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Kolmossementin ympäristö-
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rakentamiseen.

Edelläkävijä
vihreässä 
rakentamisessa

Kolmossementti on vähäpäästöinen korkean 
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Maltillisen lämmöntuoton, korkean loppulujuuden, 
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ominaisuuksien ansiosta Kolmossementti 
soveltuu monenlaisiin kohteisiin.
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Pääkirjoitus Preface

Tutkimuksella kohti 
päästötöntä betonia

Elämme betonirakentamisen kannalta mielenkiintoisia aikoja. Suh-
danteet ovat huipussaan, mikä näkyy työvoiman saatavuudessa sekä 
rakennusmateriaalien hinnoissa. Taantumaa on odoteltu jo pidempään, 
mutta vauhti vain kiihtyy. Ikuisesti markkinat eivät voi kasvaa ja ennus-
tamisesta on tullut entistä vaikeampaa. Perinteiset yhtälöt kansanta-
louden ja rakentamisen suhdanteen välillä eivät ole enää voimassa. 

Vähähiilisyys on noussut kaikkien betonirakentajien huulille. Siitä 
on kyllä puhuttu jo viimeiset 20 vuotta, mutta puhumisen tasolle se 
on sitten jäänytkin. Nyt ollaan tosissaan siirtymässä sanoista tekoihin. 
Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut enemmän kuin edeltävien 19 
vuoden aikana yhteensä.

Kolmantena mielenkiitoisena asiana on koronasta vapautuminen. 
Nähtäväksi jää, miten se tulee vaikuttamaan esimerkiksi toimistora-
kennusten tarpeeseen ja kaupungistumiseen. Kiinnostavaa on myös se, 
miten osaamme poimia koronan tuomista muutoksista parhaat puolet 
käyttöömme. Etänä betonia ei valeta tulevaisuudessakaan, mutta paljon 
on hyviä asioita kehittynyt korona-aikana.

Aalto-yliopistossa alkoi juuri uusi viiden vuoden lahjoitusjakso 
betonin tutkimuksen osalta. Betonialan panostus tutkimukseen näh-
dään Aalto-yliopistossa hyvin positiivisesti – se on merkki siitä, että 
ala tarvitsee ja arvostaa tutkimustoimintaa. Samalla Aalto-yliopiston 
betonitekniikan tutkimusteemat on päivitetty. Tutkimus keskittyy 
jatkossa digitalisaation hyödyntämiseen ja toisaalta vähähiilisen 
betonin kehittämiseen. Tavoitteena on jatkossa betonin notkeuden 
ja ilmamäärän mittaaminen automaattisesti suoraan sekoittimesta ja 
myös betoniautosta. Jokaisen annoksen systemaattinen mittaaminen 
vähentää laatuvaihteluita ja mahdollistaa betonin optimoinnin uudella 
tavalla. Vähähiilisen betonin osalta tutkimus keskittyy seossementtien 
laajamittaiseen hyödyntämiseen. Erityisesti varhaislujuuden kehitys 
on voimakkaasti seostetuilla sementeillä haasteena. Samoin sideai-
neissa tapahtuvat muutokset edellyttävät säilyvyysominaisuuksien 
tutkimusta. Käynnissä on jo Betoniyhdistyksen vetämä projekti, jossa 
kehitetään vähähiilisten betonien luokittelua. Jo lähitulevaisuudessa 
rakennushankkeeseen voidaan valita vähähiilisempi vaihtoehto beto-
nien osalta ilman, että kilpailua rajoitetaan. 

Nyt kun vähähiilisyyden tavoittelussa on päästy liikkeelle, alkaa 
uusia ratkaisuja löytyä. Visiona on, että tulevaisuudessa sementtiklink-
keri poltetaan päästöttömällä sähköllä ja valmistuksen CO2-päästöt 
kerätään talteen. Samalla kiviaines voidaan valmistaa murskaamalla 
sitä betoniaseman alapuolella olevasta kalliosta. Näin betonin päästöt 
lähentelevät nollaa. Tähän mennee vielä enemmän kuin 5 vuotta, mutta 
toisaalta kaikki tarvittavat tekniikat ovat jo olemassa.

Betonialaa vaivaa nyt työvoimapula, eikä siihen ole tulossa helpo-
tusta. Yksi mahdollisuus olisi ulkomaalaisten opiskelijoiden tehok-
kaampi hyödyntäminen. Rakennuspuolella on ulkomaalaisia opiske-
lijoita paljon, mutta työllistyminen on paikoin haasteellista. Kielitaito 
on usein ongelmana. Opiskelijoita tulee kannustaa tehokkaampaan 
suomen kielen opiskeluun, mutta samalla myös yritykset voisivat jous-
taa kielitaitovaatimuksien osalta.

Jouni Punkki
Professor of Practice
Betonitekniikka, Rakennustekniikan laitos, Aalto-yliopisto

Research paves way towards emission-free concrete
As far as concrete construction is concerned, we are living in interesting 
times. Economy is peaking, which is reflected in the availability of work 
force as well as in the prices of building materials. A recession has been 
expected to arrive over a longer period, but the speed just keeps picking 
up. The markets cannot continue to grow for ever, but it has become 
increasingly more difficult to make forecasts. 

Decarbonisation is a focal topic for every concrete builder. Not that 
it hasn’t been talked about for the past 20 years. Now we are finally put-
ting our money where our mouth is. Indeed, more has happened in the 
past year than during the previous 19 years put together.

Liberation from COVID-19 is the third interesting issue. It remains to 
be seen how it will affect the need for office buildings or urbanisation, 
for example. Pouring concrete will not take place remotely even in the 
future, but a lot of good things have emerged during the pandemic.

A new five-year endowment for concrete research has just started 
at Aalto University. The investment of the concrete sector in research 
is received in a very positive manner at the University. Aalto University 
has in the same context also updated the research thematic on concrete 
engineering. In the future, research will focus on the utilisation of digi-
talisation on one hand, and on the development of low carbon concrete, 
on the other hand. The aim is to be able to monitor the filling ability and 
air volume of concrete automatically directly from the mixer and also 
from the concrete mixer truck. With low carbon concrete, the focus of 
research is on the extensive utilisation of blended cements. In addition, 
the changes introduced in binders make it necessary to study durability 
properties. The classification of low carbon concretes is being developed 
in an ongoing project. It will be possible already in the near future to 
choose lower carbon alternatives for concrete in building projects. 

New solutions will be found now that the low carbon quest has been 
launched. The future vision is for cement clinker to be burned using zero 
emission electricity and CO2 emissions from manufacture to be recov-
ered. Also, aggregates will be produced by crushing rock underneath 
the concrete station. This brings emissions from concrete close to zero. 
True, this will not happen within the next five years, but all the required 
technology already exists.

The concrete sector already suffers from a shortage of labour force 
and there is no relief to the situation in sight. More efficient usage of 
international students would offer one small possibility. Students need to 
be encouraged to invest more in Finnish language studies and companies 
could, for their part, be more flexible in their language requirements.

Jouni Punkki
Professor of Practice, Concrete Technology, Aalto University

1 Jouni Punkki
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Yksi suomalaisen taidemaailman keskittymistä 
valmistui Helsingin itäiseen kantakaupunkiin 
kesällä 2021. JKMM Arkkitehtien Sörnäisten 
rantatielle suunnittelema Taideyliopiston 
Kuvataideakatemian uusi rakennus on suun-
niteltu taiteentekijöiden ehdoilla, ja se muodos-
taa yhdessä vanhojen maamerkkirakennusten 
ja nykyisen Taideyliopiston Teatterikorkea-
koulun kanssa uuden Sörnäisten kampuksen.  
Samalla tontilla ennen sijainneen Helsingin 
Myllyn mukaan nimensä saanut uusi raken-
nus on arkkitehtuuriltaan rouhea ja ammentaa 
entisen teollisuusalueen historiasta. 

Lähes 13 000 bruttoneliötä käsittävä Mylly 
on varta vasten taiteen opiskelemiselle, opet-
tamiselle ja esittämiselle suunniteltu tilakoko-
naisuus, joka tuo yhteen kuvataiteen, teatte-
rin ja tanssin tulevat ammattilaiset. Uusissa 
muunneltavissa ja joustavissa tiloissa toiminta 
käynnistyy alkusyksystä 2021, ja virallisia ava-
jaisia vietetään joulukuussa 2021. 

Suunnittelun lähtökohdat
Vuonna 2017 JKMM voitti uuden rakennuk-
sen arkkitehtuurikilpailun, ja neljä vuotta 
myöhemmin Taideyliopiston kauan odotettu 
kampus on vihdoinkin valmis. Uudisraken-
tamista ja vanhojen suojeltujen osien perus-
korjaamista yhdistävän Myllyn valmistumi-
nen viimeistelee Taideyliopiston Sörnäisten 
kampuksen, uuden taidekorttelin. Mylly on 
liitetty yhdyskäytävin Taideyliopiston Teat-
terikorkeakoulun Kookos-rakennukseen, yli 
satavuotiaaseen entiseen saippuatehtaaseen. 

Mylly
– Taideyliopiston uusi rakennus

Taideyliopiston uusi rakennus Helsingin Sörnäisissä tarjoaa 
taiteen opetukselle maailmanluokan tilat. Rouhealla arkkiteh-
tuurilla luotiin mahdollisimman joustavia tiloja, joita taiteen 
eri alat voivat muokata omakseen.

JKMM Arkkitehdit 
www.jkmm.fi 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

Toinen Taideyliopiston Helsingin-kampus 
sijaitsee Töölössä, jonne on keskitetty Sibeli-
us-Akatemian toiminta. Molemmat kampuk-
set palvelevat yhteensä lähes 2000 musiikki-, 
kuvataide-, teatteri- ja tanssiopiskelijaa. 

Visio
Mylly on suunniteltu luontevaksi osaksi Sör-
näisten rantatien perinteikästä teollisuusym-
päristöä. Parhaillaan voimakkaasti kehittyvä 
alue on synnyttänyt uutta elävää kaupun-
kikulttuuria, jota uusi rakennus täydentää 
veistoksellisella ja teollisuusrakentamisesta 
ammentavalla tyylillään. 

Taideyliopiston Myllystä on räätälöity 
yhdessä käyttäjien kanssa muunneltavat tilat 
tulevaisuuden taiteelle. Niissä eri taiteenalojen 
tekijät, tutkijat ja muun yhteiskunnan toimi-
jat pääsevät kohtaamaan toisensa ja luomaan 
uutta. Kampuksen osana Mylly toimii sallivana 
alustana myös taiteiden välisille kohtaamisille 
ja entistä syvemmälle yhteistyölle. 

Ennen kaikkea Myllyn arkkitehtuuri ja 
sisustus on suunniteltu niin opiskelijoille ja 
henkilökunnalle kuin yleisölle helposti haltuun 
otettavaksi – se antaa tilaa ja näkyvyyttä tai-
teen tekemiselle ja kokemiselle.

”Kokonaisvaltaista suunnittelua ohjasivat 
muunneltavuus, yhteisöllisyyden tukeminen ja 
ympäristöön sovittaminen. Suunnittelun kes-
keinen lähtökohta oli toteuttaa joustavat tilat, 
jotka eivät rajoita vaan mahdollistavat. Tila on 
valmis vasta, kun taideyliopistolaiset otta vat sen 

1

1 Kuvataiteen, valo- ja äänisuunnittelun sekä esit-

tävän taiteen lavastuksen opetus käynnistyi uusissa 

tiloissa syksyllä 2021. Uusi rakennus on nimetty 

Myllyksi tontilla ennen sijainneen Helsingin Myllyn 

mukaan.
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haltuun ja tekevät siitä itsensä näköisen”, kertoo 
rakennuksen pääsuunnittelija Asmo Jaaksi.

”Uusi rakennuksemme mahdollistaa kuva-
taiteen opettamisen maailmanluokan tiloissa. 
Myllyssä taiteen tekemisen arki ja jäljet saavat 
vapaasti näkyä, ja tiloja on helppo muuttaa 
tulevaisuudessa uusia tarpeita vastaaviksi”, 
sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. 

Taideyhteisön uusi kohtauspaikka 
ja näyteikkuna
Yhteisöllisyys ja muunneltavuus ovat suunnit-
telussa tilaratkaisujen ja työ- ja oppimisympä-
ristöjen keskeiset lähtökohdat. Raakatilamai-
sesta ympäristöstä tehtiin mahdollisimman 
joustavaa tilaa, jota eri taiteen alat voivat 
muokata omakseen. 

”Yhdistelmä uutta sekä vanhan korjausta 
tuo arkkitehtuurille ajallista syvyyttä. Uudis-
rakennus erottuu uutena kerrostumana 
nivoutuen samalla kampuksen suojeltujen 
rakennusten kanssa yhdeksi toiminnalliseksi 
kokonaisuudeksi. Pelkistetyn monumentaa-
lisessa arkkitehtuurissa on Sörnäisten alueen 
perinteisen teollisuusrakentamisen modernia 
tulkintaa. Vanha siilorakennus ja entinen 
Strömbergin sähkölaitetehdas korjattiin niiden 
historiaa kunnioittaen”, kuvailee Jaaksi.

Veistoksellinen arkkitehtuuri tukee Taide-
yliopiston omaa identiteettiä ja antaa suurpiir-
teisen mittakaavansa ansiosta tilaa rikkaalle 
sisällölle, taideyhteisön uudelle kohtauspai-
kalle. Katukuvassa pelkistettyä punatiilistä 
julkisivua rytmittävät sotilaallisen ryhdikkäät 

ja korkeat ikkunarivistöt muistuttavat näyteik-
kunoita avaten taiteen maailman ohikulkijoille.

Myös Taideyliopiston Kuvataideakatemian 
galleriatoiminta siirtyy uuteen rakennukseen. 
Lähes 750 neliömetrin laajuiset, korkeat ja 
valoisat näyttelytilat sijaitsevat katutasossa 
Sörnäisten rantatiellä. 

”Uusi kampus muodostaa Sörnäisiin vilk-
kaan yleisölle avointen kulttuuritapahtumien 
foorumin ja taide näkyy entistä vahvemmin 
osana alueen kaupunkikuvaa”, sanoo Taideyli-
opiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna 
Johansson.

Yleisölle avoin näyttelytoiminta alkaa syys-
kuun 2021 lopulla, jolloin kaupunkilaisille tar-
joutuu tilaisuus päästä tutustumaan uuteen 
kampukseen.  

Taiteen ehdoilla suunniteltu kestävä 
työ- ja oppimisympäristö  
JKMM Arkkitehdit on ennenkin suunnitellut 
taiteelle ja tieteelle omistettuja rakennuksia ja 
tiloja. Helsingin yliopiston Tiedekulma (2017) 
muokkasi vanhasta hallintorakennuksesta 
koko tiedeyhteisön kohtauspaikan sekä työ- ja 
oppimisympäristön.  Amos Rex -taidemuseon 
(2018) näyttelytilojen suunnittelussa varaudut-
tiin tulevaisuuden taiteeseen, jonka muodoista 
ei vielä edes tiedetä. Samat ajatukset ja opit 
ovat ohjanneet Mylly-rakennuksen suunnitte-
lua: Muunneltavat tilat tukevat luovia proses-
seja ja mahdollistavat rikastuttavaa synergiaa 
ja vuorovaikutusta. 

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

2 Taideyliopiston uusi rakennus Mylly sijaitsee 

Sörnäisten rantatien varrella.

3 Kokonaisuuden suunnittelussa tärkeimpänä 

tavoitteena on ollut käyttäjien, eli taideopiskelijoiden 

ja -opettajien tarpeita vastaavien tilojen luominen. 

Tuloksena on muunneltava ja joustava tilojen koko-

naisuus, jossa näkyy niin taiteen tekemisen proses-

simainen luonne kuin korttelin teollisuushistoriakin.

4 Julkisivu Sörnäisten rantatielle.

5 Julkisivu Kaikukadulle.

4
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”Tärkeimpänä tavoitteenamme oli toteuttaa 
tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilö-
kunnan kanssa Taideyliopistolle mahdollisim-
man toimivat ja tarkoituksenmukaiset uudet 
tilat. Taideyliopiston toiminta on erityisen 
monimuotoista, ajassa elävää ja yhteiskun-
nassa tapahtuviin muutoksiin reagoivaa. Suun-
nittelutiimin haasteena oli sovittaa yhteen 
rakennuksen kestävä elinkaaritavoite sekä 
työ- ja oppimisympäristöjen nopeasti kehitty-
vät tarpeet.  Koko suunnitteluprosessiamme 
ohjasi muuntojoustavuuden periaate”, kertoo 
projektiarkkitehti Teemu Toivio.

Myllyn uudisrakennuksessa kaikki viisi ker-
rosta yhdistävä keskustila muodostaa raken-
nuksen sydämen, valopihan, jonka äärelle 
rakennuksen vilkkaimpiin kohtiin sijoittuvat 
avoimet kohtaamisen tilat. Monipuoliseen tila-
ohjelmaan kuuluvat muun muassa sisääntu-
loaula, viisikerroksinen portaikko sekä kattoon 
asti ulottuva valopiha; näyttelytiloja katuta-
sossa ja kattoterassilla sekä maailmanluokan 
studiotiloja; taidegrafiikan, kuvanveiston, 
maalauksen ja tila-aika-taiteiden opetustiloja; 
yhteisiä ja yksityisiä työtiloja; siilo-osassa sijait-
seva galleriatila ja oppilaskunnan tila. 

Kampuksen rakenteen ja talotekniikan 
perusratkaisuilla haluttiin tukea toimivuutta, 
muunneltavuutta sekä kestävää kehitystä. 
Mylly-rakennuksen periaateratkaisut ja inno-

vatiivinen tekniikka mahdollistavat energia-
tehokkuuden, ja sen elinkaari haluttiin tehdä 
mahdollisimman pitkäksi suunnittelemalla 
siitä arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti 
laadukas sekä toiminnallisesti muuntojous-
tava. Runkomitoitus, kerroskorkeudet ja 
tilarakenne on suunniteltu niin, että tiloja ja 
toimintoja julkisesta yksityiseen jäsentävä vyö-
hykkeisyys on mahdollista. Kantavat julkisivut 
sekä vähäinen kantavien rakenteiden määrä 
helpottavat muutosten tekemistä. 

Halusimme luoda ison mittakaavan jousta-
vuutta, vapauttaa käyttäjät toimimaan esteettä 
ja muokkaamaan tilasta omaansa. Paikallava-
letut betonirunko ja -pinnat on suunniteltu 
kestämään kovaa käyttöä ja muokkausta. Ver-
hoilemattomat betonipinnat, käsittelemättö-
mät teräspinnat ja sisustuksen rouhea yleisote 
sopii hyvin yhteen alueen teollisen perinteen 
kanssa”, kuvailee Toivio.

Tarkoituksenmukaista tyhjää 
tilaa taiteen täytettäväksi
Myllyn sisustuskonseptin fokuksessa on 
yhteisöllisyys ja taiteen tekeminen. Sisustus 
toistaa samaa vyöhykkeisyysajattelua kuin 
arkkitehtuuri: tiloja on moneen tarpeeseen 
keskittymistä mahdollistavista yksityisistä 
tiloista aina julkisiin kohtaamistiloihin. Työs-
kentely- ja projektitilat sekä monitilatyöym-

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

6

6 Osa tontin vanhoista rakennuksista purettiin.

Tiloissa oli ollut vaihtelevasti eri toimintaa.

7 Keski-Suomen Betonirakenne KSBR urakoi raken-

nuksen rungon paikallavaluna Lujatalo Oy:lle.

8 Ulkoseinien muotituksessa käytettiin Dokan 

Top50-seinämuottikalustoa. Kaikkiaan runkotöihin 

sisältyi 10 000 neliömetriä holvipintoja ja 4 500 neliötä 

väli- ja ulkoseinien muottitöitä.

9 Isot aukotukset oli otettava huomioon pielien 

raudoituksessa.
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päristöt on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä 
taideyliopistolaisten kanssa. 

”Ympäristöstä haluttiin tehdä oppimiseen 
ja työskentelyyn inspiroiva – elämä ja taide 
saavat näkyä”, kertoo sisustusarkkitehti Päivi 
Meuronen.

Opiskelijoiden työtiloihin suunniteltiin 
muuntojoustavat modulaariset tilanjakaja-
kalusteet. Valopihaan avautuvista kerrosau-
loista eli Kohtaamoista löytyy pienoiskeittiöt 
ja avointa työskentely- ja oleskelutilaa.

“Sisätiloihin valittiin materiaaleja, jotka 
sopivat vanhaan teollisuusympäristöön ja sal-
livat kovan työkäytön. Kalustuksen pääosassa 
on puu, joka kestää ja patinoituu kauniisti. 
Samalla se toimii kontrastina tilojen koville 
betoni- ja teräspinnoille”, kuvailee Meuronen.

Sisustussuunnittelutiimi vastasi myös Teat-
terikorkeakoulun rakennuksen Torin uudistuk-
sesta: Kookoksen sisäpiha toimii nyt monipuo-
lisemmin kohtaamiseen houkuttelevana, avoi-
mena tapahtuma- ja toimintatilana. Lavastuksen 
opiskelijat suunnittelivat sisäpihalle taidetta, 
joka aktivoi tilaa ja sen käyttöä. Torin yhteydessä 
palvelevia kirjastoa ja ravintolaa uudistettiin 
ja laajennettiin, ja samalla jalkautettiin niiden 
toiminta näkyvämmin sisäpihalle.

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

10

11

10 Työmaavaihe käynnissä. Rungon tekemisen 

haasteita olivat seinien puhdasvalupinnat, korkeat 

holvituennat sekä isot ikkuna- ja oviaukot.

11 Leikkaus.

12 Mylly yhdistää tontin vanhat teollisuuskiinteistöt 

nykyaikaiseen huippuarkkitehtuuriin.
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Rakenteiltaan vaativa suunnittelukohde
Ennen kuin runkorakennetyöt voitiin aloittaa, 
tontilla oli tehtävä runsaan puolen vuoden kes-
toiset purkutyöt. Ennen purkamisen aloitta-
mista edellinen tontinhaltija oli puhdistanut 
maaperästä vanhan teollisuuskäytön jäljiltä 
pilaantuneita maamassoja. Rakennuksen ala-
puolisen maaperän pilaantuneet maat pois-
tettiin kuitenkin vasta purkutöiden jälkeen.

