulttuuri, jos tehtaalta 
soitetaan elementtisuunnittelijalle vasta sitten, 
kun on valettu viisi elementtiä kuvasta, josta 
puuttuu yksi mitta.

”Virhe on tuolloin tietysti meidän. Mutta 
toiselta tehtaalta on vastaavassa tilanteessa 
soitettu meille jo hyvissä ajoin. Siellä on hen-
kilö, joka on käynyt piirustukset etukäteen läpi 
ennen valmistuksen aloitusta. Silloin puutekin 
on korjattu ennen tuotantoon menoa.”

”Suomi on pieni maa. Samat ihmiset tulevat 
vastaan uusissa kohteissa. Se millainen maku 
valmiista kohteesta jää, riippuu pitkälti yhteis-
työn sujumisesta tai sujumattomuudesta. Me 
pienenä toimistona olemme valmiita myös 
venymään ja joustamaan, silloin myös yhteis-
työkumppaneilta toivoo samaa”, Jorma toteaa.

Hyvä vuorovaikutus tarkoittaa hänen 
mukaansa myös sitä, että toimistossa käydään 
aina kriittisesti läpi uuden kohteen rakenne-
suunnitelmat: ”Eteen on tullut esimerkiksi tapa-
uksia, joissa ylimääräisen raudan karsiminen on 
tuonut tilaajalle isot säästöt. Tärkeätä on myös 
löytää sellaiset detaljit, jotka ovat tehtaalle 
helpoimmat tehdä ja työmaalle helpoimmat 
ja turvallisimmat asentaa.”

”Näistä ei meille makseta. Mutta en halua 
olla mukana haaskauksessa, kun on oman yri-
tyksen nimikirjaimet suunnitelmissa”, Jorma 
linjaa.

Lapsiperheen arkea
Mitä muuta kuin työtä? ”Elämme lapsiperheen 
arkea”, 10-, 8- ja 2-vuotiaiden lasten isä kertoo.

Jorma kertoo pitävänsä kohtuullisen tiu-
kasti kiinni työajoista: ”Pidän lomat, enkä tee 
kotona töitä. Sähköpostimuistutuksetkin otan 
kotona pois päältä.”

Nuoruuden soittoharrastus on ainakin tällä 
erää jäähyllä. Kuntosalilla Jorma kertoo käy-
vänsä epäsäännöllisen säännöllisesti.

”Kun meri ja uimaranta ovat vain 300 metrin 
päässä, oli myös pakko hankkia vene”, hän 
kertoo kesän vapaa-ajanharrastuksista.

Sirkka Saarinen
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Vuosittainen Julkisivujen markkinat ja seu-
ranta Suomessa -tutkimus valottaa kuvaa 
julkisivurakentamisen nykytilasta ja suunta-
viivoista. Tutkimus käsittelee julkisivuja sekä 
uudis- että korjausrakentamisen näkökulmista. 
Markkinatilanne ja yritysten luotto liikevaih-
don kasvuun ovat olleet viime vuosina posi-
tiivisia. 

Viime vuosina sekä uudis- että korjausra-
kentaminen on ollut aloitusten ja julkisivu-
tuotannon määrien suhteen kasvukäyrällä. 
Uudisrakentamisen aloitusten ennakoidaan 
supistuvat vuonna 2019 arviolta 1 %. Korjaa-
miseen ennakoidaan kuitenkin jatkavan edel-
leen pienen kasvun linjalla. Julkisivutuotannon 
odotetaan taittuvan ensivuonna asuinraken-
tamisen aloitusten määrän laskiessa. 

Julkisivumateriaaleista puu on edelleen 
suosituin, vaikka ero muihin yleisiin julkisivu-
materiaaleihin onkin kaventunut viime vuosina 
melko johdonmukaisesti. Vastaavasti muiden 
julkisivumateriaalien markkinaosuudet ovat 
kasvaneet. Markkinatutkimuksen vertailussa 
ovat mukana betoni, tiili, metalli, kivi, puu, lasi 
sekä muut julkisivumateriaalit.  

Puun markkina-asemaa selittää suuri pien-
talojen tuotantomäärä. Asuinkerrostalojen 
suuret aloitusmäärät taas näkyvät betonin 
ja erilaisten rappausten kysynnän kasvuna. 

Julkisivujen 
markkinatilanteen katsaus

Muut julkisivumateriaalit käsittävät mm. eri-
laiset tuulettuvat julkisivurakenteet ja näiden 
osuus on ollut viime vuosina kasvukäyrällä. 
Tulevaisuudessa erilaisten tuulettuvien julkisi-
vurakenteiden markkinaosuuden ennakoidaan 
edelleen kasvavan. 

Betonin markkinaosuus on ollut viime 
vuodet pääosin kasvulinjalla koko uudisra-
kentamisen markkinassa, markkinaosuuden 
ollessa reilu 10 %. Rakennustyyppien mukaan 
tarkasteltuna markkinaosuus on kasvanut 
erillisissä pientaloissa, rivitaloissa, asuinker-
rostaloissa, liike- ja toimistorakennuksissa sekä 
julkisissa palvelurakennuksissa. Teollisuus- ja 
varastorakentamisessa betonin osuus on ollut 
laskusuunnassa. Muissa rakennuksissa betonin 
markkinaosuus on säilynyt lähes muuttumat-
tomana. 

 Julkisivujen korjaamisen ennakoidaan jat-
kavan edelleen reilun 3 % vuotuisessa kasvussa 
myös tulevina vuosina. Julkisivujen korjaami-
nen painottuu puujulkisivuihin, ollen 67 % kor-
jattavasta julkisivupinnasta. Markkinaosuutta 
selittää puun suosio julkisivumateriaalina sekä 
toisaalta materiaalin luontainen ikääntyminen. 
Betonin osuus korjausrakentamisessa on 1 %. 