Koska uusi perustamistaso ulotettiin huo-
mattavasti purettujen talojen perustamistasoja 
alemmas, työmaalla oli myös louhittava run-
saasti. Tämä oli turvallista tehdä vasta, kun 
rakenneteknisesti kriittisimmät purkutyöt oli 
tehty oikeassa järjestyksessä ja rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti.

”Oikeastaan vanhimmissa rakennuk-
sissa ei ollut perustuksia sanan nykyisessä 
merkityksessä lainkaan. Ei siis varsinaisia 
betonianturoita, minkä johdosta perustuksia 
vahvistettiin suihkupaalutuksella”, Lujatalon 
työpäällikkö Mika Marttila kertoo.

”Siilot tuettiin väliaikaisesti. Niitä vahvis-
tettiin noin 80 millimetrin vahvuisella mant-
teloinnilla. Kun päälle vielä asennettiin yhtä 
paksu lämpöeristetty levyrappauskerros, koko-
naispaksuus lähes tuplaantui. Sellaisella raken-

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus
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teella pitäisi pärjätä seuraavat 50 vuotta”, Luja-
talon vastaava mestari Jouni Pessala kertoo.

Pessala piti työmaansa rakenneteknisiä rat-
kaisuja muutenkin vaativina. Paikallavaletut 
välipohjat olivat epätavallisen paksut, mikä 
johtuu tiukasta askeläänten eristävyysvaati-
muksesta. Vaatimus on seurausta käyttötar-
koitusten kirjosta, johon sisältyy sekä kovaa 
ääntä aiheuttavaa että hiljaisuutta vaativaa 
toimintaa.

Rakennesuunnittelun suurimpana haas-
teena oli suhteellisen pitkillä jänneväleillä 
tehty massiivinen paikalla valettu pilari-laat-
tarakenne, jonka kuivuminen vei aikaa, kertoo 
projektipäällikkö Harri Autio  Vahanen Suun-
nittelupalvelut Oy:stä. Lopuksi lattiapinnat 
hiottiin ja käsiteltiin pölynsidonta-aineella. 
Kosteudenhallintaan ja sisäilman laatuun oli 
kiinnitettävä erityisesti huomiota, mikä toi 
haasteita aikatauluun. Haasteisiin vastattiin 
työmaaorganisaation kanssa valujärjestyksien, 
työnaikaisen suojauksen, jälkihoitojen ja beto-
nikoostumuksen hyvällä suunnitelulla.

Rakennukse rungon tekemisen haasteita 
olivat erityisesti seinien puhdasvalupinnat, 
korkeat holvituennat sekä isot ikkuna- ja ovi-
aukot. Lisähaastetta toivat itsetiivistyvällä 

13 Vanhan ja uuden rakennuksen välinen 27 metriä 

korkea seinä tehtiin Lammin KK 400 Kuorikivi-har-

koilla. 
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Lasikatetta tukee teräsrunko, mutta yhte-
näinen lasipinta limittyy ympäröivän betoni-
rakenteen puolelle. Tällä toimenpiteellä kos-
teustekniset ongelmat tulivat eliminoiduiksi 
mahdollisimman tehokkaasti.

Julkisivuissa ja tekniikassa tarkkana
Meren läheisyyden takia rakennuksen julki-
sivu oli erityisen huomion kohteena. Työmaan 
kosteudenhallintakoordinaattori  Harri Jan-
salo Tornando Oy:stä piti kaikkein tärkeim-
pänä tehtävänään huolehtia siitä, että meren-
puoleisiin julkisivurakenteisiin ei päässyt vettä 
äärimmäisilläkään keleillä.

”Ikkunanpielet ovat luonnollisesti kriittisiä 
kohtia. Niiden tiivistäminen huolella oli itses-
tään selvä vaatimus. Toinen perusvaatimus oli 

julkisivun riittävä tuuletus. Emme tyytyneet 
normien mukaiseen minimituuletusrakoon 
vaan kasvatimme sen 20 millimetristä 50:een”, 
hän sanoo.

Rakennuksen suunnitteluikä on 50 vuotta, 
joka on merenrantasijainnin vuoksi tiukka 
tavoite. Talotekniikan käyttöiäksi se on epä-
realistisen korkea, koska tekniikka ikääntyy 
ja kehittyy nopeasti. Joka tapauksessa koh-
teen tekniikassa on otettu huomioon käyttö-
tarkoituksen mukaiset erityistarpeet, kuten 
esimerkiksi tehokas kohdepoistoilmanvaihto 
maalaamiseen tarkoitetuissa tiloissa.

IT-betonilla valetut seinät ja kuilut. Lisäksi 
suuri aulaporras ja kierreporras tehtiin paikal-
lavaluna valmiille pinnoille, tarkentaa KSBR:n 
työpäällikkö Janne Ikonen. Kaikki betonipin-
nat ovat puhdasvalupintoja, joissa muottiku-
viot saumoineen ja muottipulttauksineen piti 
olla säännöllisiä.

Vanhan ja uuden rakennuksen välinen 27 
metriä korkea seinä tehtiin Lammin KK 400 
Kuorikivi-harkoilla. Se on valmiiksi eristetty, 
ulkokuorellinen harkko, joka täytti myös koh-
teessa olevat palomääräykset. Suuren kerros-
korkeuden takia seinän paikallavalaminen 
olisi ollut lähes mahdotonta muun muassa 
valupaineiden vuoksi. 

Osa työ- ja opiskelutiloista vaati tavallista 
perusteellisempaa äänieristystä. Oman haas-
teensa suunnitteluun toi myös olemassa ole-
vien rakenteiden lähellä louhiminen uudisra-
kennuksen perustuksia varten. Rakennuksen 
runkoon tehtiin myös jonkin verran muutok-
sia: lisättiin pilareita ja muokattiin kantavia 
seiniä viereisten rakennusten suojaamiseksi.

Oleellinen osa Taideyliopiston uudisraken-
nuksen estetiikkaa on lasin hallitseva osuus. 
Rungon keskelle asennettiin pisimmältä sivu-
mitaltaan 27-metrinen, kolmion muotoinen 
lasikate. Sen ja betonirakenteen liitokseen oli 
kiinnitettävä erityistä huomiota ennen kaikkea 
rakennusfysikaalisen toimivuuden varmista-
miseksi.

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

14

15

16

14 Uudisosan arkadikäytävä yhdistyi vanhaan osaan.

15 Kuvataideakatemian galleriatoiminta siirtyy 

uuteen rakennukseen. Lähes 750 neliömetrin laa-

juiset, korkeat ja valoisat näyttelytilat sijaitsevat 

katutasossa Sörnäisten rantatiellä.

16 Taideyliopiston uusi rakennus karheine, suurimit-

takaavaisine ja muunneltavine tiloineen muistuttaa 

itsekin teollisuusrakennusta. 
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Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

17

18

19

17 Kaikki betonipinnat ovat puhdasvalupintoja. 18 Uudet näyttelytilat mahdollistavat entistä moni-

puolisempaa näyttely- ja tapahtumatoimintaa

19 Kun kaikki betonipinnat jäävät näkyviin, työn 

jäljen oli oltava tasaista ja hyvää. Valuvirheisiin ei 

ollut varaa.
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Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

21

20 Rungon keskelle asennettiin pisimmältä sivumi-

taltaan 27-metrinen, kolmion muotoinen lasikate. 

21 Rakennuksessa taiteen tekemisen arki ja jäljet 

saavat vapaasti näkyä ja tiloja on helppo muuttaa 

tulevaisuudessa uusia tarpeita vastaaviksi.
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22

23

22 Taideyliopiston Kuvataideakatemian käyttöön 

tulevassa uudessa rakennuksessa taiteen opiskelun 

jäljet saavat näkyä.

23 Kantavat julkisivut sekä vähäinen kantavien raken-

teiden määrä helpottavat tilamuutosten tekemistä 

niin uudis- kuin vanhassa osassa. Tu
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25 2. kerros 26 4. kerros 
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Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

27

28

27 Vanhoja rakenteita.

28 Vanhoja rakenteita, jotka säilytettiin.

29 Kokonaisvaltaista suunnittelua ohjasivat muun-

neltavuus, yhteisöllisyyden tukeminen ja ympäristöön 

sovittaminen. Suunnittelun keskeinen lähtökohta oli 

toteuttaa joustavat tilat, jotka eivät rajoita vaan mah-

dollistavat erilaiset toiminnot.

30 Vanhan siilon kaarevat seinämuodot jäivät tiloihin 

näkyviin, mikä on  muisto vanhasta rakennuksesta. 

Paikalla toimineen myllyn viljasiilot ovat 36 metriä 

korkeita. Vanhojen viljasiilojen seinärakenteet olivat 

työn alkaessa huonossa kunnossa. Niitä vahvistettiin 

mantteloinnilla ja levyrappauskerroksella.

Taideyliopisto
Osoite: Kaikukatu 5, Helsinki
Tilaohjelma: Opetus- ja työtiloja, monitila-
työympäristö, aula- ja galleriatilat, teatteri, 
ravintola, kirjasto, kattoterassi
Kokonaislaajuus: 13 000 brm2 
Aikataulu: Kilpailuvoitto 2017  
Rakennusaika: 2018 - valmistunut 2021   
Pääkäyttäjä: Taideyliopisto
Rakennuttaja: Veritas Eläkevakuutus  
Urakkamuoto: KVR
Kokonaisvaltainen suunnittelu: Arkkiteh-
tuuri, sisustusarkkitehtuuri, kalustesuunnit-
telu, restaurointi, taideintegraatio

Suunnittelu:  JKMM Arkkitehdit Oy, vastaa-
vina suunnittelijoina: Asmo Jaaksi (pääsuun-
nittelija), Teemu Toivio, Jussi Vepsäläinen, 
Katja Savolainen 
Sisustussuunnittelu: JKMM Interiors, vas-
taavina suunnittelijoina Päivi Meuronen ja 
Noora Liesmaa
Urakoitsija: Lujatalo Oy 
Betonirunkourakointi: Keski-Suomen Beto-
nirakenne KSBR Oy
Rakennesuunnittelu: Vahanen Oy 
Sähkösuunnittelu: Sitowise Oy  
Geosuunnittelu: Pöyry Finland Oy  

AV-suunnittelu: Ramboll Finland Oy  
Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy 
LVI- ja KSL-suunnittelu: Sitowise Oy
Palotekninen suunnittelu: L2 Paloturvalli-
suus Oy
Projektin keskeiset materiaalivalmistajat:
Valmisbetonin toimitus: Lujabetoni Oy
Julkisivun tiiliseinät: Raikkonen Oy 
Seinien betoniharkot: Lammin Betoni Oy
Julkisivujen rappaustuotteet: Fescon Oy 
Ikkunat, ovet ja lasiseinät: Jaatimet Oy
Betonilattiat: Bermanto Oy   
Lasiseinät: Vitrea Oy, Jaatimet Oy
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University of the Arts Helsinki 
University of the Arts Helsinki is developing its 
campus in Sörnäinen, an old industrial area 
close to the center. In recent years, the area 
has rapidly developed into a lively neighbor-
hood with a unique urban culture. JKMM has 
designed a new building for Academy of Fine 
Arts, which will form the heart of the campus, 
bringing together theatre, dance and arts stud-
ies. To integrate into the surroundings, the 
architecture is archaic and rough, composed 
of concrete and bricks.

Changing university education requires new 
architecture, which is flexible and modifiable. 
Therefore, the key spatial concept is simple, all 

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

32 33

31 Vivahteinen betonipinta jäi näkyville, mikä asetti 

urakoitsijalle haasteita.  Muottikuvioiden saumoineen 

ja muottipulttauksineen piti olla säännöllisiä.

32 Rakennuksen paikallavaletut välipohjat ovat poik-

keuksellisen paksuja – tulevien käyttäjien vaatimukset 

ovat äänieristykselle tavanomaista kovemmat.

33 Uudistettuja tiloja.

spaces are gathered around a triangular atri-
umlike central hall. This is a meeting space for 
students and staff, helping to build an educa-
tional community. All spaces are designed to 
provide a clear and open framework for learn-
ing and making of art. Raw and unfinished sur-
faces will leave room for art and student life. 
The roof top terrace with superb view to the sea 
will serve as an oasis in the campus.
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Sörnäisten vanhaa satama-aluetta on kehi-
tetty kiivaasti, ja Verkkosaaren uuden asui-
nalueen asukasmäärän odotetaan ylittävän 
2030-luvulla 20 000 rajapyykin. Kalasataman 
kauppakeskuksen ja metroaseman läheisyy-
dessä sijaitseva Portus-kortteli tarjoaa asuk-
kailleen luksusta meren äärellä rantasaunoi-
neen, uimalaitureineen ja venesatamineen.  
Eteläsivultaan tontti rajautuu satama-altaan 
leveään laituriin, luoteessa Capellanrantaan ja 
idässä Vanhankaupunginlahteen.

Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2013 
tontinluovutuskilpailun, jonka pohjalta 
lähdettiin kehittämään korttelin asemakaa-
vaa. Lähtökohtana oli alueelle tehty kaava-
luonnos, jota sai muuttaa kilpailuehdotuksen 
myötä melko reilustikin halutessaan. Kilpailun 
voitti Arkkitehtiryhmä A6, joka osallistui siihen 
päätoteuttaja Westpron kutsumana.

Kaavaluonnoksessa oli 6-kerroksinen u-kir-
jaimen muotoinen massa, joka sijaitsi osittain 
veden päällä. Arkkitehtiryhmä A6 päätyi 
kuitenkin ehdotuksessaan terassoituvaan 
massaan, joka oli aika paljon kaavaluonnosta 
korkeampi. Ehdotus koostui matalammasta, 
6-kerroksisesta osasta ja kahdesta meren päälle 
työntyvästä korkeammasta rakennusosasta. 
Niistä matalampi, 8-kerroksinen osa sijaitsee 
Kulosaaren sillan tuntumassa korkeamman, 
14-kerroksisen osan noustessa terassimaisesti 
massoiteltuna lähes 50 metriin ja kurottaen 
samalla matalamman osan sekä Helsingin 
niemen ylittäviin merinäkymiin. 

Portus – laadukasta 
betoniarkkitehtuuria

Kaisa Salminen, toimittaja Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaan Verkkosaareen valmistui 
elokuussa mittava asuinkortteli Portus, jonka muotokieli hakee 
esikuvansa isoista loistoristeilijöistä. Myös julkisivun koristeelliset 
reliefikuvioinnit ovat merellisiä, ja niitä on varioitu oivaltavasti 
teollinen näkökulma huomioiden. Kohde sijaitsee osittain meren 
päällä, mikä asetti omat vaatimuksensa perustamisolosuhteille 
ja alapohjan vesitiiveydelle.
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2

3
1 Portus-korttelin pihasuunnitelma.

2 Korttelin korkein, 14-kerroksinen osa nousee  

terassimaisesti massoiteltuna lähes 50 metriin.

3 Portus-kortteli tarjoaa asukkailleen laajoja näky-

miä ja asumista meren äärellä rantasaunoineen, uima-

laitureineen ja venesatamineen.  
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Julkisivu mattahiotusta reliefibetonista
Asemakaava kehitettiin kilpailun jälkeen 
Helsingin asemakaavaosaston, Westpron ja 
Arkkitehdit A6:n kumppanuuskaavoitushank-
keena. Julkisivumateriaaliksi oli määritelty 
kaavaluonnoksessa tiili, mutta punatiileen 
oli jossain määrin kyllästytty alueella ja arkki-
tehditkin toivoivat raikkaampaa vaihtoehtoa, 
esimerkiksi valkotiiltä. 

Westprolta tuli melko nopeasti ajatus tehdä 
julkisivu valkobetonista. Kaupungin asema-
kaavaosastokin hyväksyi betonin sillä edelly-
tyksellä, että siitä jalostetaan jotain tavallista 
betonia hienompaa, esimerkiksi mattahiottua 
reliefibetonia.

”Nykyisin ei enää mietitä, voiko betonia 
käyttää vai ei Helsingin keskusta-alueella, 
mutta vajaa kymmenen vuotta sitten tilanne 
oli vielä toinen. Betonijulkisivujen erikois-
ratkaisuissa pitää aina miettiä myös kustan-
nustehokkuutta, ja rakennuttajalla on oltava 
vahva tahtotila käyttää niitä. Tässä kohteessa 
se toteutui, ja Portusta voi pitää uranuurtajana 
laadukkaalle betonirakentamiselle Helsingin 
keskusta-alueella”, kohteen suunnitelleet ark-
kitehdit Tapio Saarelainen ja Jyri Haukkavaara 
toteavat.

”Betoni on mitä plastisin materiaali ja tar-
joaa paljon mahdollisuuksia. Mitä enemmän 
erikoisratkaisuja tehdään, sitä enemmän ne 
yleistyvät.” 

Pihatiessäkin vaalennettua betonia
Julkisivujen pitkät valkoiset nauhat ovat 
hiottua valkobetonia, ja niiden välit muodos-
tuvat ikkunoiden ja värillisten rakennuslevy-
jen rytmittämästä nauhasta. Porrashuoneiden 
sisäänkäyntejä on lisäksi tehostettu värikkäillä 
lasilevyillä. Rakennuksen kattomuoto on tasa-
katto ja kuusikerroksisen osan katto on toteu-
tettu viherkattona.

Jokaisessa asunnossa on kokonaan tai 
osittain lasitettu parveke, ja kaikki yli 200 
asuntoa antavat näkymän paitsi merelle myös 
isolle piha-alueelle, joka on rakennuksen viides 
julkisivu teemoinaan Suomenlahden rannan 
kasvillisuus sekä kivet. Pihatiekin on tehty 
vaalennetusta betonista. 

Asunto-osakeyhtiön yhteistilat sijaitsevat 
kellarissa, katutasossa ja toisessa kerroksessa 
sijaitsevalla pihakannella. Samalla tasolla on 
korttelin yhteinen saunarakennus, jossa on 
myös yhteinen kerhotila. Saunasta pääsee kier-
reportaita pitkin korttelin yhteisille laitureille ja 
venepaikoille. Yleinen kevyen liikenteen väylä 
halkaisee tontin katutasossa rantaa pitkin.

Pihakannen alla on kahdessa tasossa pysä-
köintihallit, joissa on yhteensä 135 autopaikkaa. 
Rakennus on liitetty alueen automaattiseen 
jätteenkeräysjärjestelmään, ja lisäksi raken-
nuksessa on kierrätyshuone.

Portus – laadukasta betoniarkkitehtuuria

4

5

6

4 Portuksen piha ja satama ovat yksityisiä, mutta 

yleinen jalankulkuraitti, joka kulkee korttelin läpi, on 

kaikille ohikulkijoille avoin.

5 Korttelin yhteisessä saunarakennuksessa on myös 

yhteinen kerhotila. Saunasta pääsee kierreportaita 

pitkin korttelin yhteisille laitureille ja venepaikoille.

6 Julkisivujen pitkät valkoiset nauhat ovat hiottua 

valkobetonia.
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7

8

9

7 Julkisivun reliefikuvion mallinnuskuva.

8 Julkisivujen elementtimuotti, jossa on käytetty 

kahta erilaista reliefimuottipalaa.

9 Portuksen reliefipinnan kaltevuus on tarkkaan 

mietitty, ettei se innosta boulderoijia kiipeilemään.

10 Verkkosaari -nimestä syntyi idea verkkopintai-

sesta kuviosta, joka koristaa julkisivun alaosia ja vaih-

tuu ylöspäin noustessa ensin aalloiksi ja myöhemmin 

linnuiksi.
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solmut ja toisella solmujen väliin tuleva siima. 
Lisäksi oli tasaiset muottikappaleet sileitä pin-
toja varten esimerkiksi niihin kohtiin, joissa 
verkossa on reikä.

Myös reliefikuvioinnin kaltevuutta joudut-
tiin miettimään tarkasti sekä murtumakestä-
vyyden että turvallisuuden näkökulmasta. 
Lähellä julkisivun ulkopintaa päädyttiin 
käyttämään reilusti tylpempää kulmaa kuin 
kuvion pohjalla, koska se kesti murtumatta. 
Reliefikuvioiden ei haluttu myöskään innos-
tavan boulderoijia kiipeilemään seiniä pitkin.

Palaset loksahtivat kohdalleen
Rakennuksessa on sandwich-rakenteiset ulko-
seinät, joiden reliefipinta saatiin aikaiseksi 
valamalla uloin kuorikerros reliefimuottia 
vasten. Rakenteensa puolesta reliefipinta ei 
asettanut erityisvaatimuksia, mutta ulkokuori 
on tavallista paksumpi, 12 senttimetriä, nor-
maalin 7 senttimetrin sijaan.

Tietomallintaminen on keskeinen vaihe 
reliefipinnan suunnittelussa, ja Topi Äikäs 
sommitteli ennen muottien valmistusta pala-
set paikalleen tietomallissa. Vaneriin leikattiin 
myös vesileikkurilla koloja, joihin muottipaloja 
oli helppo asetella ohjekartan avulla. Sapluuna-
järjestelmän ansiosta CNC-jyrsityt, uudelleen 
käytettävät muoviset muottipalat löysivät teh-

taalla helposti oikeat paikkansa, koska jokai-
nen pala sopi vain tiettyyn kohtaan alustassa.

”Isoin haaste oli se, että elementtejä oli 
paljon, mutta toteutuksen piti olla yksilöllinen 
kustannustehokkuutta unohtamatta. Muottien 
asettelu ei aiheuttanut kuitenkaan kohtuut-
tomasti lisätyötä, koska teollinen näkökulma 
oli otettu hyvin huomioon. Tässä kohteessa 
arkkitehti, taiteilija ja betonielementtitehdas 
löysivät hienosti toisensa”, Betoniluoman toi-
mitusjohtaja Mikko Torvela toteaa.

”Jatkossa menetelmää voisi kehittää sula-
vammaksi, ettei muottipaloja tarvitse tii-
vistää erikseen silikonilla paikalleen”, Äikäs 
täydentää.