Parvekkeiden rakentaminen on ollut vil-
kasta koko 2000-luvun, viime vuosina kasvu 
on ollut voimakasta johtuen asuinkerrostalo-

rakentamisen kasvusta. Parvekkeiden uudis-
tuotannon lukumäärän kasvun odotetaan 
taittuvan asuinrakentamisen hiljentyessä. 
Parvekkeiden korjaustarve on lukumäärälli-
sesti lähes uudisrakentamisen tasolla ja par-
vekekorjaamisen kasvun odotetaan jatkuvan 
tulevinakin vuosina. 

Yritykset luottavat julkisivumarkkinaan 
Julkisivualalla toimivat yrityksen uskovat lii-
kevaihdon kasvuun. Näkemys jatkuu siis viime 
vuosien positiivisella linjalla. Positiivisuutta 
lisää myös se, että liikevaihto on odotusten 
mukaisesti ollut kasvavaa markkinatutkimuk-
sen seurantajakson aikana. Tulevina vuosina 
kasvun odotetaan hidastuvan, mutta kuitenkin 
jatkuvan edelleen. 

Betonijulkisivujen määrän oletetaan kas-
vavan tänä vuonna. Voimakkainta kasvua 
odotetaan kuitenkin tuulettuviin julkisivura-
kenteisiin. Rappausten sekä kovalle alustalle 
tehtävien että erilaisten eristerappausjärjestel-
mien määrään ennakoivaan vähenevän. 

Lisätietoja tutkimuksesta: Julkisivuyhdis-
tys ry,  toiminnanjohtaja Petri Annila,   
e-mail: toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi

Tutkimusraportin tilaukset:   
www.julkisivuhdistys.fi

1 Julkisivumateriaalien  markkinaosuuksia.

1
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Suomalainen betonituotteiden ja kivitalojen 
valmistaja Lammin Betoni on tuonut markki-
noille pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena 
syntyneen uuden tuoteinnovaation. Ammatti-
rakentamiseen suunniteltu Lammi Kuorikivi 
esiteltiin lokakuussa FinnBuildissa. 

Markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus 
Inkiläisen mukaan Kuorikiven kehitystyö vei 
yli kymmenen vuotta. Se vaati muun muassa 
neljä eri testikohdetta.

”Tämä on meille iso satsaus ja odotamme 
suuria. Haluamme enemmän jalansijaa ammat-
tirakentamisessa eli rivitalo-, kerrostalo- ja pari-
talorakentamisessa”, Inkiläinen kertoo.

Kuorikivi on valueristeharkko, jonka ulko-
kuorena ja rappausalustana toimii 200×200 
millimetrin ruutuihin jaettu 25 millimetriä 
paksu, mallisuojattu betonikuori. Kantavana 
sisäkuorena toimii 200 millimetrin betonikuori 
ja eristeenä grafiitti-EPS. Aukkojen ylitykset 
tehdään Lammin patentoimalla liittoprofiililla.

Kuorikivellä on Lammin Betonin mukaan 
erinomainen iskunkestävyys ja se on valmis 
rapattavaksi heti valun jälkeen.

“Lammi Kuorikivi syntyi halusta paran-
taa rappausalustan ja pinnan hallintaa sekä 
ominaisuuksia. Kuorikivi on pitkän tuoteke-
hittelyn tulos ja syntynyt yhteistyössä TTY:n 
kanssa. Tuote on hyödyllisyysmallisuojattu. 
Kuorikivi-tuoteperhe käsittää yhteensä kuusi 
harkkotuotetta ja laajentaa entisestään tuote-
valikoimaa ammattirakentamiseen”, Markus 
Inkiläinen kertoo.

”Lisäksi kivirakenteella päästään hyvään 
ääneneristävyyteen ja palonkestoon. Harkkora-
kenne on helppo ja nopea valaa ja sillä saadaan 
hyvä rakenteellinen kantavuus”, lisää Inkiläinen. 
Tuoteperhe käsittää kuusi harkkotuotetta. 
Kaikki tuotteet ovat jo markkinoilla.

Inkiläisen mukaan Lammin Betonilla 
tehdään koko ajan paljon kehitystyötä. Kehi-
tystiimi kokoontuu kerran kuussa ja käy läpi 

Lammi Kuorikivi on kivirakentamisen uusi innovaatio, jonka ominaisuudet on suunniteltu 
vastaamaan ammattilaisten tarpeisiin ja toiveisiin. Kuorikivi yksinkertaistaa ja nopeuttaa 
rakentamista sekä lisää rappauspinnan lujuutta ja käyttöikää.

Lammin Betoni kehitti tuoteinnovaation 
– uuden valueristeharkon

hankkeet. Isoja kehitysprojekteja on menossa 
yhtäaikaa yleensä 2–3 hanketta.

Lisätietoja:
Markus Inkiläinen, Markkinointi- ja kehitys-
päällikkö, Lammin Betoni Oy 
+358 207 530 408 
markus.inkilainen@lamminbetoni.fi
www.lammi.fi

Lammin Betoni on 1956 perustettu johtava antu-
ramuottien, betonikivien ja kivitalojen valmis-
taja. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 13,5 
miljoonaa euroa ja henkilökuntaa konsernin 
palveluksessa on 50 henkilöä. Yrityksen tuo-
tantolaitokset sijaitsevat Lammilla, Vantaalla 
ja Dabrowa Gorniszassa Puolassa. Lammin 
asiakkaita ovat rakennusalan ammattilaiset 
ja omakotitaloja rakentavat perheet.

Maritta Koivisto,  
päätoimittaja Betoni

1

2 3

1 As Oy Porin Villa Sun  on tehty Lammin harkoilla.

2 Lammi Kuorikivet - tuoteperhe

3 Lammi Kuorikivi KK400: leikkaus ja edestä. Kuo-

rikivi on valmis rapattavaksi heti valun jälkeen.
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Helsingin ja Vantaan rajalle Kehä III:n ja valta-
tie 4, ns. Lahdentien risteykseen rakennettava 
Helsinki Outlet on valittu Vuoden 2018 Paalu-
tustyömaaksi. Pääkaupunkiseudun ensimmäi-
sestä outletista tulee kaupungin ostoskorttelia 
muistuttava ”kylä”, jossa sijaitsevissa noin 15 000 
kerrosneliön tiloissa tulee toimimaan 40 suo-
malaista ja kansainvälistä muoti-, urheilu- ja 
sisustusbrändimyymälää, lisäksi paikan päälle 
rakentuu lapsille suunnattu liikunnallinen 
leikkipuisto sekä ravintoloita. Helsinki Out-
let-projektin kustannusarvio on 50 miljoonaa 
euroa ja se tulee avaamaan ovensa asiakkaille 
marraskuussa 2019. 

Hankkeen rakennuttaja on norjalainen 
sijoitusyhtiö Fortus AS ja pääurakoitsijana 
toimii Fira Oy. Maanrakennustyöt urakoi 
STM Etelä-Suomi Oy, joka tilasi toukokuussa 
2018 käynnistyneen paalutusosuuden Skanska 
Infra Oy:ltä. 

Helsinki Outlet sijaitsee entisen turvesuon 
ja savikon alueella, joten rakennukset on luon-
nollisesti tuettu teräsbetonipaaluilla peruskal-
lioon, joka sijaitsee syvimmillään noin 25 metriä 
maanpinnasta. Koska naapuritontilla käytetty 
maapohjan stabilointi on osoittanut huonosti 
toimivaksi ratkaisuksi, päätettiin myös piha-
alueet parkkipaikkoineen tukea paalutuk-
sella. Kohteen paalutusurakka käsitti noin 
2600 paalua, joiden kokonaispituus on 35 500 
metriä. Paaluista noin puolet on rakennusten 
perustuksissa ja toinen puolikas pihalaattojen 
tukena. Erittäin pehmeän maaperän vuoksi 
alue vahvistettiin koneet ja muun työmaalii-
kenteen kantavaksi, koerakenteen perusteella 
työalustaksi valittiin lujiteverkko ja metrin pak-
suinen betonimurskekerros, ainoastaan aivan 
heikoimmissa kohdissa jouduttiin käyttämään 
paalutuskoneiden alla lisätukena teräslavoja.

Lopputulokseltaan onnistuneessa paalu-
perustuksessa oli matkan varrella paljon haas-
teita. Koko hankkeen aikataulu on tiukaksi, 
lisäksi kohteen varsinainen rakenne- ja poh-

jasuunnittelu päästiin käynnistämään vasta 
investointipäätöksen jälkeen viime talvena, 
joten suunnitelmien ja määräarvioiden puut-
teen vuoksi paalutusurakan sopimusmuodoksi 
oli valittu yksikköhintaurakka. Paalutusvai-
heen alkaessa ei ollut vielä käytössä perustus-
suunnitelmia ja paalumäärät jouduttiin arvi-
oimaan pohjatutkimusten sekä kokemuksen 
perusteella. Onneksi pohjatutkimusten tulok-
set osoittautuivat todenmukaisiksi ja arvioidut 
paalupituudet pitivät paikkansa. 

Paalutustyön edistyessä paalutusaikataulu 
oli kireä ja rakennuskohtaiset perustussuunni-
telmat saatiin vain noin viikko ennen kyseisen 
kohdealueen työn aloitusta, näin työvaiheet ja 
paalutoimitukset suunniteltiin kokemukseen 
perustuen arvaamalla ja jatkuvasti tilannetta 
päivittämällä. Paalutusurakoitsijan ja paalutoi-
mittajan välinen toimiva yhteistyö kuitenkin 
pelasti hankkeen potentiaalisilta isommilta 
ongelmilta. 

Suunnitelmat tarkentuivat ajan mittaan 
ja niihin tuli runsaasti muutoksia myös jo 
toteutettujen alueiden osalta, mikä aiheutti 
lisäpaalutuksia olemassa olevien paaluryhmien 
sekaan. Paalutustyön suunnittelua hankaloitti 
myös eri rakennusvaiheiden ja aliurakoiden 
limittyminen samalla alueella, tässä kuiten-
kin auttoi sujuva yhteistyö maanrakennusu-
rakoitsijan kanssa. Hankaluuksista huolimatta 
työturvallisuudesta ei tingitty ja tapaturmilta 
vältyttiin.

Tuomariston valintapäätös perustui seu-
raaviin havaintoihin:

• Haastavat pohjaolosuhteet ja suunnitelma-
muutokset hoidettiin hallitusti.

• Onnistuneiden pohjatutkimusten seurauk-
sena paalujen katkaisuista aiheutunut 
materiaalihukka oli erittäin pieni. 