Lisäksi elementit hiottiin, ja niihin asen-
nettiin ikkunat tehtaalla. Kaiken kaikkiaan 
Betoniluoman tehtaalla valmistettiin tois-
takymmentä julkisivuelementtiä päivässä. 
Tuotannossa oli reliefielementtien lisäksi 
muitakin tyyppejä, kuten parvekekaide-ele-
menttejä, muita ulkoseinäelementtejä ja kuo-
rielementtejä.

Esimerkiksi venesatamaan toimitettiin 
osin veden alle meneviä elementtejä, joissa 
oli samanlaisia reliefipintoja kuin julkisivuissa, 
mutta elementit olivat paksumpia ja lähes 
kauttaaltaan ruostumattomalla teräksellä 
raudoitettuja.

Uusi sapluunajärjestelmä
Lähempänä rakennusta voi erottaa selvästi 
julkisivua koristavat reliefikuvioinnit. Sekä 
niiden ideointi että reliefimuottien tekninen 
suunnittelu ovat paljolti taiteilija Topi Äikkään 
käsialaa, mutta kehitystyötä on tehty kiinte-
ässä yhteistyössä arkkitehtien ja elementtitoi-
mittaja Betoniluoman kanssa. Vaihtoehtona 
olisi ollut käyttää muottimatriisejakin, mutta 
arkkitehdit ehdottivat taiteilijan ottamista 
hankkeeseen mukaan, koska kaupungin 
asemakaavaosasto oli toivonut julkisivuun 
taidetta.

Äikäs kertoo saaneensa Verkkosaari-
nimestä idean verkkopintaisesta kuviosta, 
joka koristaa julkisivun alaosia ja vaihtuu 
ylöspäin noustessa ensin aalloiksi ja myö-
hemmin linnuiksi. Kuvioiden määrä samalla 
vähenee, koska koko fasadia ei ole haluttu peit-
tää kuvioinneilla. Rakennus on niin korkeakin, 
ettei kuvioinneilla olisi ollut merkitystäkään 
ylempänä. 

Muottitekniikan tekninen toteutus on 
kohteessa oivaltava, koska Äikkään kehittämä 
sapluunajärjestelmä mahdollisti aiempaa suu-
remmat variaatiot vain kahta erilaista reliefi-
muottipalaa käyttäen, mikä oli tärkeää kus-
tannustehokkuuden kannalta. Toisella palalla 
voitiin tehdä esimerkiksi verkkokuvioinnin 
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11

11 Pystyleikkaus betonijulkisivun sandwich- ja kai-

derakenteista.

12 Julkisivujen pitkät valkoiset nauhat ovat hiottua 

valkobetonia ja niiden välit muodostuvat ikkunoiden 

ja värillisten rakennuslevyjen rytmittämästä nau-

hasta. Porrashuoneiden sisäänkäyntejä on lisäksi 

tehostettu värikkäillä lasilevyillä.
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9 7 KRS
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13 1. kerros

14 7. kerros

15 3.–6. kerros

16 Keittiötila.

17 Jokaisessa asunnossa on kokonaan tai osittain 

lasitettu parveke.

Portus – laadukasta betoniarkkitehtuuria
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18 Pihan suunnittelun teemoina ovat Suomenlahden 

rannan kasvillisuus sekä kivet. Pihan kulkupinnat on 

valettu vaalennetusta betonista. 

19 Pihan valettua betonikäytävää.

20 Sisäpihalla sijaitsevat oleskeluterassit ja leikki-

alueet.

21 Korttelissa on yhteinen rantasaunarakennus, jossa 

on myös yhteinen kerhotila.
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Portus, Helsinki:
Osoite: Capellanranta 3, 00580 Helsinki
Laajuus: n. 28 400 br-m2 (sis. asuinrakennuk-
set yht. 23 900 brm2 + autohalli ja pihasauna 
yht. 4 500 brm2)

Rakennusten määrä ja kerroskorkeudet: 
Kohteen rakennusmassoitteluun kuuluu 
yksi 8-kerroksinen (porras A), yksi 6-kerrok-
sinen (portaat B-C) ja yksi 14-kerroksinen 
(portaat D-F) rakennus.
Asuntoja yhteensä: 206 kpl

Yhteiset tilat:
• Jätetilat (kohteella käytössä Kalasataman 

jätteen putkikeräys Oy:n imujätejärjes-
telmä)

• Pyörähuoltotila
• Kuntosali
• Erillinen saunarakennus pihakannella
• Venelaituri ja uimalaituri
• Talopesula
• Työ/vierashuone

Rakennuttaja: Westpro cc Oy
Hankekehitysjohtaja Osmo Rajala
Projektipäällikkö Mikko Kivinen
Projektin kesto: 2013–2021 
Kilpailumuoto: Helsingin kaupungin ilmoit-
tautumis- ja neuvottelumenettely kumppa-
nuuskaavoituksesta 2013–2014
Kaavoitusvaihe: 2014–2015
Suunnitteluvaihe: 2015–2017
Rakentaminen: 2017–2021
Suunnittelu: Arkkitehtiryhmä A6, vastaavina  
suunnittelijoina Tapio Saarelainen (pääsuun-
nittelija) ja Jyri Haukkavaara
Reliefipinta: Taiteilija Topi Äikäs (ideointi ja 
3D-muottien tekninen suunnittelu)
Urakkamuoto: Perustajaurakka
Pääurakoitsija: Westpro cc Oy
Rakennesuunnittelu: Sitowise Oy
LVI: Optiplan Oy
Sähkö: Westpro cc Oy / Optiplan Oy
Kalustesuunnittelu: tuoteosatoimittajilta
Merirakentamisvaiheen rakennuttajakon-
sultti: Tikstaali Oy
Paloturvallisuussuunnittelu: L2 Paloturval-
lisuus Oy
Akustiikkasuunnittelu: Helimäki Akustikot Oy
Merirakenne- ja geosuunnittelu: Sipti Oy
Pohjarakennusurakoitsija: E.M. Pekkinen Oy
Maisemasuunnittelu: Maisema-arkkitehti-
toimisto Maanlumo Oy

Materiaalitoimittajia:
Julkisivut: Betoniluoma Oy, Pohjanmaan 
Rakennuspelti Oy, Lumon Oy
Katto: KerabitPro Oy
Viherkatto: KerabitPro Oy
Perustukset: E.M. Pekkinen Oy
Vedeneristykset: Semtu Oy
Betonielementit: Betoniluoma Oy, Parma Oy
Betonirakenteiden teräsosat: Peikko Oy
Lattiat: Heikkinen Yhtiöt Oy, Kuratek Oy, 
Vantaan Tiililattiat Oy, Camport Oy
Alakatot: Inlook Oy, Finest Partners Oy,  
Saunatalo Oy
Ovet: Profin Oy, Stark Suomi Oy, Vasmet Oy, 
Assa Abloy Entrance Systems Finland Oy
Ikkunat: Alavus Ikkunat Oy, Vasmet Oy
Kiintokalusteet: Puustelli Oy, Aran Oy,  
Pinjasto Oy, Sanka Oy
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Portukseen rakennettiin vaativia ja vesitiiviitä rakenteita

Verkkosaareen rakennetun Portuksen perustukset valettiin kolme 
metriä merivedenpinnan alapuolelle padon suojassa.

1
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Perustaminen paaluille
Merenpohjan maaperäominaisuudet osoit-
tautuivat vaativammiksi kuin alustavien tut-
kimusten perusteella oli ollut odotettavissa. 
Liejuisen savikerroksen paksuus oli enimmil-
lään 30 metriä, ja toisessa päässä tonttia vain 
muutamia metrejä. Kallionpinnan asema vaih-
teli  näin olleen voimakkaasti.

Rakennus on perustettu kokonaisuudes-
saan paaluille pääasiassa teräsporapaaluja 
käyttäen, joiden dimensiot vaihtelevat D220–
D600 välillä. Korroosiovaraksi on jätetty neljä 
millimetriä. Ulkoiset vaakavoimat, joihin kuu-
luvat tuuli ja jään laajenemisesta aiheutuvat 
voimat, on viety kallioon vinopaalutuksella. 
Vedetyt paalut on ankkuroitu kallioon kor-
roosiosuojatuilla tanko- ja punosankkureilla. 

Vesialueen perustukset on mitoitettu jää-
kuormat huomioiden, ja rakenteet on lisäksi 
toteutettu vesitiiviinä tulvakorkeuteen. Meri-
veden pinnan odotettu nousu on huomioitu 
N2000-korkeusjärjestelmässä tasoon +2 850, 
aaltoiluvara 0,3 metriä mukaan lukien.

Kaksi ponttiseinää ja niiden välinen savi-
täyttö riittivät perustuskaivannon kuivana 
pitoon ilman, että ponttien liitoksia piti erik-
seen tiivistää.

Vaativa työ oli pisimmillään 30 metrin 
pituisten ponttien ankkurointi kallioon meren-
pohjan alapuolelle. Merirakenteista ja geotek-
nisestä suunnittelusta vastuullisen Sipti Oy:n 
Teemu Rahikaisen mukaan mietintää tuotti 
muun muassa se, miten saada tiheään asenne-
tut ankkurit mahtumaan järeiden, halkaisijal-
taan 600 millimetristen porapaalujen lomaan.

Moninkertainen varmistus vesitiiveydelle
Alapohjarakenteiden vesitiiveys on varmistettu 
moninkertaisella järjestelmällä seuraavasti:

1. Betonireseptien suunnittelulla on vältetty 
lämpötilan nopeat muutokset jäähtymis-
vaiheessa, koska lämpötilan pudotus ei 
saanut ylittää kolmen ensimmäisen vuo-
rokauden aikana 15 °C-astetta. 

2. Raudoitukset on suunniteltu siten, että voi-
tiin välttää alkuvaiheen halkeamat. 

3. Alapohjien vesitiiviys on varmistettu käyt-
tämällä työsaumoissa bitumipintaisia tiivis-
tysnauhoja ja bentoniittinauhoja. 

4. Liikuntasumoissa on käytetty bitumin kes-
täviä PVC-nauhoja, jotka on liitetty toisiinsa 
hitsaamalla. Varmistuksena saumoissa on 
vielä injektointiputket. 

5. Vesitiiviin pohjalaatan alle on asennettu 
bentoniittimatto, jonka tehtävänä on 
hidastaa veden tunkeutumista betoniin. 
Sen päälle on asennettu salaojitettu sora-
kerros, josta mahdolliset tihkuvedet ohja-
taan vesien poistojärjestelmään. 

Kellarien seinien vesitiiviys on lisäksi varmis-
tettu bitumieristein ja saumoissa on käytetty 
nauhoja, kuten alapohjissa. 

Rakennus on kokonaan teräsbetonirunkoi-
nen ja pääosin elementtirakenteinen, mutta 
esimerkiksi korkeammissa massoissa on myös 
paikallavalettuja rakennusosia. Huoneistojen 
väliset seinät ovat pääasiassa teräsbetonia. 

Myös kaikki vesitiiviyttä edellyttävät raken-
teet on valettu paikalla, minkä lisäksi kahden 

Kaisa Salminen, toimittaja
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1 Liejuisella savipohjalla tarvittiin järeä paalutus.

2 Portuksen perustukset ovat kolme  metriä meren-

pinnan alapuolella. Siksi suunnittelija halusi vedenpai-

ne-eristeen anturan ja vesitiiviin pohjalaatan väliin.

3 Työmaalla perustusten ympärille rakennettiin 

vesitiivis tuplaponttiseinä. Kun ponttiseinän sisäpuoli 

tyhjennettiin vedestä, perustus ja vesitiiviit rakenteet 

päästiin tekemään kuivalla maalla.
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Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon
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4 Perustukset ja pohjalaatta valettiin vesitiiviistä 

betonista. 

5 Portuksen sijainti meren välittömässä läheisyy-

dessä ja osin sen päällä asetti vaatimuksia rakenta-

miseen ja rakennusmateriaalien valintaan. Kohteen 

maa-, pohja- ja paikallavalurakentamisesta vastasi 

E.M. Pekkinen Oy ja Semtu Oy toimitti vesieristys-

järjestelmät.

Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon

5

“Portus” – high standard of 
concrete architecture
Residential building complex Portus, which was 
completed in August in the Verkkosaari area of 
Helsinki’s Kalasatama neighbourhood by the 
sea, has copied its design language from large 
luxury cruise vessels. The ornamental relief 
patterns on the concrete facades depict marine 
topics. With the complex standing partly on top 
of the sea, special requirements applied to the 
demanding foundation conditions and water-
tightness of the base slab.

The Portus town block located near the 
Kalasatama shopping mall and metro station 
provides luxury housing to the residents, with 
a private shoreside sauna, swimming dock and 
marina.  

The original draft of the town plan specified 
brick as the facade material, but the developer 
and the architect together with construction 
supervision ended up choosing an impressive 
facade of high standard in white concrete, with 
relief patterning. The name of the area, Verk-
kosaari – Net Island in English – gave the idea 
of a netted pattern running decoratively in the 
lower parts of the facade, transforming first 
into waves and then into birds as it ascends 
up the wall.

The external walls of the building are built 
with concrete sandwich panels featuring a 

relief surface produced by pouring the outer 
envelope layer against a relief mould. The long 
horizontal strips of the facade are of ground 
white concrete and interspersed by continuous 
lines of windows and coloured building panels. 
The entrances to stairwells are accentuated 
by colourful glass panels. The roof form of 
the building is a flat roof, and the roof of the 
six-storey building part was implemented as 
a green roof.

The building stands on foundations consist-
ing of drilled steel piles anchored to the rock 
with anti-corrosion bar anchors and strand 
anchors. 

In the sea, the foundations have been 
designed taking ice loads into consideration. 
The structures were also built as watertight 
structures up to flood height.

The surfaces and access routes in the court-
yard structures of the complex feature bleached 
concrete. 

portaikon välipohjat tehtiin paikallavaluna. 
Beonin seosaineina käytettiin masuunikuo-
naa ja silikaa. Masuunikuonan tehtävänä oli 
pienentää sitoutumisvaiheen lämmöntuottoa 
ja silikan parantaa betonin vedenpitävyyttä. 
Betonin lujuusluokka on vesitiiviissä raken-
teissa C35/45 ja sementtinä on käytetty SR-se-
menttiä.

Betonirunkojen laskettu käyttöikä on 
100 vuotta ja valkobetonisten julkisivujen 50 
vuotta.  Kohde kuuluu suunnittelun luokkiin 
vaativa ja poikkeuksellisen vaativa riippuen 
rakennuksen korkeudesta. Osa rakennuksesta 
kuuluu erityismenettelyn piiriin korkeutensa 
vuoksi.
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Vuoden 2021 ehdokkaiden kärjessä on Berlii-
nissä sijaitseva 6-kerroksinen asuinkerrostalo 
Wohnregal, ”asumisvarastohylly”. Toteutus-
tapa on sekä teollinen, toisteinen, robustinen 
että rehellisen betoninen. Ikkunoiden suuret 
lasipinnat ja liuku- ja taittoikkunateknologia 
ovat myös kokonaisuuden kannalta tärkeässä 
roolissa.

Arkkitehtitoimistokollektiivi FAR-Frohn 
& Rojas toimii sekä Berliinistä, Lontoosta että 
Chilen Santiagosta käsin. Se tarttui Moabitin 
kaupunginosassa tilaisuuteen täydentää yhtä 
kadunkulmaa erikoisella ja kerrassaan erilai-
sella rakennuksella, joka käsittää sekä asuntoja 
että työtiloja. Paikka oli ollut sodan jälkeen 
vailla rakennusta, niin sanottu Baulücke.

Rakennejärjestelmä on teollinen. Varas-
torakennuksista tutut välipohjien TT-laatto-
jen alaosat ovat asuntojen katoissa selkeästi 
näkyvissä, samoin pilarien ja laattojen liitokset. 
Ratkaisu mahdollistaa anteliaan, yli 13 metrin  
jännevälin myötä vapaan lähtötilanteen asun-
tojen pohjajärjestelyjen yksityiskohtaisem-
malle ratkaisemiselle. Tekniikka on keskitetty 
kahteen pystykanavaan. Asuntojen sisäseinät 
on rakennettu kevytrakenteisina betonisen 
välipohjan päälle.

Järjestelmä sallii melko vapaan vaihtelun 
asuntojen pohjaratkaisuissa. Mukana ei ole 
yhtään ahdasta ns. mikroasuntoa. Asuntojen 
koot vaihtelevat 35 ... 110 neliön välillä ja ne ovat 
asumiseen ja samalla työntekoon sopivia atel-

Wohnregal  
– valmisosakerrostalo Berliinissä

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA
arkkivahti@gmail.com

Saksalaisen arkkitehtuurimuseon DAM-arkkitehtuuripalkinto 
jaetaan joka vuosi.  Viime vuosina sen on saanut mm. James 
Simonille omistettu galleriarakennus ja Dresdenissä uuteen 
loistoonsa korjattu ja muokattu Kulttuuripalatsi – molemmat 
myös betonisia kulttuurirakennuksia. Saksan arkkitehtuurimus-
eon palkinnon kärkisijoille on yltänyt myös muutama kekseliäs 
asuintalo. Niissä on tavoiteltu massatuotannosta poikkeavaa 
erilaisuutta ja myös edullisuutta, kuten tässä esiteltävä Wohnregal.
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1 Asemapiirros.   

Wohnregal sijaitsee osoitteessa:   

Waldenserstraße 25, 10551 Berlin.

2 FAR-arkkitehdit Marc Frohn & Mario 

Rojas.

3 Rakennus sijaitsee kadunkulmassa 

siten, että toinen pääjulkisivu on kadulle 

päin ja päätyjulkisivu suuntaa toiselle 

kadulle.
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jeehuoneistoja, makuuhuoneiden lukumäärän 
vaihdellessa yhdestä kolmeen. Tarkoituksena 
oli löytää vaihtoehtoinen kustannustehokas 
ratkaisu hintojen nousun kanssa kärvisteleville 
asuntomarkkinoille. Rakennuskustannuksiksi  
jäi 1500 euroa per neliö, mikä on Saksassa erit-
täin alhainen.

Prefab-esivalmisteinen elementtiratkaisu 
tarjosi mahdollisuuden sarjoittaiseen raken-
tamiseen ja sitä kautta kustannussäästöihin. 
Niitä saatiin myös tavanomaista lyhyemmän 
rakennusajan myötä. Erilainen asuinrakennus 
tarjosi samalla uusia vaihtoehtoja yhdistää 
asuminen ja työskentelytilat.

Rakennuksen ulkoseinissä on käytetty ns. 
curtain wall-verhoseinä -ratkaisua, jossa on 

käytetty suuria metallikehyksisiä liukuikku-
noita. Niiden välityksellä asunnot voidaan 
avata kesäisin rakennuksen lähiympäristöön 
ja ne muuttuvat ikään kuin loggiamaisiksi. 
Rakennuksessa on painovoimainen ilman-
vaihto. Rakenteet, pilarit ja vaakapalkit näky-
vät suurten ikkunoiden kautta myös ulos. 

Rakennuksen kokonaisvärisävy on harmaa, 
jonka lisänä on ikkunoiden ritiläelementtien 
vaalean vihreä väri. Ihmisten elämä, kalusteet, 
seinien taideteokset, verhot ja valaistus teke-
vät sitten loput. Ikkunoiden edessä on matalat, 
halkaisijaltaan pyöreät lämpöpatterit.

Wohnregal  
– valmisosakerrostalo Berliinissä

4

5

4 Avoin ulkoportaikko johdattaa huoneistoihin. 

Elementtirakenteisen portaikon suojana on ruostu-

maton teräsverkko.

5 Rakennuksen kokonaisvärisävy on harmaa, jonka 

lisänä on ikkunoiden ritiläelementtien vaalean vihreä 

väri. 



1 2 5 m0

Groundfloor / Scale 1:200

0 1 2 5 m

1st Floor / Scale 1:200

1 2 5 m0

2nd Floor / Scale 1:200

1 2 5 m0

3rd Floor / Scale 1:200

1 2 5 m0

5th Floor / Scale 1:200

50 3 2021

0 1 2 5 m

Longitudinal section / Scale 1:200

0 1 2 5 m

Cross section / Scale 1:200

Wohnregal  
– valmisosakerrostalo Berliinissä

6 1.  kerros

11 Poikittaisleikkaus

12 Pitkittäisleikkaus

7 2.  kerros

8 3.  kerros

9 4.  kerros

10 6.  kerros

13 Keittiö.



513 2021

nonvaloa niukasti saavia asuntoja, vaan kaikki 
asunnot voivat tarvittaessa kylpeä valossa. 

Ympäristössä on suuria lehtipuita ja eri ikäi-
siä rakennuksia, joten asunnoista avautuvat 
näkymät ovat kiinnostavia. Kontrastina pel-
kistettyyn yleisilmeeseen ovat asuntojen keit-
tiökokonaisuudet virtaviivaisia ja elegantteja. 
Kylpyhuoneet sijaitsevat rungon keskiosissa. 
Lähes kaikissa asunnoissa  kylpyhuoneissa 
on kylpyamme ja suuremmissa asunnoissa 
on myös erillinen wc. Pohjien suunnittelussa 
on suurpiirteisyyden lisäksi mukavaa napak-
kuutta – tällä tavoin suunnitellussa ja selkeistä 
elementeistä kootussa talossa ei ole tarvinnut 
pelata senttipeliä.

Ulkoarkkitehtuuri on ruudukkomainen
Rakennus sijaitsee kahden kadun kulmassa 
siten, että pidempi pääjulkisivu on kadun-
suuntainen ja päätyjulkisivu avautuu toiselle 
kadulle. Päädyssä sijaitsevat hissitorni ja toi-
sesta kerroksesta lähtien ulkotilaan avoin 
portaikko. Elementtirakenteisen portaikon 
suojana on vain ruostumaton teräsverkko. 

Julkisivun betonipilarien lämmönerityksen 
suhteen on herännyt keskustelua ja esitetty 
kriittisiä kysymyksiä? Tässä kohteessa on 

tutkittu esivalmistuksen mahdollisuuksia ja 
rakenteiden optimointia ja taloudellisuutta.  
Keskustelu jatkuu. Todettava on, että saksa-
laiset osaavat tehdä hyvin lämpöä eristäviä 
suuria liukuikkunoita.