• Työturvallisuus on mietitty tarkkaan enna-
kolta, eikä tapaturmia sattunut, vaikka paa-
lutustyöt suoritettiin siten, että alueella 
oli samanaikaisesti useita erityövaiheita 

Pääkaupunkiseudun 
ensimmäinen Outlet-
kylä valittu Vuoden 2018 
Paalutustyömaaksi.

käynnissä. 
• Työmaan kulkutiet ja paalujen purkupaikat 

pidettiin hyvässä ja turvallisessa kunnossa 
ja hankalat paikat oli merkitty selvästi.

• Paalujen määrä oli suuri ja se kasvoi mer-
kittävästi työn edetessä, aikataulun ollessa 
tiukka, joten projekti muuttui edetessään 
yhä haasteellisemmaksi. Haasteista sel-
vittiin urakoitsijan ja paalutoimittajan eri 
toimintojen kitkattomalla yhteensovitta-
misella. 

• Paalutusurakoitsija hallitsi kokonaisuuden 
kiitettävästi suunnitelmamuutostenkin 
aikana.

• Paalujen määrä- ja mittamuutokset ilmoi-
tettiin paalutoimittajalle hallitusti, yhdessä 
sopien ja varaten riittävästi reagointiaikaa.

• Koko ketju (työpäällikkö, työnjohto, paa-
lutusryhmä, työmaan henkilöstö) toimi 
kiitettävästi yhtenä kokonaisuutena.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paalu-
valiokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuu-
den edustajista.  Tuomariston puheenjohtajana 
toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo 
Mustonen.

Hankkeen toteuttajat:
Rakennuttaja: Fortus AS
Pääurakoitsija: Fira Oy
Maanrakennusurakoitsija: STM Etelä-Suomi Oy
Paalutusurakoitsija: Skanska Infra Oy
Rakennesuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Geosuunnittelija: Sipti Infra Oy
Paalutoimittaja: HTM Yhtiöt Oy

Aiemmat Vuoden Paalutustyömaat ovat 
Vermontien paalulaatta, Espoo (2017), Metsä 
Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas, Ääne-
koski (2016), Itä-Helsingin uusi keskus, Helsinki 
(2015), Turvesolmun eritasoliittymä ja Turvera-
dantie, Espoo (2014) sekä Kauppakeskus Puu-
villa, Pori (2013).

Lisätietoja: Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, 
puh 0400-201 507.

1 Helsinki Outlet on Vuoden 2018 Paalutustyömaa.
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Fontefloor PU Cem 
-pinnoitejärjestelmä 
betonisille teollisuuslattioille

Fontefloor PU Cem on kovaan käyttöön tar-
koitettu pinnoitusjärjestelmä, jolla on hyvä 
kemikaalien ja kulutuksenkestävyys. Se on 
erityisesti suunniteltu käytettäväksi elintar-
viketeollisuudessa ja tiloissa, joissa lattiat 
altistuvat kemikaaleille tai orgaanisille ja 
epäorgaanisille hapoille. Se myös suojaa lat-
tioita suolalta, emäksiltä, rasvoilta, öljyiltä ja 
vedeltä.

Pinnoitejärjestelmä kestää lämpöshokkeja 
ja pysyvää vesikuormaa. Pinnoite ei ime nes-
teitä tai likaa, joten se on helppo puhdistaa. Se 
sopii siten hyvin kaikille betonipinnoille, joille 
on korkeat hygieniavaatimukset. Tämä tekee 
Fontefloor PU Cem -pinnoitejärjestelmästä 
hyvän betonipintojen suojaamiseen kaikissa 
ympäristöissä, mukaan lukien panimoteolli-
suus, varastot sekä kemian- ja lääketeollisuuden 
tuotantolaitokset.

Pinnoitetut pinnat ovat ympäristön lämpö-
tilasta riippuen valmiit käytettöön vain 24- 36 
tunnin kuluttua levittämisestä. Fontefloor PU 
Cem -pinnoitejärjestelmä ei sisällä liuottimia, 
joten sen haju on mieto, ja se voidaan siten 
levittää myös laitoksen ollessa toiminnassa. 
Pinnoite on kuivuttuaan mattapintainen. Sitä 
on saatavissa viittä eri väriä, joilla saa aikaan 
siistin, ammattimaisen lopputuloksen.

“Fontefloor PU Cem -pinnoitejärjestelmä 
Koska se kuivuu ja kovettuu nopeasti, seisok-
kiaika on myös minimoitu. Se on liuotteeton 
ja vesiohenteinen. Tämä auttaa suojaamaan 
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä 
takaa, ettei tuotteisiin tartu ei-toivottuja hajuja 
tai makuja.

Lisätietoja:
Tikkurila Oyj, Tiina Killström, 
puh. 020 191 2111,     
tiina.killstrom@tikkurila.com

Tikkurilalta uusi 
Finngard Clean

Tikkurilan Finngard Clean -tuoteperhe on uutta 
kiviainespintaisille julkisivuille. Finngard Clean 
-tuotteiden luoma superhydrofobinen pinta 
hylkii vettä ja likaa, mutta päästää rakenteessa 
olevan kosteuden haihtumaan pinnoitteen läpi. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sääolo-
vaihteluiden myötä Suomen talvet ovat entistä 
leudompia ja kosteampia. Julkisivuihin kohdis-
tuu rasitusta entisestään ja pinnat pysyvät 
pidempään märkinä. Tämä antaa otollisen 
kasvualustan mikrobeille ja sienille, minkä 
seurauksena ulkopinnat vaurioituvat nopeam-
min. Tikkurilan funktionaaliset Finngard 
Clean -pintakäsittelytuotteet ovat Suomessa 
valmistettuja puhtaana pysyviä julkisivujen 
pintakäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita.

  – Finngard Clean -julkisivumaalien ja 
-pinnoitteiden kysyntä on kasvussa, sillä ne 
vastaavat tulevaisuuden ilmastohaasteisiin. 
Tuotteillamme tehdyn pintakäsittelyn ansiosta 
veden lisäksi myös lika huuhtoutuu sateella 
pois julkisivun pinnalta ja mikrobien kasvu 
vaikeutuu, Tikkurilan projektimyyntipäällikkö 
Mikko Auer kertoo.

Finngard Clean -tuotteita käytetään muun 
muassa rakennusten julkisivuissa, parvekkeissa 
ja eriste- ja levyrappauskohteissa. Pintakäsittely 
on mahdollista eri tekniikoita käyttäen ja 
tuotteet on sävytettävissä. Finngard Clean 
-tuotteiden sävytyspastojen väripigmentit 
ovat epäorgaanisia, jonka ansiosta niillä on 
lisäksi hyvä värinpysyvyys ja säänkesto. 
Pinnan teknisten ominaisuuksien ansiosta 
julkisivu pysyy puhtaana koko pintakäsitte-
lyn elinkaaren ajan.

Kuvassa on vuonna 1965 rakennetun Asunto 
Oy Hangon Ratakatu 18 -22:n julkisivuremon-
tissa pintakäsittelyyn käytettiin Finngard Clean 
1,5 -julkisivupinnoitetta.

Lisätietoa: Tikkurila Oyj, Mikko Auer,  
puh. 020 191 2041, mikko.auer@tikkurila.com

Lisää vaihtokelpoisia 
vakiokiinnityslevyjä
Betoniin ennen sen kovettumista asennettavien 
vakiokiinnityslevyjen, ’lätkien’, yhtenäistämi-
nen on edennyt. Jo vuonna 2016 ohjeet saatiin 
SBKL-levyille, nyt ohjeet ovat valmiina myös KL- 
ja JKL-kiinnityslevyille sekä RT-vakioteräsosille.

Yhtenäisten suunnitteluohjeiden ansiosta 
SBKL-, KL-, JKL-kiinnityslevyt ja RT-vakiote-
räsosat ovat vaihtokelpoisia. Vaihtokelpoisuus 
helpottaa sekä suunnittelijoiden, valmistajien, 
betonielementtivalmistajien, rakennusurakoit-
sijoiden että viranomaisten työtä.

Suunnitteluohjeet ovat laatineet yhteistyössä 
Betoniteollisuus ry:n kanssa Suomen markki-
noilla olevat kiinnityslevyvalmistajat Anstar 
Oy, Peikko Finland Oy, R-Group Oy ja Semko Oy. 
Suunnitteluohjeita laatineessa työryhmässä oli 
kuultavana myös rakennusvalvonnan edustaja. 
Varsinaisen laskentatyön teki ulkopuolinen kon-
sultti, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy.

Tietoa Elementtisuunnittelu.fi -sivulta
Lisätietoa suunnitteluohjeista ja käyttöohjeet 
löytyvät Elementtisuunnittelu.fi -sivuilta. Kiin-
nityslevyt ja vakioteräsosat on liitetty myös 
Tekla Structures -mallinnustyökaluihin ja ne 
löytyvät Teklan warehousista.

Kiinnityslevyvalmistajat ovat hakeneet 
tuotteille BY:n myöntämän käyttöselosteen. 

Helppoutta, nopeutta, kustannussäästöjä
Kun kaikilla valmistajilla on samat mitoitus-
perusteet, voi työmaa asentaa rakenteeseen 
minkä valmistajan lätkän tahansa. Yhtenäis-
täminen tuo helppoutta, nopeutta ja kustan-
nussäästöjä. Jos tehtaalla on valmiiksi hyllyssä 
oikeanlaisia lätkiä, ne voi käyttää valmistaja-
merkinnästä riippumatta. Lätkätilauksen voi 
myös tehdä sieltä mistä sen saa nopeimmin.

TRxx tai vastaava -merkintä ei 
enää kelpaa suunnitelmiin
Suunnittelijan työ helpottuu. Rakenteiden 
suunnitteluvaiheessa elementtitoimittaja ei 
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Betonin yhteystiedot 2018 
– uusi osoite: Eteläranta 10

.com

PL 381 (Eteläranta 10, 10. 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 Janne Kihula
040 514 65 10
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

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Tarja Merikallio
050 434 8335

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

Betoninäyttely muutti  
Eteläranta  10:een ja  
10. kerrokseen

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  muut-
tivat Rakennustuoteteollisuus RTT:n mukana 
1.2.2018 Eteläranta 10:een ja 10. kerrokseen. 
Yhteisissä tiloissa toimii edelleen betonipin-
tanäyttely, joka esittelee mm. erilaisia beto-
nin väri- ja pintakäsittelytapoja. Näyttely on 
avoinna toimiston aukioloaikoina klo 8.15–
16.00. Esittelystä voi sopia etukäteen arkkitehti 
Maritta Koiviston kanssa, gsm 040–9003577 
tai 
maritta.koivisto@betoni.com
www.betoni.com 

Ilmoittajaluettelo 4  2018

Ilmoittaja Sivu
Anstar Oy 4
Bermanto Oy 7
Betoniluoma Oy 12
Betonipallas Oy 9
Betroc Oy 7
Betset Group Oy 5
Cemex Oy/Embra Oy 2
Contesta Oy  II kansi
Insinööritoimisto Sulin Oy 7
Joutsenon Elementti Oy 10
Julkisivuyhdistys r.y. 4
Kestävä  Kivitalo-ryhmä 8
Kingspan Oy IV kansi
Lammin Betoni Oy 2
Nordic Fastening Group Ab 6
Peikko Finland Oy 3
Peri Suomi Ltd Oy 4
Rajaville-Consolis Oy 5
Rudus Oy 3
Sweco Oy 4
Swerock Oy 2
Vahanen Rakennusfysiikka Oy III kansi
Ämmän Betoni Oy 2