Julkisivun hento vihreä säleikköaihe sopii 
hyvin ympäristöönsä eikä ole liian riehakas. 
Mikään kaunotar rakennus ei kaikkien mie-
lestä ole, mutta Moabitin kaupunginosassa se 
istuu kyllä paikallensa. 

Kun talo julkaistiin Baunetzissä, herätti 
se runsaasti keskustelua. Monet epäröivät 
sen todellista edullisuutta, kun taas monet 
kommentoijista olivat hyvinkin ihastuneita. 
Yksittäisenä prototyyppinä Wohnregalin kal-
tainen kerrostalo on tietenkin kalliimpi kuin, 
jos näitä toteutettaisiin enemmän. Oma mit-
tarinsa kokonaislaadun suhteen on ollut se 
asiantuntijajury, joka käydystä polemiikista 
huolimatta arvioi talon sopivaksi DAM-pal-
kintoehdokkaiden vuoden 2021 valioihin. 

Kohde on laajalti esitelty myös tyylikkäässä 
DAM-palkinnon vuosikirjassa. Lisätietoja: 
dam-online.de/en/

Asunnot – suuria, pienempiä 
ja yksi melko pieni
Portaikko ja hissi ovat avoimesti kadun suun-
taan avautuvan pohjoispäädyn keskellä. Asun-
tojen pienet katetut ulkoparvekkeet sijaitse-
vat rakennuksen koillis- ja luoteiskulmissa. 
Koska liukuikkunat voidaan hyvällä säällä 
avata, asuntoihin riittää pienemmät parvek-
keet. Ylimmän kerroksen asunnosta on pääsy 
katolla  sijaitsevaan kaarevakattoiseen terassi- 
ja viherhuoneeseen.

Asuntoja on keskimäärin kaksi per kerros ja 
niiden ovet sijaitsevat porrastasanteilla napa-
kasti vierekkäin. Osa asunnoista avautuu vain 
yhteen suuntaan ja suuremmat kahteen. Katu-
tasoon on sijoitettu läpi talon avoin liiketila, 
jossa on kaksi wc-tilaa ja teekeittiö.

Suuremmissa asunnoissa on useampia 
makuuhuoneita, joiden leveyden määrittävät 
julkisivun pilareiden paikat. Pienemmissä 
asunnoissa on sekä makuuhuoneita että 
alkoveja käsittäviä studioita. Pitkänomainen 
pikkukeittiöllä varustettu ns. mikroasunto on 
noin 30 neliötä. Senkin ulkoseinä on kokonaan 
ikkunaa. 

Pyrittäessä edullisuuteen ei tässä hank-
keessa ole päädytty toteuttamaan syviä ja luon-

Wohnregal  
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14–17 Pilarien, palkkien ja laattojen valmistus. 

Asennusta työmaalla.  

18 Elementtirakennejärjestelmä. 19 Sisätiloissa betonirakenteet ovat näkyvissä.
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1 Alvitra roof profile
2 Attica slat , wood
3 Precast concrete unit TT-panel ceiling, exposed
4 Precast concrete unit beam, exposed
5 Skrew M12 /

Jordahl anchor rail JTA 50/0-CE
6 Post  6 x 4 cm
7 Fall protection
8 Radiator
9 Fibrated concrete tiles 19 mm glued
10 Scaffolding anchor
11 Steel bracket every 55cm
12 Skrews 4,8 x 90 in A=450 mm
13 Steel SHS 30/30 mm
14 Rigid foamed thermal insulation

XPS 300 KPA 10 mm b=120 mm
15 Aluminium decking

5

5

2

1

6

6

7
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10
11

13

14

15

Roof construction
Waterproof roofing membran
EPDM - BV - K - PV / GV glued
Gradient insulation EPS 035
Vapour barrier Bitumen
In-situ concrete  100 mm

Ceiling construction
self-leveling industrial floor finish 5 mm
Screed 50 mm
Impact-sound insulation EPS 40 mm
In-situ concrete 114 mm

Floor construction
self-leveling industrial floor finish 5 mm
Screed 60 mm
Impact-sound insulation 80 mm
EPDM sealing
Bituminous sheeting
Foundation reinforced concrete 300 mm
Pile foundation

Window
Sliding casement with triple glazing
Frame ASS 70 HI 3-track
Hollow chamber Profil Schüco
Steel SHS (continuous)
Rigid-foam insulation XPS
EPDM foil
Mounting angle, steel 5 mm
fleece lining WLG 032 façade insulation 200 mm
Alu/angle 30 x 20 Roh = H & Skrews 3,9 x 13
Aluminium decking 3 mm RAL E6 EV1

8

12

Wohnregal  
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20, 21 Huoneistonäkymiä ja parveke.

22 Julkisivun seinärakenteen pystyleikkauspiirros.
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live/work atelier layouts for an ever-broadening 
bandwidth of urban life styles.

The precast concrete structure with its long 
spanning TT-ceilings offers maximum variety 
as it facilitates a clear span of 13m from façade 
to façade without any structural walls needed 
on the interior. All interior walls are built in 
drywall construction. There is no need for indi-
vidual structural calculations for any interior 
walls as they are calculated as a surface load. 
As a result the plan layouts can freely vary from 
floor to floor. Only the two mechanical cores as 
well as exterior constraints limit their variety. 
The live/work ateliers vary in scale between 35 
and 110 sqm. They are east- or west-oriented, 
and some include both orientations.

A curtain wall consisting of large-scale 
standard sliding glass doors makes up the 
eastern and western façades. It allows for the 
interior to be opened up to its surroundings 
during the spring and summer months, turning 
the living space as a whole into a loggia-like 
environment. There are no means of mechani-
cal climate control implemented in the building, 

because the natural breeze creates a comfort-
able climate even during hot summer days. 

The staircase and elevator are located along 
the northern façade. The staircase is open to 
the elements. A stainless steel mesh acts as 
protection. Small covered exterior balconies for 
each unit occupy the north-eastern and north-
western corners of the building, offering views 
of the sunrise and sunset respectively.

Prefabrication in housing has been a cen-
tury-long story of optimization, and has had 
a continuous up and down of promises stated 
and promises broken. The “Wohnregal” takes 
into consideration this contradictory history of 
prefabricated construction. In the context of a 
housing project. it reappropriates the DNA of 
the prefabricated warehouse which has taken 
the approach of optimization to its absolute 
limits. While exploiting that very economy it 
also reinterprets its structural openness to 
introduce a discourse that has been strangely 
absent in the focus on prefabrication: the com-
plexity and variety of inhabitation.

Wohnregal, Berlin 
The “Wohnregal” is a 6-story building in Berlin 
housing live/work ateliers. It was built using 
precast concrete elements common in indus-
trial warehouse construction: pillars, beams 
and TT-ceilings (ceiling elements including 
two downstand beams). 

Underlying the choice for this serial con-
struction technique was the ambition to bridge 
two apparently contradictory challenges the 
housing market in Berlin is facing. On the 
one hand, industrial prefabrication offers the 
benefits of serial construction techniques (cost-
savings and shorter construction timelines) and 
thus addresses the rising construction costs for 
housing. The construction costs of 1500 EUR/
sqm for the “Wohnregal” were very low in the 
German context. So, too, was the construction 
time of 6 weeks for the on-site assembly of the 
complete building shell (1 week per floor). But 
countering preconceptions that serial construc-
tion automatically implies a standardization of 
the inhabitable unit itself, the “Wohnregal” at 
the same time offers a wide range of different 

Wohnregal Berlin
Address: Waldenserstraße 25, 10551 Berlin, 
Germany
Completion Year: 2019
Gross Built Area: 1.088 m2
Client: Privat
Architects: FAR frohn&rojas
Project team: Marc Frohn, Mario Rojas 
Toledo, Max Koch, Ulrike vandenBerghe, 
Lisa Behringer, Ruth Meigen, Martin Gjoleka, 
Felix Schöllhorn, Pan Hu, Julius Grün, Erik 
Tsurumaki, Katharina Wiedwald
Website: www.f-a-r.net 
Structural engineering: IB Paasche, Leizig
Electrical engineering: Fa. Zwerg, Berlin
Mechanical engineering: Fa. Joco, Berlin 
(heating)
Lighting design: FAR frohn&rojas
Fire protection: Ingenieurbüro für Brand-
schutz, Dipl.-Ing. Ingolf Kühn, Dresden
Energy planner: Gerdes Hubert Ingenieur-
büro, Leipzig

Wohnregal  
– valmisosakerrostalo Berliinissä
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Rima korkealla alusta lähtien
Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema neli-
kerroksinen Helsingin päärautatieaseman 
rakennus valmistui alun perin vuonna 1909. 
Entisen VR:n pääkonttoriosan mittavat muu-
tostyöt hotellikäyttöön ja laajennusosan raken-
nustyöt alkoivat vuoden 2018 lopulla ja hotelli 
valmistui vuoden 2021 alussa.

Hotellissa on lähes 500 huonetta, joista val-
taosa on alkuperäisessä osassa ja loput runsaat 
sata huonetta uudisosassa. Bruttoneliöitä on 
yhteensä noin 36 000.

Laajennusosan suunnittelijana toimi kut-
sukilpailun voittanut arkkitehtitoimisto Futu-
design Oy. Arkkitehti Teemu Seppänen tunnus-
taa riman olleen alusta lähtien korkealla, sillä 
Saarisen rautatieasema on yksi Suomen hie-
noimmista ja kansainvälisesti tunnetuimmista 
rakennuksista.

”Ennen toteutussuunnittelua julkisivun 
tekniset yksityiskohdat olivat vielä ratkai-
sematta. Oleellista oli, että uuden hotellin 
muodot ja värimaailma sopivat päärautatiease-
man kanssa. Suunnittelukohteena lisäraken-
nus oli erittäin vaativa ja haastava. Uudisosan 
oli istuttava harmonisesti kokonaisuuteen, 
mutta edustettava selkeästi nykypäivän arkki-
tehtuuria. Uuden ja alkuperäisen osan kontras-
tia pehmennettiin lainaamalla alkuperäisestä 
rakennuksesta muotoaiheita. Detaljoinnissa 
ja materiaalivalinnoissa ollaan kuitenkin vah-
vasti nykyhetkessä”, tarkentaa Seppänen. 

Ornamentit ovat tärkeä osa Saarisen ark-
kitehtuuria ja uuden hotellin julkisivua jäsen-

Rautatieaseman uusi hotelli 
sai näyttävät betonijulkisivut

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni
Tekstin lähdeaineisto ja haastattelut:
Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy ja
Parma Oy
maritta.koivisto@betoni.com 

Betonijulkisivuarkkitehtuurin mahdollisuudet ovat kasvaneet 
merkittävästi valmistusteknologian kehityksen ja tietomal-
linnuksen ansiosta. Myös monet arkkitehdit ja taiteilijat ovat 
asettaneet valmistajille kiinnostavia haasteita suunnittelemalla 
ennakkoluulottomia julkisivumuotoja ja -pintoja. Scandic Grand 
Central Helsinki -hotellin uudet julkisivut toteutettiin tarkoin 
mallintamalla.

2

1 Asemapiirros.

2 Uuden hotellin muodot ja värimaailma sopivat 

päärautatieaseman kanssa.
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tävä kovera uurroskuvio on moderni tulkinta 
rakennuksessa esiintyvästä ornamentiikasta.

Elementtien kiiltäväksi hiottu pinta 
yhdessä uurrosten kanssa luo alati muuttuvan, 
eri etäisyyksiltä tarkasteltuna mielenkiintoisen 
pinnan. 

Julkisivun kellertävä väri toteutettiin 
valkosementillä ja keltaisella kiviaineksella, 
betonimassaan ei lisätty lainkaan pigment-
tejä. Finnsementin toimittamaa Singhoff LK 
300, keltaista kvartsiittikiviainesta  käytettiin   
raekooltaan 0…12 mm erilaisissa seossuhteissa 
julkisivuelementtien valmistuksessa. Näin 
väristä saatiin harmoninen ja tasalaatuinen. 
Taivassalon punaista graniittikiviainesta käy-
tettiin seoksessa mukana "mausteena" isom-
malla raekoolla.

Alun perin rakennuksen vanhan osan 
massiiviset kivijulkisivut ja sokkelit on tehty 
Hangon punaisesta graniitista, mutta louhosta 
ei enää ole olemassa, eikä kiviainesta saatavilla. 
Nyt uudisosan sokkeleiden kuorielementeissä 
käytettiin kiviaineksena Taivassalon punaista 
graniittia. Vanhaa graniittia muistuttavaan, 
hieman karheaan ja himmeään lopputulokseen 
päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesube-

tonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin 
kiviaineksen särmät hioituivat tasaiseksi. 

Asiantuntija-apua ja yhteistä 
osaamista alusta lähtien
”Saimme julkisivuratkaisun suunnittelussa 
elementtien valmistaja Parmalta apua alusta 
asti. Väri- ja pintakäsittelymalleja tehtiin 
kymmeniä, kunnes sopivat löytyivät. Betoni-
viidakko Oy:n taiteilija Topi Äikäs oli tärkeä apu 
3D-muottitekniikan suunnittelussa. Koveraan 
pystyraidoitukseen perustuva julkisivuaihe on 
haastava elementtien epätarkkuuksille, mutta 
näistä haasteista huolimatta julkisivu on erit-
täin onnistunut”, Seppänen kiittää.

Asemakorttelin hämyinen takapiha muut-
tui hotellin ja laajennusosan myötä edusta-
vaksi ja turvallisemman tuntuiseksi paikaksi 
Kaisaniemenpuiston laidalla sekä Kansallis-
teatterin vieressä.

Urakka oli kooltaan ja teknisiltä ominai-
suuksiltaan ainutlaatuinen kohde myös ura-
koitsijana toimineelle NCC:lle. Sekarunkoinen 
ja poikkeuksellisen muotoinen laajennusosa 
tarjosi korjausrakentajille mielenkiintoista 

3

haastetta suunnittelusta työmaatoteutuk-
seen asti.

”Kohde edustaa meidän omaa hankeke-
hitystä. Elementtivalmistaja tuli mukaan jo 
suunnittelun alkuvaiheessa kehittämään 
elementointimahdollisuuksia teknisellä tuo-
tanto- ja suunnitteluosaamisellaan. Haimme 
yhteistyössä muun muassa runko- ja julkisivu-
rakenteisiin järkevät ratkaisut”, projektipääl-
likkö Juha Lahdenperä kertoo.

Erityisesti laajennusosan julkisivu oli 
haastava niin elementtien valmistuksen kuin 
asennusten suhteen. Toleranssit olivat pieniä 
ja yhtenäisen julkisivun kohdistaminen oli 
tarkkuutta vaativaa työtä. 

Haasteena oli myös kohteen sijainti Helsin-
gin ydinkeskustassa, joten elementtien toimi-
tusajat oli suunniteltava tarkasti. Käytännössä 
toimitusajat sovittiin minuuttiaikataululla.

Tietomallinnuksen avulla saatiin pieni-
piirteisimpienkin kolmiulotteisten muotojen, 
rakenneosien tuotanto ja asennus yhteensovi-
tettua jo suunnitteluvaiheessa. Näin hotellin 
uudisosan kaikki uritetut hiotut väribetonijul-
kisivut saatiin mittatarkasti valmistettuina ja 
asennettuina oikeille paikoilleen. 
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3 Kuvassa kilpailuvaiheen visualisointi. Toteutunut 

rakennus vastaa hyvin kilpailuehdotuksen suunni-

telman tavoitteita.

4 Julkisivun kellertävä väri toteutettiin valkose-

mentillä ja keltaisella kiviaineksella.
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Elementtien valmistusta käsityönä
Haasteena hankkeessa olivat nykystandar-
deista poikkeavat 4,5 metrin kerroskorkeudet. 
Lisäksi uudisosan runko tehtiin puoliksi ele-
menteistä ja loput paikallavaluina. Julkisivue-
lementtien asennuksessa ja kohdistamisessa 
oli huomioitava erityisesti niiden pystysuun-
tainen sauvakuviointi.

Elementtitoimitukset oli ajoitettava työ-
maalle kellontarkasti, jotta ne istuivat sau-
mattomasti työmaan muiden valu- ja asen-
nustöiden rytmiin.

Hotellin uudisosan kaikki Kaisaniemen-
puiston puoleiset julkisivuelementit toimi-
tettiin Parman Forssan tehtaalta. Perinteisen 
tuotantolinjan sijaan ne valmistettiin pitkälti 
käsityönä aina valumuotteja myöten.

Julkisivuissa on muun muassa kaarevia 
ikkuna-aukkoja ja erikoispintoja. Muottityöt 
olivat vaativia, ja pinnoissa oli paljon hionta-
työtä, joka oli tehtävä käsin.

Parma toimitti kohteen kaikki betoniele-
mentit; julkisivuelementtien lisäksi ontelolaat-
toja, pilareita, palkkeja, väliseinäelementtejä ja 
sisäpihan puolen kaarevaan julkisivuun sisä-
kuorielementtejä. Sisäpihan puolen julkisivun 
elementit toimitti Parman Viron sisaryhtiö 
E-Betoonelement.

5

6

5 Uudisosan runko tehtiin puoliksi elementeistä 

ja loput paikallavaluina.

6 Julkisivun ja välipohjakerrosrakenteen  pystyleik-

kaus.
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7
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8

7 Julkisivurakenteen vaakaleikkaus.

8 Julkisivuelementtien asennuksessa ja kohdista-

misessa oli huomioitava erityisesti niiden pystysuun-

tainen sauvakuviointi.

9 Talvinen näkymä hotellista pohjoiseen ratapihalle 

ja Kaisaniemen puistoon.
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10 3. kerros

V
V

V
V

T
E

L
E

T
E

L
E

T
E

L
E

T
E

L
E

11

Rautatieaseman uusi hotelli sai näyttävät betonijulkisivut

M
ar

c 
G

oo
dw

in
Fu

tu
de

si
gn



633 2021

12

11 Scandic Grand Central Helsinki -hotellin korkeasta 

atriumista valo tulee kauniisti sisätiloihin.

12 Näkymä sisäpihalle hotellin uudisosan valoisalta 

käytävältä.
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Scandic Grand Central Hotel, Helsinki:
Osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki
Arkkitehtikutsukilpailun voitto: 2017
Rakennusaika: 2018–2021
Laajennusosan pinta-ala: 4200m2 
Rakennuttaja: Exilion Asemahotellit Ky
Rakennuttajakonsultti: Indepro Oy
Arkkitehtisuunittelu: Arkkitehtitoimisto 
Futudesign Oy (laajennusosa)
Vastaavina  suunnittelijoina: Aleksi Niemeläi-
nen, Teemu Seppänen, Auvo Lindroos, Veikka 
Entelä, Erno Honkonen, Iikka Airas, Patrick 
Perämäki, Fanni Suvila, Tiina Teräs 
Arkkitehdit Soini & Horto Oy (korjausosa)
Reliefipinta: Betoniviidakko Oy, Topi Äikäs 
(3D-muottien tekninen suunnittelu)
Sisustussuunnittelu: Puroplan
Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Oy, Wise 
Group Finland Oy (kilpailuvaihe)
LVI: Granlund Oy
Muut yhteistyötahot: Pohjatekniikka, Rejlers, 
Akukon, GBP, Paloff, Paloässät
Betonielementit: Parma Oy
Erikoisikkunat:  Purso Group Oy 
Julkisivujen alumiiniverhoukset: Alucobond  

653 2021

Scandic Grand Central Helsinki
The new Scandic Grand Central is one of Fin-
land’s most unique hotels in Finland, after its 
completion in early 2021. The Helsinki Railway 
Station, which was designed by Eliel Saarinen 
and completed in 1909, is one of the most pres-
tigious and protected historical buildings in 
Finland. Designing an extension for such a 
landmark was a compelling challenge.

Scandic Grand Central is located in the old 
administrative buildings of the Helsinki Central 
Railway station. With its 500 rooms together 
with meeting and banquet facilities, Scandic 
Grand Central is among the largest hotels in 
Finland. The project consisted of the restoration 
and adaptive reuse of administrative buildings 
and the contemporary addition that completes 
the stations north.

Futudesign’s concept stays true to the origi-
nal architecture of the railway station and blurs 
the boundaries of historic and contemporary 
architecture to create a stylistic symbiosis. 
Many design details are inspired by Eliel Saarin-
en’s original plans and applied to modern fea-
tures such as street level and top floor arch 
windows. The wall materials imitate the Rail-
way Station’s facade with a mix of concrete 
and red granite to add to the building’s grand 
appearance. 

One important architectural decision was to 
keep the height of the floors in the new building 
at 4.5 metres, the same as in the old administra-
tive building. In addition to accessibility, the 
solution offers a higher room height than a 
standard hotel, giving the rooms a wonderful 
feeling of spaciousness. Space is further empha-
sised with floor to ceiling windows, which 
ensure an unparalleled view of the beautiful 
courtyard, and of Kaisaniemi park, which sur-
rounds the hotel. 

Keeping the high floors did not mean having 
to compromise on the number of rooms, as more 
rooms could be added on the quiet courtyard 
side by curving the facade.

The verdant garden courtyard with its res-
taurant and covered terrace will surely become 
Helsinki’s newest and most elegant hot spot.

Rautatieaseman uusi hotelli sai näyttävät betonijulkisivut

13

14

15

13 Sisäpihanäkymä. Uudisosan myötä hotellista 

muodostui tyylikäs kokonaisuus, jonka keskellä on  

hotellivieraiden käytössä viihtyisä sisäpiha ravinto-

laterasseineen.

14 Julkisivujen kiiltäväksi hiottu pinta yhdessä uur-

rosten kanssa luo alati muuttuvan, eri etäisyyksiltä 

tarkasteltuna mielenkiintoisen pinnan.

15 Julkisivu pohjoiseen.M
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Loci Maisema-arkkitehdit Oy vastasi Triplan 
maisema-arkkitehtisuunnittelusta, joka käsitti 
kauppakeskuksen yhteydessä olevat julkiset 
ulkotilat, asuinkorttelin korttelipihan ja kes-
kikorttelin kattopihan. 

Suunnitelman tavoitteena oli luoda pien-
mittakaavainen, ihmisen kokoinen, avara, 
valoisa ja vehreä ympäristö, joka muotokie-
lensä ja rytminsä avulla asettuu rakennetun 
ympäristön suureen mittakaavaan. Muurein 
korotetut istutusalueet muodostavat kokonai-
suuden, jonka osat luovat toisistaan poikkeavia 
tunnelmallisia paikkoja.