Tuotelehti PO-2016 
mukaiseen paalutuksen 
suunnitteluun ja 
paalutustyöhön RT 
betonipaaluilla
RT Betonipaalujen® Tuotelehti 2018 on uudis-
tettu versio TUOTELEHTI PO-2011 mukaiseen 
paalutustyöhön -julkaisusta, joka on päivitetty 
vastaamaan tämän päivän tarpeita ja vaatimuk-
sia. Päivitystarpeen käynnisti uusi RIL ry:n 
Paalutusohje 2016 sekä paalujen kantavuuden 
mitoituksesta teetetty laaja tutkimus Tampe-
reen teknillisellä yliopistolla Liikenneviraston 
ja RTT ry:n paalujaoksen toimesta. Kyseisen 
tutkimuksen tuloksena on saatu käyttöön aiem-
paa täsmällisempi paalujen mitoitusmalli ja sen 
perusteella on kehitetty uusi tuoteryhmä RT 
Betonipaalut®, jonka paalutuotteille voidaan 
sallia aiempaa korkeampia kuormituksia. Tämä 
Tuotelehti on ajanmukaistettu opas betonipaa-
luperustusten suunnittelulle ja paalutustyölle 
käytettäessä RT Betonipaaluja®, siihen on lisätty 
myös työturvallisuusohjeistusta. Tuotelehti 
toimii tiiviinä käsikirjana RT Betonipaalujen® 
käyttöön ja paaluperustusten suunnitteluun, 
uudistuneen Paalutusohjeen 2016 ja standar-
dien mukaisesti. Siinä esitellään uusia tuote-
ratkaisuja erilaisiin olosuhteisiin ja työohjeita 
paalutustyöhön.

 Tämä Tuotelehti korvaa vuonna 2011 ilmes-
tyneen julkaisun TUOTELEHTI PO-2011 mukai-
seen paalutustyöhön.

Lisätietoja: Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, 
Jaospäällikkö (valmisbetoni, paalut, putket ja 
kaivot), ari.mantila@rakennusteollisuus.fi
puh. 0400  201 507
 

useinkaan ole tiedossa. Yksi tärkeä syy vaihtokelpoisten kiinnitysosien tarpeeseen oli element-
tien CE-merkinnän myötä korostunut valmistuksen suunnitelmienmukaisuus. Esimerkiksi 
suunnitelmien perinteinen merkintä ”TRxx tai vastaava”, ei enää ole mahdollinen.

Ennen suunnittelijalla piti olla neljän valmistajan mitoitustaulukot, nyt tarvitaan vain yhdet.
Viesti viranomaispuoleltakin on yhtenäistämiselle myönteinen. Sen ansiosta rakennustar-

kastuskin tietää, ettei lätkän vaihtaminen aiheuta edes teoreettista riskitekijää.

Uutiset
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuott eet
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Betoniharkot • • • •
Betonin pumppaus • • • • •
Elementt ien asennus • •
Erikoiselementit • • • • • • • •
Eristeharkot • • •
Hissikuiluelementit • • •
Hormielementit

Hulevesituott eet •
Jännebetonipalkit • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. •
Kanavaelementit ja kourut • •
Katt 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 • • • • • • •
Elementt ien asennus • •
Erikoiselementit • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit •
Hormielementit •
Hulevesituott eet •
Jännebetonipalkit • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • • •
Katt 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.betonilaatt a.fi 
betonilaatt a@betonilaatt a.fi 

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

Betoniluoma Oy
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:

Haapaveden tehdas
Iisalmen tehdas
Nastolan tehdas
Paraisten tehdas
Turun tehdas

Betroc Oy
Valimontie 1, 99600 Sodankylä
Puh 020 7579 080
www.betroc.fi 
betroc@betroc.fi 

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

Myynti:
Betset-yhtiöt
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 Rytt ylä
Puh 019 7748 900
www.htmyhtiot.fi 

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

Muut toimipisteet:

Valmisbetonitehdas, Betonitie, Hyvinkää
Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Raatikainen, Janne, puh 0400 480874
hyb@hyvinkaanbetoni.fi 

Valmisbetonitehdas, Kerkkolankatu, Hyvinkää
Kerkkolankatu 26, 05800 Hyvinkää
Kurjenmäki, Risto, puh 0400 480 480
hyb@hyvinkaanbetoni.fi 

J

JA-KO Betoni Oy
Vaasantie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 06 824 2700 
www.jakobetoni.fi 
jaakko.eloranta@jakobetoni.fi 

Muut toimipisteet:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
Outokummuntie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 040-6782 730

Valmisbetonitehdas, Pietarsaari
Vaunusepäntie 2, 68660 Pietarsaari
Puh 040-6782 720

Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 040-6782 740

Joutsenon Elementti Oy
Puusementintie 2, 54100 Joutseno
Puh 0207 659 880
www.joutsenonelementt i.fi 
etunimi.sukunimi@joutsenonelementt i.fi 
myynti@joutsenonelementt i.fi 

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

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto
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L

Lakan Betoni Oy
Muuntamontie 2, 80100 Joensuu
Puh 0207 481 200
www.lakka.fi 
myynti@lakka.fi 

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 
perustett u perheyritys. Tuotamme kiviainespoh-
jaisia rakennustarvikkeita ja niihin liitt yviä pal-
veluita asiakkaitt emme tarpeisiin. Lakka tuote-
perheeseen kuuluvat kivitalot, harkot, pihakivet, 
laastit, tasoitt eet, elementit ja valmisbetoni.

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

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 tinkimätt ömyydestämme tuott eiden 
laadun suhteen. Tuott eiden laadun, asiantun-
tevan palvelun ja yli 60 vuoden kokemuksen 
avulla olemme raivanneet tiemme suomalaisen 
kivirakentamisen suunnannäytt äjäksi.

Olemme erikoistuneet laadukkaiden raken-
nuskivien ja pihatuott eiden valmistamiseen. 
Innovatiiviset tuott eet ja tarkoin mietityt ko-
konaisratkaisumme on kehitett y helpott amaan 
rakentamista. Laadukkaiden tuott 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 ammatt ilaista ja 
sen liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa.

Lujabetonin tehdasverkosto palvelee Suomessa 
26 paikkakunnalla. Suurimmat betonielementt i-
tehtaat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Taavetissa, 
Siilinjärvellä ja Kärsämäellä. Lisäksi Ruotsissa 
on kaksi valmisbetonitehdasta. Lujabetonilla on 
myös osakkuusyritysten kautt a tehtaita Ruotsis-
sa ja Venäjällä. 

Elementt ien lisäksi yhtiön päätuott eita ovat 
valmisbetoni, teräsbetonipaalut, betoniset rata-
pölkyt ja Luja-kivitalopaketit. Lisäksi Lujabetoni 
valmistaa mm. harkkoja, pihakiviä, pylväsjalus-
toja, Luja-moduleita sekä useita infrarakentami-
sen erikoistuott eita. Viimeisimpiä Lujabetonin 
huippu-uutuuksia ovat Luja-Superlaatt a sekä 
Luja SmartConcrete.

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 katt avasti pientalo-, 
asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elementt i-
toimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnitt elu-
ratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin. 
Toimimme 11 paikkakunnalla ja tehtaamme 
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välitt ömässä 
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konser-
niin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan 
perustuvien ratkaisujen tuott aja ja betonisten 
valmisosien valmistaja.

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.porinelementt itehdas.fi 
etunimi.sukunimi@elementt itehdas.fi 

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy

Potius Oy
Koskelontie 14 A 3, 02920 Espoo
Puh 010 2311 580
www.potius.fi 
myynti@potius.fi 
 
 

Lahden Kestobetoni Oy
Lakkilantie 2, 15150 Lahti
Puh 050 4077 173
www.kestobetoni.fi 
myynti@kestobetoni.fi 

Potius Oy on kivirakentamisen erikoisosaaja. Lah-
den Kestobetoni Oy kuuluu Potius Konserniin. 

Tarjoamme kokonaispalveluna betonielementit 
rakenne- ja elementt isuunniteltuina ja asennet-
tuina. Koska tunnemme yhtä lailla suunnitt elun 
haasteet kuin arjen työmaalla, toteutamme 
kivirungot kustannustehokkaasti.
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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
Karvaamokuja 2a (PL 42), 00380 Helsinki
Puh 020 447 711
www.rudus.fi 
etunimi.sukunimi@rudus.fi 

Rudus Oy on kestävien ja laadukkaiden kivipoh-
jaisten rakennusmateriaalien kehitt äjä ja toimit-
taja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitse-
mansa saman katon alta: betonit, betonituott eet, 
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin 
kierrätyksen. Useat tuott eet voidaan suunnitella 
yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 
Ruduksen ammatt itaitoisen henkilökunnan ja 
asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu katt ava valikoima 
talo- sekä infrarakentamisen betonituott eita 
ja –ratkaisuja: julkisivut, portaat, elpo-hormit, 
betoniharkot, tie-, rata-, energia- ja teleraken-
tamisen elementit. Lisäksi valikoimasta löytyy 
kunnallistekniset putki- ja kaivotuott eet mm. 
hule- ja jätevesien hallintaan sekä laaja valikoima 
maisematuott 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 liitt yviin palveluihin erikoistunut 
kotimainen perheyritys, joka toimii usealla 
paikkakunnalla ympäri Suomea. Hollolan tuote-
tehtaamme on erikoistunut betoniputkien ja 
-kaivojen valmistamiseen. www.ek-putket.fi 

S

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 Oy
Kangaslammenraitt i, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 646

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi 

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

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

Swerock Oy
Karvaamokuja, 00380 Helsinki
Puh 0400 606 121
www.swerock.fi 
info@swerock.fi 

Liedon toimisto
Hyvätt yläntie 10 B 5, 21420 Lieto
Puh 02 4845 600
www.swerock.fi 

Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:

Isonkyrön betonitehdas
Ritaalanraitt i 78, 66440 Tervajoki
Puh 044 3208 172

Kalasataman betonitehdas
Verkkosaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puh 0290 091 093

Kirkkonummen betonitehdas
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093

Lapuan betonitehdas
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 044 3208 171

Liedon betonitehdas
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092

Lohjan betonitehdas
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093

Loimaan betonitehdas
Myllykyläntie 12, 32200 Loimaa
Puh 0290 091 092

Naantalin betonitehdas
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

Salon betonitehdas
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

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

T
TB-Paalu Oy
Betonitie 14, 32830 Riste
Puh 02 5502 300
htt 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 08 5363 477
www.vb-betoni.fi 
vb-betoni@vb-betoni.fi y

Y
YBT Oy
Valimotie 1, 95600 Ylitornio
Puh 0400 93 0400, Fax 0420 93 0400
www.ybt.fi 
ybt@ybt.fi 