Lähes koko suunnittelualue sijaitsee kaup-
pakeskuksen katolla, mikä edellytti monien 
asiantuntijoiden tarkkaa suunnittelua ja 
yhteistyötä. Triplan ulkotilat sisältävät monia 
toimintoja, kuten terassialueita, leikkialueita, 
julkisen oleskelun vyöhykkeitä ja mahdolli-
suuksia erilaisten tapahtumien järjestämiselle.

Kasvillisuus on monilajista ja vaihtelevaa. 
Eri kasvilajeja- ja lajikkeita on yli sata. Istu-
tuksissa on suosittu perinteisiä suomalaisia 
lajikkeita ja luonnonkasveja. Istutetun, vettä 
pidättävän pinnan osuus on maksimoitu. Vaa-
ditun 30% sijaan yli 35% tontin rakennettavasta 
pinta-alasta on istutettu. Kasvualustojen 
rakenteille aiheuttamaa kuormitusta keven-
nettiin vedenpidätyskykyisellä ja hulevesien 
hallintaa helpottavalla kevytsorarakenteella, 
joka on osa kasvualustaa.

Kohteen maisemarakentaminen alkoi  
vuonna 2017. Kauppakeskus valmistui vuonna 
2019 ja ulkotilat vaiheittain vuoden 2020 lop-

Triplan viherkatot ja ulkotilat 
– myös  hulevesien hallinnassa

Loci Maisema-arkkitehdit Oy 
www.loci.fi
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni
maritta.koivisto@betoni.com

Helsingin Pasilan rautatieaseman yhteyteen rakennettu Tripla 
on kolmen korttelin kokonaisuus, joka sisältää kauppakeskuk-
sen, asuinrakennuksia, hotellin, toimistoja ja rautatieaseman. 
Triplan katto-pinta-alasta suurin osa on viherkattoa.

puun. Triplan asuin- ja kauppakeskusraken-
nukset on suunnitellut Arkkitehdit Soini & 
Horto Oy ja aseman toimistotalot on suun-
nitellut Sweco Architects Oy. Asema-aukion 
suunnittelusta vastasi Sitowise Oy.

Viherkatot helpottavat 
hulevesien hallintaa
Viherkatot ovat yleistyneet muutaman viime 
vuoden aikana myös suomalaisessa kaupun-
kirakentamisessa. Viherkattojen suunnittelu 
ja rakentaminen vaatii ymmärrystä raken-
netekniikasta, mutta myös kasvukerrosten 
vesitaloudesta ja kasvien sopeutuvuudesta 
vaihteleviin olosuhteisiin. Teknisesti keskei-
simpiä syitä viherkattojen yleistymiseen on se, 
että oikein suunnitellun viherkattorakenteen 
avulla voidaan hallita hulevesiä tehokkaasti.

Viherkatot auttavat hulevesien hallinnassa 
sitomalla sadevettä, suojaavat katon vedeneris-
tystä ja pidentävät sen käyttöikää, vaimenta-
vat melua, toimivat hiilinieluna ja puhdistavat 
ilmaa sitomalla hiukkaspäästöjä ja pölyä. 

Triplan kattopinta-alasta suurin osa on 
viherkattoa. Triplan viheralueet muodostavat 
sen kolmessa korttelissa yhteensä noin heh-
taarin suuruisen alueen, joka on toteutettu 
vesikattorakenteille. 

Laajimmat viheralueet koostuvat asunto-
pihasta sekä keskikorttelin ja Pasilan aseman 
kattopuutarhoista. Myös Musiikkimuseo 
Famen ja Firdonkadun pysäköintilaitokseen 
johtavan ajoluiskan katot ovat viherkattoa. 

1

2

1 Loci Maisema-arkkitehdit Oy vastasi Mall of 

Triplan maisema-arkkitehtisuunnittelusta, joka sisäl-

tää kauppakeskuksen yhteydessä olevat julkiset ulko-

tilat ja asuinkorttelin korttelipihan sekä keskikorttelin 

kattopihan.

2 Tripla sisältää kauppakeskuksen, rautatieaseman, 

hotellin ja toimistotornien yhdistelmän. Sen kattopin-

ta-alasta suurin osa eli noin hehtaari on viherkattoa.

Lisäksi Fredikanterassilla ja kortteleiden väli-
sellä alueella on suuria viheristutusaltaita.

Triplassa viherkatoilla on kerroksellisuutta 
sekä monen lajin puita, pensaita ja perennoja. 

Triplan viherkattojen kasvillisuus on 
suunniteltu runsaslajiseksi ja dynaamiseksi. 
Tämä tarkoittaa, että luonnon annetaan tehdä 
valintoja; ne kasvit mitkä menestyvät, leviävät 
niidenkin tilalle, jotka eivät pärjää. Kasveilla 
on viherkatoilla haastavat olosuhteet aurin-
gonpaahteesta kovaan tuuleen ja rankkoihin 
sateisiin, joten on järkevää suosia kerroksellisia 
istutuksia ja monia lajeja kukista puihin. 
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Viherkaton rakenteen tulee olla 
riittävän kevyt – vettä sopivasti 
pidättävä ja sopivasti läpäisevä
Viherkattojen suunnittelu ja rakentaminen 
vaatii ymmärrystä rakennetekniikasta, mutta 
myös kasvukerrosten vesitaloudesta ja kasvien 
sopeutuvuudesta vaihteleviin olosuhteisiin. 
Teknisesti keskeisimpiä syitä viherkattojen 
yleistymiseen on se, että oikein suunnitellun 
viherkattorakenteen avulla voidaan hallita 
hulevesiä tehokkaasti. 

”Vaikka kattavia kotimaisia rakentamisoh-
jeita ei ole vielä laajalti käytössä, toteutettavien 
viherkattojen suunnitelmat ovat olleet yleensä 
hyviä”, kertoo Juha Liukkonen, joka vastaa 
viherkattojen kasvualustojen tuotekehityk-
sestä Hyvinkään Tieluiska Oy:ssä. 

Viherrakentamisessa tulee korostetusti 
esiin, että rakenteiden tulee olla sekä riittävän 
kevyitä että vettä sopivasti pidättäviä ja sopi-
vasti läpäiseviä, jotta rakenteiden tavoitteet 
tulevat täytetyiksi.

Tarvittava kasvualustan paksuus kasvaa 
herkästi kantavuuden kannalta liian suureksi 
pelkkää multaa käytettäessä. 

Viherkaton paksun ravinnekerroksen  aihe-
uttamaa kuormitusta voidaan keventää raken-
teella, jossa vedenpidätyskykyinen ja huleve-
sien hallintaa helpottava kevytsorakerros on 
osa kasvualustaa.

Kansirakenteet olivat Triplassa pitkälti 
suunniteltu kestämään raskaiden työmaa-ajo-

neuvojen liikennettä, kevytsoraa ei tässä koh-
teessa tarvittu mahdollistamaan viherkattoja, 
vaan luomaan hyvät olosuhteet kasvien juu-
ristolle. ”Ratkaisu oli kustannustehokas ja se 
teki kasvualustasta ilmavan. Jos olisi käytetty 
pelkästään multaa, olisi kasvualustan raken-
teesta tullut helposti liian tiivis”, kertoo Juha 
Liukkonen.

Usein viherkatoille sopivat kasvualustat on 
muutettu tavallisiksi kasvualustoiksi. Tämän 
seurauksena kasvualusta on todennäköisesti 
huonommin vettä läpäisevä, mikä on hai-
taksi sekä kasvillisuuden menestymisen että 
hulevesien hallinnan kannalta. Osa Triplan 
rakenteen kokonaispaksuudesta voitiin tehdä 
Leca-soralla, joka toimii sekä keventeenä että 
osana itse kasvukerrosta. Samalla se auttaa 
hulevesien hallinnassa.

Kevytsorakerroksen paksuus Triplan viher-
rakenteissa vaihtelee 10–70 senttimetrin välillä. 
Leca-soraa käytettiin Triplan viherkatoissa 
sekä osana kasvualustoja että kasvualustojen 
alapuolisissa rakenteissa. 

Olennaista on valita käyttötarkoituksen 
mukainen oikea kasvualusta ja määritellä 
erikseen, millaisia ravinteisuuksia erilaisille 
kasvillisuusalueille halutaan. Myös toivottu 
happamuus vaikuttaa kasvualustan valintaan. 
On myös eduksi, mitä enemmän viherkatoissa 
on eri kasvilajeja.

Triplan viherkatot ja ulkotilat 
– myös  hulevesien hallinnassa

3 Kapea korttelikuja on moni-ilmeinen. 

4 Keskuskorttelin katoista tulee osin ikivihreitä ja 

värikkäitä. Ne tarjoavat runsaasti silmäniloa ja hyviä 

elinympäristöjä myös hyönteisille. Vaalea betonikiveys 

toimii kulkuväylinä.

5 Triplan korttelialue on edellyttänyt monien asian-

tuntijoiden tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä.

3

4

5
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Mall of Tripla
Sijainti: Helsinki, Suomi
Maisema-arkkitehtuurisuunnittelu: Loci 
Maisema-arkkitehdit Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Soini & 
Horto Oy
Hulevesi- ja kuivatussuunnittelu: Ramboll 
Finland Oy
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Oy
Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy
Viherurakoitsija: YIT Suomi Oy, GB Stone-
work Oy, TerraWise Oy
Viherkattojen kasvualustojen toimittaja: 
Tieluiska Oy
Betonielementtimuurit ja -istutusaltaat: Kiili 
Betoon OÜ / Elpac Oy
Betonikivet-ja laatat: Betonilaatta Oy
Betoniratkaisujen konsultointi: Betonipallas Oy
Perennaistutusten konsultointi: Terolan 
taimitarha
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Triplan viherkatot ja ulkotilat 
– myös  hulevesien hallinnassa

6 Viher- ja kivityöt toteutettiin vaativissa olosuh-

teissa Triplan kauppakeskuksen katolla.   Rakenta-

minen sisälsi betoni- ja graniittitöitä, kasvualustan 

rakentamista ja kasveja 15 000 kpl.

7 Maisemasuunnittelussa tärkeää on luoda ympä-

ristöä, joka liittyy luontevasti ympäröivään infra-

struktuuriin, edistää luonnon monimuotoisuutta ja 

jonka rakentamien tuottaa mahdollisimman vähän 

päästöjä, toteaa Loci Maisema-arkkitehtien johtava 

suunnittelija Pia Kuusiniemi.

8 Oikein suunnitellun viherkattorakenteen avulla 

voidaan hallita hulevesiä tehokkaasti. Triplaan raken-

nettiin hehtaarin verran viherkattoja, joissa vuorotte-

levat erilaiset kasvit ketokukista keskikokoisiin puihin.
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The Mall of Tripla
The Mall of Tripla, the largest construction pro-
ject in Finland and the second busiest railway 
station in Finland, comprises three city blocks 
and extensive underground facilities, serving 
as a central hub for Helsinki’s Pasila district. 
The building includes a mall, a parking hall 
and a hotel as well as offices and apartments. 
Each commercial storey of the building relates 
to the streets.

The landscape design comprises the hous-
ing yard and Fredikanterassi Square, which is 
the front yard and the main pedestrian walk-
way between the city blocks and Pasila Bridge. 
Because of the bridge, the three Tripla blocks 
are located on a slope and one of the design 
challenges was the five-metre height differ-
ence. Fredikanterassi has several commercial 
terraces, public spaces and playgrounds, and 
flexible possibilities to organise events.

The key idea was to create a human-scale, 
open and light, green environment that settles 
with its form and rhythm into the big scale of 
the buildings. The raised planting areas with 
smooth concrete walls as a whole create atmos-
pheric spaces.

The planting is based on a dynamic plant 
design. Over 100 different species and cultivars 
offer a variety of planting. The species are being 
led to develop dynamically in most areas of 

planting. The plants that can survive the best 
can take space from others. The green space of 
the planting areas is maximised. Over 35 per 
cent of the constructed surface is planted.

The landscape design was highly demand-
ing, since most of it is built on the roof of the 
mall. This demanded extremely careful plan-
ning and co-operation between the designers.

Landscape construction started in 2017 and 
the mall opened in 2019. The outdoor public 
space was opened in stages by the summer of 
2020. The architects of the building are Archi-
tects Soini & Horto Ltd. The design of the rail-
way station square is by Sitowise Ltd.



72 3 2021

9

9, 10    Triplan ulkotilat sisältävät monia toimintoja, 

kuten terassialueita, leikkialueita, julkisen oleskelun 

vyöhykkeitä ja mahdollisuuksia erilaisten tapahtu-

mien järjestämiselle. 
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11 Betoniset istutusaltaat toimivat myös penkkeinä. 

Betoniset altaat ja reunukset tehtiin elementteinä. 

Muotit tehtiin teräksestä ja lasikuidusta. Elementit 

valmisti Kiili Betoon OÜ. Elementtejä oli kahta erilaista 

profiilia. Erilaisia muotteja oli noin 20.

 

12 Akseli Leinosen betonista ja teräksestä valmistettu 

taideteos "Ecology Stone" sijaitsee Triplan sisäänkäyn-

nin yläpuolella. 

13 Triplan ulkotilat sisältävät eri monia toimintoja.
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Julkaisun taustaa ja sisältö
Kovalle alustalle rapattujen julkisivujen kun-
totutkimusta käsittelevä by44 Rapatun jul-
kisivun kuntotutkimus 1998 on ollut vanhin 
yhä käytössä oleva Suomen Betoniyhdistyksen 
julkaisu. Kyseisessä julkaisuissa eikä muual-
lakaan kansallisissa ohjeissa ole kuitenkaan 
käsitelty rappausalustana toimivan muu-
rauksen tai puhtaaksimuuratun rakenteen 
kuntotutkimusmenetelmiä. Lisäksi kyseisestä 
julkaisusta puuttui 2000-luvulla merkittävästi 
lisääntyneiden eristerappausjärjestelmien 
käsittely. Johtuen eristerappausten yleistymi-
sestä sekä osin niissä havaituista ongelmista 
Julkisivuyhdistys ry on panostanut viime 
vuosina eristerappausten vaurioitumisen sekä 
korjausmenetelmien tutkimisen tukemiseen, 
ja yhdistyksen vetämän Eristerappausten vau-
riomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät 
(ErVaKu) -hankkeen yhteydessä valmistuikin 
kolme eri julkaisua, joista yksi [1] käsitteli 
eristerappausten vauriomekanismeja, toinen 
[2] korjausmenetelmiä ja kolmas [3] kuntotut-
kimusmenetelmiä. Tässä artikkelissa esitel-
tävä julkaisu by75 Muurattujen ja rapattujen 
julkisivujen kuntotutkimus 2021 on jatkumoa 
kyseiselle ErVaKu-hankkeelle.

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden 
kuntotutkimuksissa on ajantasaisten ohjeiden 
puuttumisen vuoksi hyödynnetty muihin julki-
sivurakenteisiin käytettyjä ja kuntotutkijoiden 
kokemukseen perustuvia menetelmiä. Tämä 
julkaisu ottaa ensimmäistä kertaa huomioon 
niin puhtaaksimuuratut julkisivut, niiden 

 75
MUURATTUJEN JA RAPATTUJEN 
JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS 
2021

BY 75 M
UURATTUJEN JA RAPATTUJEN JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIM

US 2021

Suomen Betoniyhdistys ry (BY) on riippumaton betonin oikeaa käyttöä edistävä teknis- 
tieteellinen asiantuntijayhdistys, jonka jäsenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri 
osapuolia. Jäseninä on niin rakennesuunnittelijoita, arkkitehtejä, tutkijoita, urakoitsijoi-
ta kuin betonin, betonituotteiden sekä niiden osa-aineiden valmistajia. Yhdistys julkai-
see teknisiä ohjeita, järjestää alan koulutusta ja jäsentilaisuuksia, osallistuu betonialan 
pätevyysjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii alan tutkimus- ja kehitys- 
toiminnan tukena.

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Eteläranta 10)
00131 Helsinki
Puh. 09 12991
www.betoniyhdistys.fi

Ohje käsittelee muurattujen julkisivurakenteiden ja niin kovalle alustalle 
kuin lämmöneristeiden päälle toteutettujen rappausten kuntotutkimuksia.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijan tulee tuntea tutkitta-
vat rakenteet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitustekijät sekä korjaus-
menetelmät. Muurattujen rakenteiden tunteminen on oleellista usein myös 
rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä alusrakenteena on usein muuraus. 
Muuratuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti tuntea kuorimuuri- 
ja massiivirakenteiden erot ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteu-
tettujen ratkaisujen erot.

Kuntotutkimus suunnitellaan kullekin kohteelle erikseen. Tutkimus mene- 
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa selvitetään oikeita ja oleel-
lisia asioita. Kuntotutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet tiedot ja 
johtopäätökset kootaan kuntotutkimusraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutki-
joille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat perustiedot ky-
seisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttami-
seen ja tilaamiseen.
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Julkisivuyhdistys ry:n vetämän MuRaKu-hankkeen lopputuo-
toksena on ilmestynyt uusi by75 Muurattujen ja rapattujen jul-
kisivujen kuntotutkimus 2021 -julkaisu. Julkaisu on osin päivitys 
by44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus 1998 -julkaisusta, mutta 
suurelta osin täysin uudistunut, alan ammattikirjallisuutta täy-
dentävä ohje.

käytön rappausalustana kuin eristerappaus-
järjestelmätkin. Vaikka kaikki edellä mainitut 
julkisivurakenteet ja niiden vauriomekanismit 
liittyvät osittain toisiinsa, jokaisella niistä on 
myös omat ominaispiirteensä. Oman haas-
teensa tuo myös erityisesti muurattujen raken-
teiden sekä niiden päälle tehtyjen rappausten 
hyvin pitkä historia erilaisine käytettyine 
materiaaleineen sekä rakenneratkaisuineen. 
Tähän ohjeeseen on pyritty kokoamaan kat-
tavasti eri rakenteiden ominaispiirteitä sekä 
niiden vauriomekanismeja, jotta kuntotutki-
jalla on riittävä tietous oikeiden kuntotutki-
musmenetelmien valintaan. Julkaisu toimii 
kuntotutkijoiden lisäksi myös kuntotutkimuk-
sen tilaajille, ja antaa tarvittavat perustiedot 
kyseisten julkisivurakenteiden kuntotutki-
muksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä 
tilaamiseen. Julkaisu sisältää lukijan avuksi 
myös 88 sanan käsitesanaston. Ohjetta voidaan 
soveltaa niin, että kuntotutkimuksessa otetaan 
huomioon kohteen erityispiirteet.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kun-
totutkijan tulee tuntea tutkittavat rakenteet, 
niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitustekijät 
sekä korjausmenetelmät. Muurattujen raken-
teiden tunteminen on oleellista usein myös 
rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä alus-
rakenteena on usein muuraus. Muuratuilla 
rakenteilla kuntotutkijan tulee erityistesti 
tuntea kuorimuuri- ja massiivirakenteiden 
eroavaisuudet sekä rakennusfysikaalisessa 
että rakenteellisessa toiminnassa. Rapattujen 
julkisivujen tapauksessa puolestaan kuntotut-

1 Uusi by75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 

kuntotutkimus 2021 -julkaisu on ilmestynyt.

2 Helsingin Käpylään vuonna 1951 valmistunut 

Käärmetalo on arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnit-

telema. Peruskorjauksessa kohteen rapatut julkisi-

vut uusittiin pääosin kauttaaltaan vanhan mallin 

mukaisesti. Laastina käytettiin märkälaastia, jonka 

koostumuksesta ja roiskeesta tehtiin useampi malli 

ennen kuin oikea roiskestruktuuri löytyi. Halutuksi 

rappausjäljeksi valikoitui särmikäs pintastruktuuri. 

Pinnat maalattiin Keim Purkristalat silikaattimaalilla.

1

mailto:toni.pakkala@tuni.fi
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kijan tulee tuntea eri alustalle toteutettujen 
ratkaisujen eroista. Muurattujen julkisivura-
kenteiden ja niiden päälle tehtyjen rappausten 
toimintaa, historiaa, käytettyjä materiaaleja 
sekä niitä ajansaatossa koskeneita vaatimuk-
sia on käsitelty omassa luvussaan, eriste- ja 
levyrappausjärjestelmiä omassaan.

Rasitustekijät ovat yhtenäisiä riippumatta 
rakennetyypistä ja siten niistä merkittävim-
mät (sade ja kosteus, pakkasrasitus, ilman 
epäpuhtaudet, työnaikaisten olosuhteiden vai-
kutus) käydään julkaisussa läpi yhtenäisesti. 
Sen sijaan vauriomekanismeissa on sekä eri 
rakenteille yhteisiä että jokaiselle rakenteelle 
ominaisia mekanismeja. Siten julkaisussa on 
eritelty jokaiselle käsiteltävälle rakenteelle 
merkittävimmät vauriomekanismit, niiden 
aiheuttajat sekä mahdolliset seuraukset.

Jotta kuntotutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää, tulee kuntotutkija tuntea myös 
mahdolliset korjaustavat. Ohjeessa on esitelty 

korjaustavoista rakennetyyppikohtaisesti pää-
piirteittäin vaihtoehdot

• ei korjaustoimenpiteitä
• julkisivujen puhdistus
• rapattujen rakenteiden pinnoituskorjaus
• paikkaus- ja pinnoituskorjaus
• peittävät korjausmenetelmät
• tiilimuurin rappaaminen ja pinnoittaminen
• uuden verkotuslaastin levitys eristerappa-

usjärjestelmän pintaan
• uusi pintarakenne
• purkaminen ja uudelleenrakentaminen 

(kokonaan tai osittain)
• rakenteellisten halkeamien ja painumavau-

rioiden korjaus
• elastisten saumausten korjaus
• liittyvien rakenteiden korjaus
• rasitustason alentaminen
• ympäristölle ja terveydelle haitallisten 

aineiden vaikutus korjausten suorittami-
seen. 

Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimuksen tekoon

3

4a 4b

3 Betoninen ikkunan ylityspalkki massiivitiili-

rakenteisessa seinässä.

4a, 4b  Terastipintainen kolmikerrosrappaus. 
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Luvussa 5 puolestaan on käsitelty eritel-
tynä sekä muurattujen että rapattujen raken-
teiden korjaustavat.

Käytettyjen rakennetyyppien ja materiaa-
lien sekä eri rakennetyyppien vauriomeka-
nismeja käydään julkaisussa läpi kattavasti 
kuvien kera. Julkaisun merkittävimmät luvut 
käsittelet kuitenkin kuntotutkimuksen suun-
nittelua, kuntotutkimusmenetelmiä, tulosten 
analysointia ja raportointia. Siksi niitä esitel-
lään tässäkin artikkelissa tarkemmin.

Kuntotutkimuksen suunnittelu
Kuntotutkimuksen tavoite on selvittää riittä-
vän luotettavasti rakenteen kunto, vaurioitumi-
sen laajuus ja aste, vaurioitumisen eteneminen 
tulevaisuudessa sekä soveltuvat korjaustavat. 
Johtopäätösten, korjaussuositusten ja ana-
lyysin tulee perustua systemaattiseen tutki-
muslogiikkaan sekä tutkimustietoon, joka on 
varmistettu rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä 

käyttäen. Kuntotutkimuksen yksittäiset tut-
kimusmenetelmät ja näytteenotto perustuvat 
kuitenkin aina otokseen, jolloin tutkimustulok-
seen ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin sisältyy 
aina jonkin verran epävarmuutta. Siksi kunto-
tutkimukseen kuuluu aina myös siihen kuulu-
vien epävarmuustekijöiden arviointi.

Kuntotutkimus koostuu kolmesta peräk-
käisestä vaiheesta, jotka voivat olla kuitenkin 
osittain päällekkäisiä. Kuntotutkimuksen 
ensimmäisen vaiheen, alustavan tilannearvion 
toimenpiteet ovat lähtötietojen kerääminen, 
alustava tilannearvio, tutkimustarpeen arvi-
ointi sekä työsuunnitelman laadinta. Seuraa-
van vaiheen muodostavat varsinaiset kenttä-
tutkimukset, näytteenotto sekä laboratoriotut-
kimukset. Näitä seuraa kuntotutkimusdatan ja 
tutkimustulosten analyysi ja raportointi tilaa-
jan käyttöön. Eri vaiheiden painotus saattaa 
vaihdella, mutta kaikki päävaiheet toteutetaan 
jokaisessa kuntotutkimuksessa.

Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimuksen tekoon

5 Rapautunut jälkisaumalaasti, jonka alla on hyvä-

kuntoinen muurauslaasti.  

6 Rapautunutta rappausta ja muurauslaastia räys-

tään alla.

7 Vanhan kalkkimaalin päälle liian tiiviillä orgaani-

sella maalilla toteutettu pinnoitus hilseilee pois, kun 

tausta ei pääse kuivamaan.

8 Rappauspinnan halkeilu näkyy varsinkin tum-

missa pinnoissa selkeästi sateen tai kastelun jälkeen, 

sillä muu pinta kuivuu halkeamia nopeammin.

5 6

7 8
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Esiselvitysvaihe:

• Rakenteen halkeilun riskiä 
voidaan tarkastella julkisivu- ja 
rakennepiirustusten perusteella 
sekä suunniteltujen liikunta-
saumalinjojen perusteella.

• Ei-rakenteellisen halkeilun 
(esimerkiksi kuivumiskutis-
tuma) syitä voidaan selvittää 
työmaapäivä kirjojen ja työmaa- 
aikaisen dokumentaation avulla.

Silmämääräinen havainnointi:

• Halkeamakartoitus tehdään 
aistinvaraisesti

• Halkeamaleveyksiä voidaan 
mitata esimerkiksi mitta-astei-
kolla varustetulla suurennus-
lasilla eli luupilla.

• Halkeamien valokuvauksen avulla 
voidaan dokumentoida halkeamia 
ja seurata halkeilun etenemistä 
vertaamalla aikaisempaan valo-
kuva-aineistoon

• Halkeamien sijainti ja muoto 
esitetään julkisivujen vauriokar-
tassa.

Kenttä- ja laboratoriotutkimukset:

• Halkeiluun johtaneita syitä 
voidaan tutkia rappauksesta 
otetuista näytteistä tutkimalla 
näytteestä rappauksen kerroksia 
ja paksuutta sekä rappausverkon 
sijaintia, lukumäärää ja limitty-
mistä.

• Näytteenottokohdasta pyritään 
aina selvittämään halkeilun mah-
dollinen jatkuminen alusraken-
teessa ja rappausalustan vaikutus 
rappauksen halkeiluun.

9 Mahdollisia tutkimusmenetelmiä halkei-

lun laajuuden, asteen ja syiden selvittämiseksi 

kuntotutkimuksen eri vaiheissa.

Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimuksen tekoon

10 Esimerkki rapatun julkisivun vauriokartasta.

10
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lähistöllä liikkuville. Sen sijaan eristerappaus-
järjestelmien vaurioituminen voi olla nopeaa, 
jos niissä esiintyy toimivuuspuutteita ja siten 
ensimmäinen silmämääräinen halkeamakar-
toitus on suositeltavaa suorittaa jo kohteen 
takuuaikana. Julkaisussa on käsitelty yksi-
tyiskohtaisesti eri vauriotyyppien tutkiminen 
jaoteltuna kuntotutkimuksen esiselvitysvai-
heeseen, silmämääräiseen havainnointiin sekä 
kenttä- ja laboratoriotutkimuksiin. Kuvassa 9 
on esitelty esimerkkinä taulukko rappauksen 
tartunnan tutkimisesta.

Näytteenotto ei ole muuratuilla ja rapatuilla 
julkisivuilla yhtä suoraviivaisesti perustel-
tavissa kuin esimerkiksi betonirakenteilla, 
sillä näytteestä saatavan tiedon määrä sekä 
hyödynnettävyys on usein vähäisempi kuin 
betoninäytteissä, mikä johtuu erityisesti rap-
pauksilla osittain näytteen koosta sekä siitä, 
että vertailuaineistoa laboratoriotutkimusten 
avuksi ei ole betonia vastaavaa määrää. Näyt-
teenotto sisältyy kuntotutkimukseen, jos se 
on tutkimussuunnitelmassa arvioitu tarpeelli-
seksi tarkasteltavan rakenteen ja tutkimuksen 
tavoitteen kannalta tai sille havaitaan tarve 
kenttätutkimusten yhteydessä. Yleensä kun-
totutkimuksen yhteydessä on tarpeen tutkia 
rakenteen vaurioitumista ja säilyvyysomi-
naisuuksia materiaalinäytteiden analyysien 
avulla. Siten näytteenotto on suunniteltava 
etukäteen varautuen myös siihen, että tarve 
sille voi ilmetä vasta kenttätutkimusten yhtey-
dessä.

Rakenneavauksen toteuttamiselle tulee 
aina olla perusteltu syy. Aistinvaraisesti vau-
rioituneeksi todettujen eristerappausjärjes-
telmien kuntotutkimuksen yhteydessä voi 
olla tarpeen selvittää järjestelmän rakenne 
rakenneavauksen avulla, jos on epäselvyys 
siitä, onko eristerappausjärjestelmä toteutettu 
suunnitelmien mukaisesti tai toteutustapa ei 
ole tiedossa. Samoin rakenneavaus voi olla 
perusteltua, jos on erityistä syytä selvittää kuo-
rimuurirakenteen kannatus- ja kiinnitysosien 
kuntoa tai lämmöneristeiden kuntoa

On myös tapauksia, joissa näytteenotto ei 
ole tarpeellista. Näytteenotto ei ole tarpeellista 
esimerkiksi ehjässä, täysin vaurioitumatto-
massa julkisivussa tai vastaavasti julkisivuissa, 
jotka voidaan todeta aistinvaraisesti hyvin pit-
källe vaurioituneeksi. Muuratuilla julkisivuilla 
näytteenotto on yleensä perusteltua vain, jos 
halutaan selvittää muurauslaastin ja muuraus-
kappaleen ominaisuuksia tai esimerkiksi jälki-
saumalaastikerroksen paksuutta.

Rapatun julkisivun kenttätutkimusten 
yhteydessä on yleensä aina tarve tehdä koe-
porauksia, vaikka ei olisikaan havaittu tarvetta 
varsinaisille näyteanalyyseille. Poraukset liitty-
vät tällöin esimerkiksi rappauskerroksen pak-
suuden kattavaan selvittämiseen tai rappauk-
sen lujuuden/rapautuneisuuden arviointiin. 
Rappauskerroksen paksuus on suositeltavaa 
tarkastaa 5…10 kohdasta/julkisivusuunta riip-
puen rappauspinnan muodoista.

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden 
näytteet voivat olla hyvinkin heikkoja ja hau-

Kuntotutkimuksen sisällön suunnittele-
minen on yksi kuntotutkimusprosessin tär-
keimmistä vaiheista. Sisällön suunnittelun 
tavoitteet ovat, että

• kuntotutkimuksessa selvitetään oikeita ja 
oleellisia asioita

• tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti tut-
kittavat asiat selvitetään riittävän laajoilla 
otoksilla luotettavasti

• tutkittavat asiat selvitetään riittävän tar-
koilla menetelmillä.
Tutkimuksen sisältö määräytyy kohdera-

kennuksen ominaisuuksien ja tutkimukselle 
asetettujen tavoitteiden perusteella ongelma-
lähtöisesti: ensin tunnistetaan potentiaaliset 
ongelmat kohteen rakenteellisessa toimin-
nassa, rakennetyypeissä ja rasitusoloissa, ja 
niiden perusteella päätetään tutkimuksen 
sisältö (mitattavat ja havainnoitavat suureet, 
käytettävät havainnointimenetelmät ja otosten 
laajuus). Sisällön määräytymistä ohjaa myös 
asetettavat resurssit ja rajoitukset. Kuntotut-
kimuksen lähtökohtana ei tule pitää tietyn 
korjausmenetelmän valintaa, vaan soveltu-
vat korjausmenetelmät päätetään päinvastoin 
kuntotutkimuksen tulosten perusteella.

Kuntotutkimuksen suunnittelu on yksi 
julkaisun keskeisimmistä osista, sillä julkai-
sun rakennetyypit itsessään ja niiden vauri-
oitumisnopeudet poikkeavat toisistaan huo-
mattavasti. Esimerkiksi täystiilimuuri voi 
olla erittäin pitkäikäinen ja siinä havaittavat 
alkavat vauriot eivät ole välttämättä kriitti-
siä rakenteen toiminnalle tai aiheuta vaaraa 

Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimuksen tekoon

11 Rappausnäytteen ottaminen porakoneeseen 

asennettavalla timanttiporanterällä.
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raita. Näytteenotto tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman vähän näytteen rakennetta 
häiriten, jos näytteestä on tarkoitus analy-
soida vaurioitumista esimerkiksi petrografi-
sen tutkimuksen avulla. Kaikille rakenteesta 
irrotettaville näytteille tehdään aistinvarainen 
tarkastelu. Petrografinen tutkimus on suosi-
teltavaa tehdä vähintään 2 näytteestä/rinnak-
kainen tapaus, koska yksittäisellä analyysillä ei 
yleensä saada tutkimuksen kannalta riittävän 
luotettavaa tietoa muun muassa vaurioitumi-
sesta, sideainesuhteista, maalityypeistä tai 
maalikerrosten määrästä.

Jos näytteitä päädytään perustellusti irrot-
tamaan, näytemäärä valitaan ja näytteenotto 
kohdistetaan niin, että otantaan sisältyy 
näytteitä vaurioituneilta kohdilta, julkisivun 
säärasitetuimmilta alueilta sekä ehjiltä julki-
sivun kohdilta (vertailunäytteinä). Rinnakkai-
sia näytteitä (vastaava rakenne, vauriotilanne, 
olosuhde) tulee olla vähintään kolme, jotta 
materiaaliominaisuuksien hajontaa voidaan 
ottaa huomioon. Julkaisussa on esitelty perus-
kohteen näytteenotto-ohjeistus sekä kerrottu, 
milloin on tarpeen lisätä tai vähentää näyte-
määrää. Kuvassa 12 on esimerkki näytteenoton 
hajauttamisesta pienehkössä peruskohteessa.

Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelmät on esitelty ohjeessa 
rakennetyyppi- sekä menetelmäkohtaisesti. 

Sekä muuratuilla että rapatuilla rakenteilla 
korostuu silmämääräisen ja ainetta rikko-
mattomien menetelmien, kuten rappauksen 
koputtelun käyttö. Esimerkiksi halkeilun 
osalta on esitelty, miten sitä voidaan havaita, 
missä halkeilua tyypillisesti havaitaan ja mistä 
se todennäköisesti johtuu. Lisäksi on esitelty 
laboratoriotutkimusmenetelmät ja mitä niillä 
voidaan saada selville. Esimerkiksi ohuthie on 
melko kallis tutkimusmenetelmä eikä sillä 
välttämättä saada yhtä paljon informaatiota 
kuin esimerkiksi betonilieriöistä. Toisaalta se 
on ainoa mahdollinen tapa arvioida mm. muu-
rauskappaleen ja laastin tai rappauksen kiviai-
neksen tyyppiä, jakaumaa ja maksimiraekokoa, 
sideaine-kiviainessuhdetta tai sideaine-kiviai-
neskontaktia luotettavasti.  Eristerappausjär-
jestelmien osalta kosteusteknisistä riskiratkai-
suista ja niiden tunnistamisesta ohjeessa on 
esitelty detaljeina tyypillisimpiä.

Havainnot tulee esittää mahdollisimman 
kattavasti esimerkiksi vauriokartan avulla, 
johon on merkitty erilaisin merkinnöin ja mah-
dollisesti värein niin näkyvät vauriot, taustas-
taan irronneet tai pehmenneet rapatut alueet 
sekä näytteenottokohdat.

Tulosten analyysi ja raportointi
Kuntotutkimuksen tulosten analyysi ja rapor-
tointi noudattavat melko tarkasti betoniraken-
teiden kuntotutkimuksen [6] kaltaisia vaiheita. 

12 Esimerkki näyteotannan hajauttamisesta 

eri ilmansuuntiin pienen rapatun rakennuksen 

tapauksessa.

Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimuksen tekoon

Kyseistä perinteistä kuntotutkimusmetodiik-
kaa on tarkennettu rakennetyyppikohtaisesti 
ja erikseen on tarkennettu mm. pakkasrapau-
tumisen sekä rakenteellisen halkeilun analy-
sointia.

Kuntotutkimusraportin tarkoituksena on 
välittää tutkimuksen tulokset tilaajan käyttöön 
sekä tallentaa kaikki tarpeelliset tiedot tulevaa 
käyttöä (korjaussuunnittelua ja kunnossapi-
toa) varten. Kuntotutkimusraportin sisällön 
tulee olla sellainen, että sekä rakennusalan 
ammattilaiset että asiaan perehtymätön lukija 
saa raportista tarvitsemansa tiedot. Ohjeessa 
on esitetty yksityiskohtaisesti, mitä raportin 
tulee pitää sisällään, jotta kyseiset tavoitteet 
voidaan saavuttaa.

13,14  Rakennustoimisto Nyberg & Löppösen suun-

nittelema, Helsingin Kruununhaassa vuonna 1906 

valmistuneen As Oy Kristian 17:n  julkisivut korjattiin 

vuonna 2018. Taloyhtiössä on kaksi työtekniikaltaan 

toisistaan poikkeavaa julkisivua. Sisäpihan julkisivu 

on yksinkertainen, sileä roiskerappausjulkisivu. 

Kadun puoleinen koristerappaus oli hidasta käsi-

työtä. Näyttävä paanukatto- tai ns. kalanruotokuvio 

toteutettiin käsipelillä. Kolmikerrosrappaus tehtiin 

märkärappauksella kalkkisementtilaastilla ja rap-

pauksen päällä on silikaattimaali.
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Ohje muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimuksen tekoon

13 14

Julkisivuyhdistys edistää 
laadukasta julkisivurakentamista, 
joka kestää myös  
tulevaisuuden ilmaston haasteet

www.julkisivuyhdistys.fi 
Liity jäseneksi.

• Tutkittua tietoa julkisivumarkkinoista 2021. 
   Tilaa tuore tutkimusraportti. Saat ajantasaista 
   tietoa  julkisivumarkkinoiden kehittymisestä ja 
   jakaantumisesta myös materiaaleittain.
• Tule mukaan julkisivualan asiantuntijaverkostoon,  
  hyödynnä yhdistyksen tuottamaa tutkimustietoa ja
  osallistu tutkimushankkeisiin.
• Uusimmat: Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
  kuntotutkimus (julkaisu by 75) ja Tuulettuvat julkisivut 
  - suunnittelu ja toteutusohjeet (julkaisu by 64).

Guide for conducting condition surveys on masonry and rendered 
facades
The new Guide covers both fair face facades and their use as a rendering 
substrate, as well as insulation render systems. Although all the above 
facade structures and their damage mechanisms are partly interrelated, 
they all also have their own special characteristics. The extremely long 
history of masonry structures in particular, and rendering on such struc-
tures, cause a specific challenge, what with all the different materials 
and structural solutions used. 

This Guide is designed to comprehensively present the characteristic 
features of different structures as well as their damage mechanisms to 
provide the condition surveyor with sufficient knowledge to choose the 
correct condition survey methods. When conducting condition surveys 
on masonry and rendered facades, the surveyor must be familiar with 
the structures to be surveyed, their most typical damage types and stress 
factors as well as repair methods. 

The Guide is intended not only for condition surveyors, but also to the 
clients who order condition surveys, providing them with the required 
basic information for the planning, implementation and ordering of a 
condition survey on such facade structures.
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Compact Air
– Projekti betonin tiivistämisestä

Compact Air on tutkimusprojekti, jossa tutkittiin mahdollisuuk-
sia vähentää tiivistyshuokosten määrää betonissa ja myöskin 
pienentää betonin erottumisherkkyyttä. Projekti tehtiin yhteis-
työssä Aalto-yliopiston ja VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy:n 
kesken ja projektin rahoittivat Betoniyhdistys, Betoniteollisuus, 
Väylävirasto sekä Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR. Projekti 
valmistui alkuvuodesta 2021.

Projektin Compact Air [1] lähtökohtana oli 
havainnot aikaisemmista tutkimuksista, mm. 
Aalto-yliopiston Good vibrations -projektista 
[2]. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoit-
taneet, että betonin tiivistäminen on haasteel-
lista. Betoniin jää tiivistämisestä huolimatta 
varsin paljon tiivistyshuokosia, jotka alentavat 
betonirakenteiden puristuslujuutta. Laborato-
riokoekappaleiden tiivistäminen on tehokasta 
ja siten muodostuu eroja laboratorio- ja raken-
teesta porattujen koekappaleiden puristuslu-
juuksien välille. Toisaalta betonit alkavat myös 
erottumaan jo varsin lyhyillä tiivistysajoilla. 
Erottumisriski on suurimmillaan notkeilla, 
huokostetuilla betoneilla. Erottumisriski näkyy 
tiheyseroina betonirakenteen sisällä. 

Compact Air-projektin tavoitteena oli 
vähentää betonin tiivistyshuokosten määrää. 
Ensisijaisesti tähän pyrittiin muutoin kuin 
tiivistysaikaa lisäämällä. Tutkimuksen toi-
sena tavoitteena oli vähentää betonin erot-
tumisherkkyyttä tiivistyksen aikana. Erottu-
misen osalta on tärkeää ymmärtää nykyistä 
paremmin: milloin betoni erottuu ja mitä 
erottumisessa tapahtuu. Tiivistyshuokos-
ten vähentymisellä olisi selkeä positiivinen 
vaikutus betonin puristuslujuuteen raken-
teessa. Erottumisherkkyyden vähentäminen 
puolestaan vähentäisi betonirakenteiden 
laatu vaihteluita. Täten sekä tiivistyshuokos-

ten että erottumisherkkyyden vähentäminen 
vaikuttaisivat positiivisesti betonirakentami-
sen laatuun.

Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen:

1. Nykyisten betonien tarkempi analysointi 
betonin tiivistyshuokosten määrän sekä 
erottumisen osalta

2. Lisäaineiden vaikutus betonin tiivistyvyy-
teen, betonin erottumisherkkyyteen sekä 
suojahuokostuksen stabiilisuuteen.

3. Betonin tiivistyvyys ja erottumisherkkyys 
koerakenteissa.

Projektissa analysoitiin suuri määrä Good vib-
rations -projektissa valettuja betoneita. Analy-
sointia varten kehitettiin menetelmiä tiivistys-
huokosten määrän sekä betonin erottumisen 
analysointiin. Tiivistyshuokosten määrän ana-
lysointi perustui betoninäytteiden kuva-ana-
lyysiin. Menetelmässä porakoekappaleista 
sahatut betonipinnat esihiottiin ja täytettiin 
sinisellä pastalla. Tämän jälkeen betonipinta 
hiottiin uudelleen niin, että huokoset erottui-
vat sinisinä. Pinnat skannattiin ja tiivistyshuo-
kosten (ekvivalenttihalkaisija > 0,8 mm) suhde 
määritettiin kuva-analyysin avulla. Lisäksi pai-
nekyllästyskoetta hyödynnettiin kovettuneen 
betonin ilmamäärän ja betonin erottumisen 
analysoinnissa.

1

2

1 Räisälänsilta on noin 200 metriä pitkä 7-aukkoi-

nen jännitetty betonipalkkisilta, joka ylittää Kehä I:n 

Otaniemen ja Laajalahden välillä.

 

2 Räisälänsilta luovutettiin toukokuussa 2021 Rai-

de-Jokerin pikaraitiotien ratatöitä varten.
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4a ja b Tiivistysajan vaikutus betonin tiivistysilmamäärään ja ylä- ja alaosan erotukseen Good Vibra-

tion -projektin koerakenteissa. Yksittäisten koerakenteiden tulokset ovat esitetty kuvassa ympyröillä.