Toimitusjohtaja:
Juha Alapuranen 0400 696 695, juha@ybt.fi 
Tuotantopäällikkö:
Pertt i Pirtt ikoski 0400 562 914, pertt i@ybt.fi 
Elementt iasennus:
Mika Ylitalo 044 3310 163, mika.ylitalo@ybt.fi 

Tehtaat Ylitornion toimipisteen lisäksi:

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

Kuhmon Betoni Oy
Valimontie 11, 88900 Kuhmo
Sirpa Hutt 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
Koskelonkuja 1 A 27 (PL 10), 02920 Espoo
Puh 09 686 9140
www.ardex.fi 
ardex@ardex.fi 

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työoh-
jepankista

ARDEX-Opiston maksutt 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
www.cemexfi nland.fi 
jussi.thureson@cemex.com

Helsingin toimisto:
Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki
Puh 0207 121 430

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 nnsementt i.fi 
info@fi nnsementt i.fi 
etunimi.sukunimi@fi nnsementt i.fi 

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuott eemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja 
kivirouheet.

H

Halfen AB Suomen sivuliike
Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
Puh 010 633 8781
www.halfen.fi 
myynti@halfen.fi 

Tuott eemme:
• DEHA -kuula-ankkurit ja HD -hylsyankkurit
• HTA -ankkurikiskot
• HIT -ulokeparvekeraudoitt eet
• FBA -betonijulkisivukannakkeet
• BRA -seinäkeankkurit
• HK5 -tiilikonsolit
• Detan -vetotangot
• T-Fixx -valuankkurit

HauCon Finland Oy
Hytt ipojankuja 2, 02780 Espoo
Puh 0207 430 890
www.haucon.fi 
info@haucon.fi 

Osana isompaa osto-organisaatiota pystymme 
tarjoamaan Suomen markkinoille katt avan vali-
koiman alan parhaita tuotemerkkejä sekä omaa 
tuotantoa kilpailukykyisin ehdoin. Luomme 
ryhmässä lisäarvoa asiakkaillemme välitt ämäl-
lä alan tietotaitoa eri markkinoilta, tuomalla 
alan uutuustuott eet ja -ratkaisut asiakkaidem-
me käytt öön sekä luomalla asiakaslähtöisiä 
palvelumalleja ostotoiminnassa, logistiikassa 
aina koulutukseen asti. Paikallavalun perustar-
vikkeiden lisäksi meiltä löytyy markkinoiden 
laajin valikoima muott eja, ohjureita, rajaajia, 
liikunta saumalaitt eita, vedeneristystuott eita 
sekä injektointiletkuja ja -aineita.

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

Paalutarvikkeita jo yli 50 vuoden kokemuksella.
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M

Master Chemicals Oy
Askonkatu 9 A (PL 122), 15100 LAHTI
Puh +358 40 550 6649
www.master-chemicals.fi 
info@master-chemicals.fi 
 

Tarjoamme kokonaisratkaisut suunnitt elijoille ja 
betoni- ja rakennusliikkeille.

Meiltä myös ratkaisut betonipintojen pinnoituk-
siin, betonin laadun parantamiseen ja rakentei-
den suojaamiseen.

N

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

Nordic Fastening Group on Ruotsin johtava beto-
niin valett aviin tartunta-, nosto- ja kiinnitysosien 
toimitt aja. Omalla valvonta laboratoriolla ja  yli 
20 vuoden kokemuksella olemme varma valinta. 
Tuott eemme ovat CE-merkitt yjä ja sertifi oituja 
EN 1090-1 ja ISO 3834-3 standardien mukaan.

P

Paroc Group Oyj
Energiakuja 3, 00180 Helsinki
Puh +358 46 876 8000
www.paroc.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

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

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
www.pintos.fi 

Raudoitteet
Pintos Eura
Pysäkintie 12, 27510 Eura
Puh 02 838 5200
www.pintos.fi 
pintos@pintos.fi 

Okaria-betonivalutarvikkeet
Pintos Turku
Jonkankatu 4, 20360 Turku
Puh 02 273 9450
www.okaria.fi 
okaria@pintos.fi 

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

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

Suomen Betonilattiayhdistys ry
Mitt atie 1, 01260 Vantaa
Puh  0400 325 054
www.betonilatt iayhdistys.fi 
sihteeri@bly.fi 

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

EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

U

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

Tuott eitamme ovat mm. EPS- ja grafi itt ieristeet 
seinä-, katt o- ja latt iaelementt eihin, myös 
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
 



Rakennetaan onnistumisia

Hannu Pyy, erityisasiantuntija
hannu.pyy@vahanen.com

040 507 2071

www.vahanen.com

Sonja Nieminen, asiantuntija
sonja.nieminen@vahanen.com

040 8266 778

Vahanen Rakennusfysiikka Oy



Rakentamassa
tulevaisuuden seiniä  

Kooltherm® K15 C Julkisivueriste

Koe seinäeristyksen tulevaisuus

Kingspan Kooltherm® K15 C Julkisivueriste on tehokas lämmön-
eristelevy tuulettuvien julkisivujen eristämiseen. Eristeen laminaatti  
on mikroperforoitu, joten rakenne pääsee kuivumaan myös  
eristeen suuntaan.

•  120 mm ohuella eristekerroksella U-arvo 0,17 W/m2K
•  Diffuusioavoin
•  Lambda 0,020 W/mK (λD-arvo)
•  Paloluokka C-s1, d0 (tarvike ja eristävä osa)

K15 Julkisivueristewww.kingspaneristeet.fi
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