3 Näytteen skannattu betonipinta 70 × 70 mm², 

jossa huokoset ovat täytetty sinisellä pastalla.
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Tiivistyshuokosten määrä 
Good vibrations -betoneissa
Good vibrations -projektissa valmistettiin 
koerakenteita, joissa varioitiin betonireseptiä, 
betonin notkeutta sekä tiivistysaikaa. Tiivis-
tysajat vaihtelivat välillä 200–800 s/m3, tosin 
normaalin betonin tyypilliset tiivistysajat 
ovat suuruusluokkaa 200 s/m3. Analysointia 
varten näytteet otettiin koerakenteiden ylä- ja 
alaosasta.

Betonin tiivistysilman määrää analysoitiin 
kehitetyn kuva-analyysin avulla. Tiivistysil-
mamäärä betoneissa oli keskimäärin varsin 
korkea (> 4 %) ja vaihtelua esiintyi niissä run-
saasti. Pienimmät tiivistysilmamäärät olivat 
alle 2 % ja suurimmat yli 7 %. Tärytysajalla ei 
ollut kovin suurta vaikutusta tiivistysilman 
määrään, lukuun ottamatta pisintä tiivistys-
aikaa (800 s/m3), jolloin tiivistysilmamäärä oli 
hieman alhaisempi (kuva 4a). 

Koerakenteen yläreunassa oli yleensä 
enemmän tiivistysilmaa kuin rakenteen poh-
jaosassa, mikä on odotettavaa, koska ilma 
nousee ylöspäin (kuva 4b). Ero oli kuitenkin 
varsin pieni, joten tiivistysilmaa jää koko raken-
teeseen tyypillisillä tiivistysajoilla. Lisäksi 
tulokset osoittavat, että betonin notkeudel-
lakaan ei ollut suurta vaikutusta rakenteiden 
tiivistysilmamäärään. Myös huokostettujen ja 
huokostamattomien betonien välillä ei ollut 
merkittävää eroa, tosin valtaosa tutkituista 
betoneista oli huokostettuja. Siten Good vib-
rations -koerakenteiden analysointi ei paljas-

tanut yksittäistä tekijää, joka vaikuttaisi olen-
naisesti tiivistyshuokosten määrään.

Good Vibration betonien erottuminen
Betonin erottumista tutkittiin porakoekap-
paleista tiheyden, kapillaarisesti imeytyvän 
huokoisuuden sekä painekyllästyksessä täyt-
tyvän huokoisuuden avulla. Kapillaarisesti 
imeytyvän huokoisuuden määrä kuvastaa 
sementtikiven ja kiviaineksen tilavuusosuuk-
sia olettaen, että vesi-sementtisuhteessa ei 
ole tapahtunut muutoksia. Näin havaitut 
muutokset kapillaarisen huokoisuuden mää-
rässä osoittavat, että betonissa on tapahtunut 
erottumista. Painekyllästyksessä täyttyneiden 
huokosten määrä vastaa kovettuneen betonin 
ilmamäärää. Kovettuneen betonin ilmamäärä 
ei ole täsmälleen sama kuin tuoreen betonin 
ilmamäärä, mutta arvot ovat yleensä hyvin 
lähellä toisiaan.

Esimerkkeinä raportissa esitetään kolme 
betonia. Muuttujina kuvaajissa on lisäksi 
betonin tiivistysaika sekä näytteen sijainti 
koerakenteessa. 

Betoni GV-01 oli jäykähkö ja ilmamäärä 
varsin matala (painuma: 130 mm, tuoreen 
betonin ilmamäärä: 3,8 %). Tästä huolimatta 
betoni erottui hieman, mikä voidaan nähdä 
näytteiden tiheyseroista. Vastaavia eroja 
nähdään myös kapillaarisesti imeytyvän huo-
kosten määrässä, ja myös kovettuneen beto-
nin ilmamäärissä on eroja. Ilmamäärän erot 
johtuvat pääosin betonin erottumisesta. Sillä 

suojahuokosilma sijaitsee sementtipastassa 
/-kivessä ja jos sementtikiven osuus muuttuu, 
myös kovettuneen betonin ilmamäärä muut-
tuu paikallisesti.

Betoni GV-10 oli selvästi edellistä betonia 
notkeampaa (painuma: 185 mm) ja tuoreen 
betonin ilmamäärä oli korkeampi (6,4 %). Tämä 
betoni erottui myös selvästi enemmän kuin 
betoni GV-01. Esimerkiksi tiheydessä havait-
tiin yli 300 kg/m3 eroja näytteiden kesken. 
Tosin erottuminen tapahtui vain pidemmillä 
tiivistysajoilla, ja normaaleilla tiivistysajoilla 
(n. 200 s/m3) betonin erottuminen oli varsin 
vähäistä.

Kolmantena esimerkkibetonina oli betoni 
GV-14, jossa sementtinä käytettiin SR-sement-
tiä. Betonin painuma oli 210 mm ja ilmamäärä 
3,8 %. Pisimmällä tiivistysajalla havaittiin sel-
keitä tiheyseroja. Mielenkiintoista on kuitenkin 
kovettuneen betonin ilmamäärän muuttumi-
nen tiivistysajan funktiona. Betonin ilma-
määrä laski selvästi jo 400 s/m3 tiivistysajan 
kohdalla. Vastaavaa ilmiötä muilla betoneilla 
ei tapahtunut. 

Kolme edellä mainitun betonin suojahuo-
kosrakenne tutkittiin myös ohuthieanalyysin 
avulla. Tiivistysajoista tutkittiin 200 ja 800 s/
m3 ja lisäksi koerakenteiden ylä- ja alaosat 
analysoitiin. Ohuthieanalyysin tulokset olivat 
sopusoinnussa ylläesitettyjen tulosten kanssa. 
Betonit GV-01 ja 10 olivat erottuneita (GV-01 
vain lievästi). Näissä betoneissa havaittiin 
tiheyseroja ja siten todennäköisesti sement-
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tikiven osuus vaihtelee betonirakenteen sisällä. 
Suojahuokostuksen laatuun tällä ei kuitenkaan 
ollut vaikusta. Kaikki näytteet täyttävät sel-
västi pakkasenkestävälle betonille asetetut 
vaatimukset.

Betoni GV-14 oli poikkeava tässäkin suh-
teessa. Painekyllästyskoe osoitti, että betoni 
ilmamäärä vähenee merkittävästi pidem-
millä tiivistysajoilla. Sama huomattiin myös 
ohuthieanalyysien tuloksissa. Tiivistysajan 
200 s/m3 jälkeen huokosjako oli n. 0,14 mm, 
mutta 800 s/m3 tiivistysajan jälkeen huokos-
jako oli jo ohuthieanalyysin mittausalueen 
ulkopuolella (> 0,4 mm). Täten tiivistys teki 
pakkasenkestävästä betonista käytännössä 
huokostamattoman betonin. Tämä ongelma 
koskee nimenomaan notkeaa, huokostettua 
SR-sementillä valmistettua betonia, mutta 

tällainen kombinaatio ei ole kuitenkaan kovin-
kaan tavallinen. Muutoin suojahuokostus ei 
muuttunut tiivistyksen vaikutuksesta.

Siltakohteiden analysoinnit
Projektissa analysoitiin kolme Raide-Jokerin 
siltaa Espoossa. Kokeissa haluttiin testata 
projektissa kehittyjä tutkimusmenetelmiä ja 
lisäksi määrittää tiivistyshuokosten määrä 
sekä betonin erottumisen taso todellisissa 
betonirakenteissa. Aikaisemmat testaukset 
ovat keskittyneet koerakenteisiin. 

Siltojen kansirakenteesta porattiin n. 300 
mm pituisia poralieriöitä, jotka sahattiin edel-
leen 25 mm paksuiksi siivuiksi (kuva 6). Beto-
nisiivuista määritettiin tiheydet, ja lisäksi joka 
toisesta siivusta määritettiin tiivistyshuokos-
ten määrä ja joka toisesta kapillaarisesti täyt-

tyvien sekä painekyllästyksessä täyttyvien 
huokosten määrä. Mittaustulokset on esitetty 
kuvassa 7. 

Kolmen sillan välillä havaittiin runsaasti 
eroja. Silta S8 oli odotusten mukainen, kovet-
tuneen betonin ilmamäärä oli 5...6 % ja tiivis-
tyshuokosten määrä oli alhainen. Sen sijaan 
sillassa S9 ilmamäärä vaihteli runsaasti ja 
ilmamäärä oli paikoin varsin korkea sekä tii-
vistysilman määrässä oli runsaasti vaihtelua. 
Myös silta S10 poikkesi kahdesta edellisestä 
sillasta. Koska kovettuneen betonin ilmamäärä 
oli alhainen, betoni oli käytännössä huokos-
tamattoman betonin tasolla. Lisäksi tiivis-
tyshuokosten määrä oli vähäinen. Toisaalta 
kyseisessä betonissa oli työmaamittauksissa 
saatu hyväksyttävät ilmamäärätulokset. Siten 
voidaan arvioida, että betonista ”karkasi” ilma 

5 Betonien GV-01, GV-10, GV-14 analysointi 

erottumisen osalta.
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7 Siltakokeiden mittaustulokset silloille S8, S9 

ja S10.
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6a ja b Porakappaleiden porausta siltakannella ja 

viipaloidut poralieriöt ennen analyyseja.

6a 6b

Compact Air
– Projekti betonin tiivistämisestä



873 2021

tiivistyksen aikana. Tarkempaa syytä tähän 
ilmamäärän katoamiseen ei ole tiedossa. 

Siltakokeet osoittivat kehitettyjen mene-
telmien toimivuuden. Rakenteesta otetuista 
poranäytteistä pystytään määrittämään kovet-
tuneen betonin ilmamäärä samoin kuin tiivis-
tyshuokosten määrä. Näiden lisäksi betonin 
tiheys kertoo paljon betonin laadusta.

Kokeet osoittivat myös, että kovettuneen 
betonin huokosrakenteessa on oletettua enem-
män vaihtelua, sillä tutkittavana oli kolme 
hyvin samankaltaista siltaa. Yksi silloista osoit-
tautui odotusten mukaiseksi, toisen sillassa 
ilmamäärä on korkea ja kolmannessa sillassa 
ilmamäärä oli merkittävästi alentunut valun 
yhteydessä.

Reologiset kokeet
Projektissa tutkittiin betonin työstettävyyttä, 
erottumista ja tiivistymistä reologisten mit-
tausten ja mallinnuksen avulla eri tilanteissa.

Betonin reologiset ominaisuudet aiheutu-
vat pääosin sementtipartikkelien keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta. Sementtipartikkelit muo-
dostavat verkkomaisia sidoksia, mikäli beto-
niin ei kohdistu ulkopuolisia voimia tehden 
betonista stabiilin. Toisaalta kun betoniin 
kohdistetaan ulkopuolinen voima, sementti-
partikkelien keskinäiset sidokset purkautuvat 
ja betoni liikkuu. Mitä suurempi on betoniin 
kohdistettu voima, sitä enemmän sidoksia 
purkautuu ja betonin liikuttamiseen tarvittava 
voima pienenee.   

Betonin liikkuessa myös betonissa olevat 
ilmahuokoset liikkuvat pintaa kohden ja kivi-

aines painuu alaspäin. Betonin liikenopeutta, 
erottumista ja tiivistymistä kontrolloi betonin 
virtausvastus (viskositeetti). Betoni tiheys 
kasvaa paikallisesti, kun ilmahuokosten nou-
sunopeus on suurempi kuin kiviaineksen erot-
tumisnopeus. Toisaalta rakenteen yläosassa 
tiheys laskee kiviaineksen erottuessa pitkite-
tyssä tärytyksessä. Mallinnus tilanteesta on 
esitetty kuvassa 8. 

Mallinuksen perusteella identtisillä kivi-
aineksen ja ilmahuokoisuuden jakaumilla, 
tiivistystä tarvitaan yli 4 % huokoismäärillä 
pyrittäessä maksimoimaan betonin tiheyttä. 
Alemmilla ilmamäärillä kiviaineksen erottu-
minen dominoi betonin tiheydenkehitystä ja 
tiivistäminen ainoastaan laskee betonin pai-
kallista tiheyttä. 

Reologisten kokeiden mukaan tiivistyk-
sestä aiheutuva voima vaikuttaa betonin 
työstettävyyden ja tiivistettävyyden välisiin 
eroihin. Huonotehoisella tiivistyksellä beto-
nin optimaalinen tiivistysaika noudattelee 
betonin työstettävyyttä. Tehokkaammalla 
tärytyksellä betonin työstettävyydellä ja tiivis-
tettävyydellä ei ole enää vastaavaa yhteyttä. 
Tehonotkistimen käyttö parantaa myös työs-
tettävyyttä, mutta tiivistysaika ei vastaavasti 
lyhene. Havainnot voidaan selittää vaiku-
tusmekanismeilla. Tehonotkistin ja tärytys 
vaikuttavat molemmat sementtipartikkelien 
sidoksiin. Notkistin vaikuttaa kemiallisesti, 
kun taas betonin tärytys poistaa sidoksia 
mekaanisesti. Tehokas tärytys purkaa sidokset 
tehokkaasti, jolloin tehonotkistimen vaikutus 
ei enää tässä tapauksessa paranna betonin tii-

vistettävyyttä. Tehonotkistetuilla betoneilla 
siis työstettävyys ja tiivistettävyys eivät ole 
sama asia. Toisin sanoen. hyvin työstettävä 
massa voi olla huonosti tiivistettävä, mutta 
samalla myös erottumisherkkä.

Koevalut
Projektissa tehtiin myös koevaluja valmis-
betonilla. Kokeissa haluttiin selvittää missä 
vaiheessa valmistusprosessia tiivistyshuo-
kosia muodostuu ja toisaalta myös betonin 
erottumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kokeissa 
valettiin koerakenteita (kuva 9) ja muuttujina 
kokeissa olivat:

• Betonin notkeus: S2 / S4
• Valu raudoituksen läpi / Ei raudoitusta
• Tärytysteho: 57 mm tärysauva / 30 mm 

tärysauva

Kokeet tehtiin VTT:n tutkimushallissa ja 
betoni valmistettiin Ruskon Betoni Etelä Oy:n 
VB-asemalla. Betonin lujuusluokka oli C35/45 
ja P-luku P50.

Tuoreen betonin ilmamäärä mitattiin 
betoniasemalla, valupaikalla ja lopuksi vielä 
lisäsekoituksen jälkeen. Kussakin vaiheessa 
ilmamäärä mitattiin normaalisti ja täyttäen 
ilmamäärämittari raudoitushäkin läpi. Ilma-
määrä mitattiin myös ilman tärytystä, minkä   
oletettiin vastaavan tilannetta, jossa tiivistys-
ilma ei ole poistunut betonista. 

Jäykemmällä betonilla (S2) ilmamäärä oli 
eri mittauksissa samalla tasolla lukuun otta-
matta tilannetta, jossa ilmamäärämittari täy-
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tettiin raudoitushäkin läpi. Tämä nosti betonin 
ilmamäärä n. 4 %-yksikköä. Notkealla betonilla 
(S4) betonin ilmamäärä nousi selvästi ajan 
funktiona, lisäsekoituksen jälkeen ilmamäärä 
oli noussut yli 10 %:iin, kun se betoniasemalla 
oli n. 5 %.

Jäykemmällä betonilla (S2) betonin tihey-
dessä ei ollut suuria vaihteluita (kuva 10). 
Samalla tiivistysajalla saatiin pienemmällä 
tärysauvalla keskimäärin 26 kg/m3 alhaisempi 
tiheys kuin tehokkaammalla tärysauvalla. 
Merkittäviä tiheyseroja ei koerakenteissa 
havaittu. Sen sijaan notkeammalla betonilla 
(S4) havaittiin merkittäviä tiheyseroja. Täry-
sauvojen välillä oli selkeä ero ja lisäksi tehok-
kaampi tärysauva aiheutti selviä tiheyseroja 
rakenteen sisällä. Betonissa tapahtui selvää 
erottumista tärytyksen vaikutuksesta. Täry-
tysaika oli 200 s/m3, mikä on varsin normaali 
tärytysaika käytännössä. Toisaalta halkaisijal-
taan 57 mm tärysauva on turhan suuri kysei-
selle rakenteelle.

Jäykemmällä betonilla (S2) tiivistyshuokos-
ten määrä riippui merkittävästi tärysauvan 
koosta. Pienempitehoisella tärysauvalla jäi 
2…3 %-yksikköä enemmän tiivistyshuokosia 
kuin suurempitehoisella tärysauvalla. Not-
keammalla betonilla tiivistyshuokosten määrä 
oli alhaisempi, mutta tärytysteho vaikutus oli 
epämääräisempi.

Koevalut eivät paljastaneet tiivistysilman 
lähdettä, mutta kokeet osoittivat, että tiivistys-
ilman määrä on korkea ja siinä on runsaasti 
vaihtelua. Kokeet myös vahvistivat notkean, 
huokostetun betonin erottumisherkkyyden.

Johtopäätökset 
Compact Air -tutkimus ei tuonut esille selvää 
yksittäistä tekijää, joka vaikuttaisi merkittä-
västi tiivistyshuokosten määrään. Yleisesti 
on oletettu, että uudet polykarboksylaattipoh-
jaiset tehonotkistimet aiheuttaisivat betonin 
erilaisen käyttäytymisen. Reologisesti uudet 
tehonotkistimet kuitenkin käyttäytyvät hyvin 
samalla tavoin kuin vanhemmat tehonotkisti-
met. Toki uudet tehonotkistimet ovat selvästi 
tehokkaampia ja tällä voi olla välillinen vai-
kutus ilmiöön. Yksi tekijä uusien tehonotkis-
timien osalta on niiden käyttäytyminen pai-
numakokeessa. Betonilla voi olla suurehko 
painuma, mutta silti betonin tiivistettävyys 
voi olla heikohko. Betonin notkeus ja tiivis-
tettävyys eivät korreloi kuten aikaisemmin 
on totuttu. 

  Tutkimus myös vahvisti, että nykyiset 
huokostetut betonin ovat herkkiä. Betoneita 
tulisi kehittää niin, että ne olisivat vähemmän 
herkkiä kuljetuksen, valuprosessin sekä tiivis-
tämisen suhteen. Tällainen kehitys tarvitsee 
koko valmistusketjun osaamista mukaan 
lukien side- ja lisäaineiden valmistajat, betonin 
valmistajat sekä työmaatoiminnat.

Tutkimustulosten perusteella betonin not-
keuden valintaan tulisi kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota. Tarvittavaan notkeus-
tasoon vaikuttaa rakenne sekä käytössä oleva 
tiivistyskalusto. Tarpeettoman notkean beto-
nin käyttö johtaa kuitenkin helposti betonin 
erottumiseen. Oikean tiivistyskaluston valinta 
on tärkeässä roolissa. 

Itsetiivistyvän betonin laajempi käyttö 
vähentäisi betonin tiivistykseen liittyviä 
ongelmia. Itsetiivistyvä betoni ei kuitenkin 
sovi kaikkiin käyttökohteisiin ja myöskään 
itsetiivistyvä betoni ei saa olla liian herkkää 
vaihteluille. Lisäksi itsetiivistyvä betoni johtaa 
helposti korkeampaan sementtimäärään, mikä 
vaikeuttaa pyrkimyksiä päästä vähähiiliseen 
betonirakentamiseen.

Vaikka yksittäistä ratkaisua ei löydettykään, 
tutkimus antoi runsaasti lisätietoa liittyen not-
kistetun betonin reologiaan, tiivistyshuokosten 
määrään betonissa sekä myös betonin erottu-
misherkkyyteen. Tutkimus osoitti työnsuori-
tuksen laadun tärkeyden pyrittäessä korkea-
laatuisiin betonirakenteisiin. Betonin täytyy 
olla laadukasta, mutta lisäksi myös betonin 
valu ja tiivistys tulee tehdä oikein. Koulutuk-
sen tarve on ilmeinen ja Betoniyhdistys onkin 
aloittanut koulutuksen suunnittelun.

 

Lisätietoa:
Linkki raporttiin.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0405-9

9a ja b Koerakenteen malli sekä valu ristikon läpi 

koevaluissa.
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sekä muotin päällä olevalla raudoituksella tai ilman.

more effective than the older admixtures even 
though they behave rheologically in the simi-
lar way. This change in effectiveness may have 
an indirect effect where concretes with high 
consistency may still have poor compactibility. 
The results also confirm that the modern air-
entrained concretes are susceptible for segrega-
tion. Therefore, concretes should be developed in 
such way that they are stable during the trans-
portation, casting, and compaction process. 
This development requires the participation of 
whole concrete industry, including efforts from 
admixture manufacturers to construction sites. 
The usage of self-compacting concretes could 
reduce the challenges related to the compaction, 
but they cannot be used in all the situations. 
Moreover, self-compacting concretes can also 
be unstable and higher cement demand would 
hinder the carbon footprint targets of concrete 
industry.

To combat the risk of segregation, workabil-
ity of concrete should be selected according to 
the requirements, demanded by the structure 
and the compaction equipment. Hence, the 
compaction plays a major role in achieving 
high-quality concrete structures. As such, 
Betoniyhdistys ry. has started to prepare new 
education about compaction.

Compact Air project – 
Investigation of compaction
The Compact Air project aimed to determine 
possibilities to reduce the amount of compac-
tion pores to reduce the risk of segregation. In 
the first phase of the project, existing test struc-
tures from the Good vibrations project were 
further examined by using a combination of 
capillary suction, pressure saturation and digi-
tal image analysis methods. In addition, these 
methods were applied to analysing normal pro-
duction structures along the three bridges of 
Jokeri Light Rail. In the second phase, effects 
of the admixtures on the compactibility, risk of 
segregation and stability of air-entrained pores 
were investigated. In addition to the casting 
experiments, a rheological model was designed 
to simulate how the density of concrete and 
air content change during the vibration and 
how different vibration power affects these two 
factors. In the third phase of the project, test 
structures were cast to investigate the compact-
ibility and risk of segregation.

The research did not reveal a distinct factor 
that would significantly affect the amount of 
compaction pores. However, the results dem-
onstrate that workability and compactibility 
of concrete are less correlated with modern 
concretes. The newer superplasticisers are 
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Johdanto
Betoni-lehdessä 3/2019 kirjoitimme yleisesit-
telyn uudesta ARCTIC-ecocrete-projektis-
tamme, jonka rahoitus tuli Interreg Nord 
EU-ohjelmasta. Hanke päättyi kesällä 2021 ja 
tässä artikkelissa kerromme sen päätuloksia. 
Hankkeessa oli mukana Oulun yliopiston 
Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikkö, Luulajan 
teknillinen yliopisto Ruotsista ja Sintef Narvik 
Norjasta. Oulun yliopistolla tutkimme täysin 
uusia, vielä standardoimattomia pakkasessa 
kovettuvia sideainereseptejä. Luulajan ryhmä 
tutki masuunikuonaa sisältävää betonia ja sitä, 
miten perinteisen betonin jäätymisenestoai-
neet soveltuvat ekobetonille. Sintefin rooli oli 
tutkia vesikiertoista betonin lämmitysjärjes-
telmää sekä betonin lämpötilaa kylmkulje-
tusten aikana. Teimme aktiivista yhteistyötä 
eri alojen teollisuuskumppanien, kuten Saint 
Gobainin, Oulun Energian, Peabin, HeatWorkin 
ja Veidekken, kanssa.

Alhaisen lämpötilan tiedetään hidastavan 
sementin reaktiivisuutta ja lujuuden kehit-
tymistä, mikä viivästyttää valumuottien tai 
-kehikkojen poistoa ja pitkittää rakennusaikoja. 
Lämmitysjärjestelmät ja esimerkiksi erittäin 
hienoksi jauhettu sementti toki mahdollista-
vat nopeamman rakennustahdin, mutta kas-
vattavat energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. 
Kylmän sään haitalliset vaikutukset ovat vielä 
merkittävämpiä seossementeillä, jotka sisältä-
vät sementin hiilijalanjälkeä alentavia teollisia 
sivuvirtoja, kuten rikastushiekkoja, kuonia tai 
tuhkia. Tämän vuoksi seossementin käyttöä on 

Ekologisen betonin ja 
betonointitekniikoiden 
kehittäminen arktisella alueella

Katja Ohenoja, yliopistotutkija
Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkeliteknii-
kan yksikkö 
katja.ohenoja@oulu.fi  
Projektin nettisivut: https://www.oulu.fi/
pyokuien/node/51813

ARCTIC-ecocrete projektissa tutkittiin kylmäbetonointiin sovel-
tuvia ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tekniikoita. Hankkeen 
päätavoite oli parantaa arktisen kylmäbetonoinnin ekologisuutta 
kehittämällä ekobetonireseptejä ja kehittämällä innovatiivisia 
ratkaisuja kylmäbetonointitekniikoihin. Tavoitteena olikin vähen-
tää muun muassa öljypolttoisten lämmitysjärjestelmien käyttöä.

vältelty kylmäbetonoinnissa, vaikka pohjoisilla 
alueilla syntyy valtavia määriä näitä mahdol-
lisia seosaineita. 

Geopolymeerit potentiaalisia 
kylmäbetonointiin
Geopolymeerit ovat lupaavia mahdollisia 
vaihtoehtoja Portland-sementtipohjaiselle 
betonille. Tyypillisesti geopolymeerit eivät 
sisällä lainkaan Portland-sementtiä, vaan 
sideaineena toimii esimerkiksi jokin teollisuu-
den sivuvirta, joka aktivoidaan reagoimaan ja 
lujittumaan alkaliaktivaattorilla. Geopolymee-
reillä voidaan saavuttaa parempi reaktiivisuus, 
suurempi puristuslujuus, paremmat kestävyy-
sominaisuudet ja nopeampi kovettumisaika 
verrattuna Portland-pohjaisiin materiaaleihin 
tavanomaisessa kovetuslämpötilassa (20 °C). 
ARCTIC-ecocrete-projektissa tutkijat osoit-
tivat, että masuunikuonapohjainen geopo-
lymeeri kovettuu pakkasessa, jopa -10 °C:ssa. 
Nämä geopolyymerit olivat reaktiivisempia, 
ja niillä oli parempi lujuuden kehittyminen ja 
pakkasenkestävyys verrattuna perinteiseen 
sementtiin: geopolymeerit saavuttivat 4 kertaa 
suuremman puristuslujuuden. Näin tarvetta 
lämmitysjärjestelmille ja raaka-aineiden esi-
käsittelylle ei olisi. Lisäksi havaittiin, että geo-
polymeerien ominaisuuksia voidaan edelleen 
parantaa käyttämällä nykyään kaatopaikalle 
sijoitettua erittäin hienoa rautaa sisältävää 
teollista sivuvirtaa. Lisäksi tutkimuksessa 
havaittiin, että pakkasessa kovetettujen geo-
polymeerien lujuus palautui, kun lämpötila 

1 Projektiin osallistuneet tutkimuslaitokset ja 

heidän roolinsa hankkeessa. 

2 Rakennustyömaa Norjassa. Rakennustöitä teh-

dään haastavissa talviolosuhteissa. Geopolymeerit 

ovat lupaavia mahdollisia vaihtoehtoja Portland-se-

menttipohjaiselle betonille. 2

mailto:katja.ohenoja@oulu.fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oulu.fi%2Fpyokuien%2Fnode%2F51813&data=04%7C01%7C%7Ca8edafd935b64799497308d96ddce44f%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637661618946451342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GvyzcQH7YWPfSQ4%2BULs9I0xpNuijehY7A%2BPF8WHYASE%3D&reserved=0
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913 2021

Oulun yliopisto1

-Lab-scale 
-Binders developement

-Lab-scale
-Concrete beams 

-Real-scale tests

1

K
at

ja
 O

h
en

oj
a



92 3 2021

nostettiin takaisin huoneenlämpöön joko 
osittain (-10 ja -20 °C) tai jopa täysin ennalleen 
(-5 °C). Tällaisen geopolymeeribetonin kustan-
nukset arvioitiin 23 % ja hiilijalanjälki 87 % 
perinteistä betonia pienemmiksi. 

Perinteisen betonin 
seostaminen ja lisäaineet
Tämän projektin puitteissa ei vielä edetty geo-
polymeerien laboratoriomittakaavan laastiko-
keita pidemmälle. Geopolymeerien lupaavista 
tuloksista huolimatta puutteellinen lainsää-
däntö, standardit sekä tieto pitkän aikavälin 
toimivuudesta ovat rajoittaneet niiden laajaa 
käyttöä rakennustyömailla. Tämän vuoksi pro-
jektissa tutkittiin myös perinteistä sementtiä 
ja siitä valmistettua betonia, joka sisältää osit-
tain ympäristöystävällisempää seosainetta ja 
vaadittavia lisäaineita. Yksi tapa nopeuttaa 
ekosementin reaktiivisuutta alhaisissa läm-
pötiloissa onkin lisäaineiden ja kiihdyttimien 
käyttö. Tulokset osoittivat, että optimoimalla 
lisäaineet yhdessä lyhytkestoisen huoneen-
lämmössä tapahtuvan esikovetuksen kanssa, 
saa -10 °C:ssa kovetettu seossementtilaasti 
saman 28 päivän lujuuden kuin perinteinen 
20 °C:ssa kovetettu sementtilaastinäyte. Tämän 
ansiosta lämmitysjärjestelmän tarve arvioitiin 
merkittävästi pienmmäksi ja hiilidioksidipääs-
töt kutakin 1 m2 lämmitettyä betonikehikkoa 
kohti laski 48 kg:sta vain 0,5 kg:aan. 

Toisaalta voitaisiin käyttää jo laajalti 
käytössä olevia perinteisen betonin jäätymi-
senestoaineita, joiden käyttäytymistä ekobe-
tonin kanssa ei kuitenkaan tunneta. Niinpä 
Luulajan yliopiston tutkimusryhmä valmisti 
masuunikuonapohjaisia ekobetoninäytteitä, 
jotka sisälsivät eri määriä jäätymisenestoai-
netta ja masuunikuonaa. Tuloksista havaittiin, 
että 50 % masuunikuonaa ja 50 % Portland-se-
menttiä sisältävä betoninäyte, joka oli kove-
tettu -15 °C:ssa, saavutti jopa 28 MPa:n lujuuden 
28 päivässä riippuen jäätymisenestoaineen 
määrästä. Laskelmien mukaan tämän betonin 

kustannukset olisivat 12 % ja hiilijalanjälki 43 % 
perinteistä betonia pienemmät.  

Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä 
Sintef Narvikin norjalainen tutkimusryhmä 
tutki vesikiertoista lämmitys- ja jäähdytys-
järjestelmää, joka samanaikaisesti tasaa 
betonin lämpötilaeroja. Vesikiertoinen läm-
mityjärjestelmä on uutta teknologiaa, joka 
perustuu vanhaan keksintöön. Pääperiaate 
on yksinkertainen: betonin sisään valetaan 
putkia, joiden pinta-ala vastaa vain noin 2 % 
betonin tilavuudesta. Tämän jälkeen valetun 
betonin lämpötila on säädettävissä kiertävän 
veden avulla. Lopputuloksena on parempilaa-
tuinen lopputuote ja mahdollisuus valmistaa 
ohuita betonirakenteita pakkasessa. Lisäksi 
lämmitysjärjestelmä voi alentaa merkittävästi 
kylmäbetonointikustannuksia, koska sen hyö-
tysuhteeksi on määritelty 94 %. Kerrostalojen 
rakennuskustannusten arvioitiin alenevan 

34 %. Mikäli samoja putkia hyödynnettäisiin 
lattialämmityksessä rakennuksen käyttövai-
heessa, kustannukset voivat laskea jopa 65 %. 
Järjestelmällä on siis monia lupaavia puolia, 
mutta tällä hetkellä vuokrauskulut ovat vielä 
korkeat ja vuokraus on mahdollista vain Nor-
jassa. 

Betonin lämpötila kylmäkuljetuksessa
Sintef Narvik tutki myös betonin jäähtymistä 
betonikuorma-autolla ja helikopterilla tehtä-
vien kylmäkuljetusten aikana. Betonin lämpö-
tilan laskun suuruutta ja nopeutta on tähän 
mennessä tutkittu vain vähän. Lämmönvaih-
telun tutkimiseksi Sintef Narvik kehitti omat 
lämpötila-anturinsa, jotka sijoitettiin betonin 
sisään kuljetuksen ajaksi. Lisäksi tutkijat otti-
vat infrapunakuvia rakennustyömailta ja mit-
tasivat muottiin kaadetun betonin lämpötilan. 
Mittaukset osoittivat, kuinka tärkeää kuljetuk-
sen tarkka ennakointi on: betonin lämpötila 

Kuva 4 

Puristuslujuudet -5 °C:ssa kovetetuille näytteille.

3 Osa projektin laastinäytteistä säilytettiin Oulun 

sääolosuhteissa vuoden ajan.
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5a ja b Osa seosaineista voi parantaa näytteiden 

pakkasenkestävyyttä.

6 Vesikiertoisen lämmittimen putkien asennus 

ennen betonivalua.

Ekologisen betonin ja betonointitekniikoiden 
kehittäminen arktisella alueella

6

5a  – Pure Portland cement 5b  – With environmentally-friendly additions
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Development of eco-innovative technology 
for  concreting in the arctic region
In Betoni 3/2019, we introduced our ARCTIC-
ecocrete project, which was funded by the Inter-
reg Nord EU program. This article presents the 
main results of the project, which ended during 
the summer 2021. The partners of the ARCTIC-
ecocrete project were the University of Oulu, 
the Luleå University of Technology and Sintef 
Narvik. The University of Oulu studied novel, 
not yet standardized binder recipes that harden 
at subzero temperatures. Luleå’s group studied 
blast furnace slag containing eco-concrete and 
how conventional concrete antifreeze admix-
tures are suitable for eco-concrete. Sintef’s role 
was to study the hydronic heating system as 
well as the concrete temperature during trans-
port. We were active with industrial partners 
in various fields, such as Saint Gobain, Oulun 
Energia, Peab, HeatWork and Veidekke. We 
found huge potential to extent the construction 
season and to reduce costs and environmental 
footprint of winter concreting. 

nousi yhden asteen kuorma-auton seisoessa 
paikallaan kuljettajan lyhyen tauon aikana. 

Sintef on aloittanut kartoituksen uuden-
laisen betonikuorma-auton kehittämiseksi. 
Tavoitteena on kehittää auto, joka mittaa ja 
säätelee betonin lämpötilaa sekä kuumina 
että kylminä päivinä. Auton rummun ympä-
rille rakennettaisiin tuulelta suojaava kaappi, 
johon kanavoitaisiin moottorin lämpöä beto-
nin lämpötilan ylläpitämiseksi. Lämpiminä 
päivinä betoni suojattaisiin kuumentumiselta 
hyödyntämällä liikkuvaa autoa ympäröivää 
tuulta rummun jäähdyttämisessä. 

Yhteenveto
• Ekosementin käyttö kylmäbetonoinnissa 

on mahdollista lisäaineiden avulla.
• Ekomateriaaleilla voidaan saavuttaa jopa 

paremmat ominaisuudet ja huomattavasti 
matalammat kustannukset ja hiilijalanjälki 
verrattuna perinteiseen betoniin.

• Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä mah-
dollistaa betonin lämmönsäätelyn ja 
ohuiden rakenteiden valun kylmissä olo-
suhteissa.

• Rakennussesonkia voidaan pidentää eikä 
työntekijöitä tarvitse irtisanoa talveksi, 
millä voi olla jatkossa merkittäviä yhteis-
kunnallisia vaikutuksia. 

Osa tuloksista on vielä julkaisemattomia ja osa 
on julkaistu alun perin seuraavissa:

• Alzaza A., Ohenoja K. & Illikainen M. Enhancing the 

mechanical and durability properties of subzero-cu-

red one-part alkali-activated blast furnace slag 

mortar by using submicron metallurgical residue 

as an additive. Cement and Concrete Composites, 

2021, 122, 104128. 

• Alzaza A., Ohenoja K. & Illikainen M. One-part 

alkali-activated blast furnace slag for sustainable 

construction at subzero temperatures. Construc-

tion and Building Materials, 2021, 276, 122026. 

• Kotheri A., Habermehl-Cwirzen K., Hedlund H. & 

Cwirzen A. A Review of the Mechanical Properties 

and Durability of Ecological Concretes in a Cold 

Climate in Comparison to Standard Ordinary 

Portland Cement-Based Concrete. Materials 

2020, 13, 3467.
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Min 13,4 °C
Average 15,9 °C
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Trommel har jevn overflatetemperatur

7 IR-kuva betoniautosta 10 minuuttia saapumisen 

jälkeen. Tien viimeinen osa oli jyrkkä ylämäki. 
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8a ja b Betonin lämpötilan mittaamista kylmäkul-

jetuksen aikana Narvikissa, Norjassa. 
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Kun Auli Lastusen isänisänisä Jalmari vuonna 
1902 oli nuorikkonsa kanssa vihittävänä, pappi 
ehdotti, että sukunimikin olisi hyvä olla. Tuol-
loin Länsi-Suomessa oli näet vielä hyvin yleistä, 
ettei sukunimeä käytetty. ”Pölkky”, ehdotti puu-
seppä Jalmari. Keskustelun jälkeen päädyttiin 
kuitenkin Lastuseen.

”Ainakin se on totta, että Jalmari oli puu-
seppä”, Auli naurahtaa. Hän kertoo olevansa 
intohimoinen sukututkija, sieltä sukunimiker-
tomuskin on peräisin. Äidin puolelta Auli on 
edennyt peräti 1500-luvulle. Viimeiset vuodet 
aikaa vievä harrastus ei tosin ole ollut kovin 
intensiivistä: ”Perhe ja työt menevät edelle.” 

Rakentamisen ammattilaiseksi 
pitkän kaavan kautta
”Rakennustyömaa ja työmaalla olo ovat lap-
sesta asti olleet minulle normaalia. Isä oli kir-
vesmies-yrittäjä, isänisä muurari, isänisänisä 
siis puuseppä. Isä otti minut ja siskoni mukaan 
työmaille. Hyvin pienenä olen ollut mukana 
betonin jälkihoitohommissakin, jollen ihan 
tekijänä niin ainakin katsojana”, Auli kertoo.

Ammattialan valikoitumisen lisäksi Auli 
tunnistaa itsessään isän vaikutuksen työhön 
suhtautumisessa: ”Isä on työssään valtavan 
tarkka. Kaikki on priimaa ja vähän ylikin. 
Samanlaisia vaatimuksia, joskus liiankin kovia, 
olen välillä asettanut itselleni. Olen joutunut 
harjoittelemaan sitä, että parempi valmis kuin 
täydellinen. Rakennesuunnitelmien hiomista-
kin voi oikeasti jatkaa loputtomasti. Se ei lopu 
ikinä, jollei sitä jossain vaiheessa vihellä poikki.”

Auli siis opiskeli diplomi-insinööriksi ja 
suuntautui rakennesuunnittelijaksi. Opinto-
polku tosin oli kaikkea muuta kuin tavallinen.

Peruskoulusta Auli jatkoi ammattikouluun. 
”Peruskoulun todistuksen ainoa kymppini oli 
matematiikassa ja jouduinkin matikanopetta-
jan puhutteluun, kun hän oli kuullut, etten ole 
jatkamassa lukioon.”

”Itse päätin. Tosin jälkeenpäin huomasin, 
että olin valinnut saman koulun ja linjan, jonka 
isänikin oli aikoinaan käynyt”, Auli toteaa.

”Ammattikouluun meno oli kyllä hyppy tun-
temattomaan, en yhtään tiennyt mihin menin. 
Jälkeenpäin ajatellen olisin varmasti päässyt 
paljon helpommalla, jos olisin mennyt lukioon.”

Opiskelu vei Salosta 
Tampereelle ja Hampuriin
Talonrakentajaksi Auli valmistui vuonna 1993 
keskelle syvintä lamaa. ”Ammattikouluun men-
nessäni minulla ei ollut ajatuksia eikä tietoa-
kaan jatko-opinnoista. Koulussa sitten valkeni, 
että jo ekan vuoden jälkeen olisi ollut mah-
dollisuus jatkaa teknikko-opintoja Turussa. 
Sieltä tulleessa hyväksymisilmoituksessa kui-
tenkin suositeltiin ammattikoulun käymistä 
loppuun ja pyrkimään insinööriopintoihin. 
Niin tein ja ammattikoulusta valmistuttuani 
jatkoin saman tien ammattikorkeakouluun”, 
Auli kertaa.

Tampereen Ammattikorkeakoulusta 
saadun insinööritodistuksen jälkeen opiske-
luputki jatkui, tosin osin työn lomassa, Tampe-
reen teknillisessä korkeakoulussa. Auli aloitti 

TTKK:ssa räätälöidyn Venäjän rakentamiseen 
erikoistuneen insinööristä DI:ksi -koulutuksen.

”Lähdin soitellen sotaan, sillä venäjänra-
kentamiskokemusta minulla ei ollut, hieman 
osasin venäjää. Ensimmäistä vuotta lukuun 
ottamatta suoritin DI-tutkinnon kuitenkin 
normaaliopetuksessa. Toisena vuonna näet 
lähdin vaihtoon Hampuriin, jolloin opiskelu-
jen venäjäkytkös jäi taka-alalle.”

Hampurin opiskelusta Aulille on jäänyt 
mieleen erityisen innostavana rakennesuun-
nittelun kurssi, jossa opettaja ”mitoita tämä” 
-tehtävän sijasta tarjosikin ongelman, joka 
opiskelijoiden piti ratkaista. ”Tällaista lisää”, 
Auli toivoo nykyopetukseenkin. ”Se oli sitä, 
mitä rakennesuunnittelu on parhaimmillaan: 
ideointia.”

Kiinnostunut kaikesta
Jos Aulin opiskelu-ura on ollut monipolvinen, 
myös työurassa näkyy Aulin ”olen kiinnostunut 
kaikesta” -ote: rakennustarkastajan apulainen, 
rakennesuunnittelija, tutkija, rakenneanalyysi-
asiantuntija, ylitarkastaja, erityisasiantuntija, 
yliopisto-opettaja ja nyt vuodenvaihteesta läh-
tien eurokoodiasiantuntija Rakennustuotete-
ollisuus RTT:ssä. Myös kirjoittaminen kiehtoo: 
Auli on tuttu kasvo Betoni-lehden by-kolum-
nistina.

Ylitarkastajan työn Auli kertoo osoittaneen, 
ettei se ollut hänen juttunsa: ”En sovi valtion vir-
kamieheksi”, Auli summaa Tukes-kokemustaan.

”Opettaminen Tampereen yliopistossa oli 
sen sijaan innostavaa, mutta olosuhteet häi-

Henkilökuvassa

Auli Lastunen

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana diplomi-insinööri  
Auli Lastunen (s. 1975 Halikossa)

Haastattelijana ja toimittajana:  
Sirkka Saarinen
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ritsivät. Korona tarkoitti siirtymistä pelkkään 
Teams-etäopiskeluun. Hoidin opetusta osa-ai-
kaisesti ja puolet viikosta olin edelleen asian-
tuntijatehtävissä Leppävaarassa. Tajusin, etten 
sitten joskus koronan jälkeen, ole valmis istu-
maan junassa 15 tuntia viikossa: sukkuloiden 
toisaalta Tampereelle, toisaalta Leppävaaraan. 
Mieluummin käytän sen ajan perheen kanssa.”

Mahdottomia tehtäviä ei ole, niille 
on vain pidempi toimitusaika
Tutkijaksi VTT:een ja sittemmin VTT Expert 
Services Oy:öön Aulin sai alun perin hakeutu-
maan haave jatko-opinnoista: ”Aika pian tosin 
ymmärsin, ettei minusta tule tohtoria. En jaksa 
istua paikallani opiskeluun tarvittavaa aikaa.”

Väestönsuojelulaboratoriossa riitti jat-
ko-opiskeluajatuksen hiivuttua kiinnostavaa 
tekemistä. Aulia työllisti isosti useita vuosia 
Olkiluodon kolmanteen ydinvoimalaan liittyvä 
projekti, jossa tutkittiin rakenteiden kestoa len-
tokoneen törmäyksessä. Betoni tuli enemmän 
kuin tutuksi viikoittaisia törmäystestejä suun-
nitellessa ja järjestäessä.

Expert Servicessä päätyö oli sekin betonia: 
ontelolaattojen ja erilaisten teräskiinnitysosien 
testausta.

Kiinnostavien tehtävien lisäksi Auli arvos-
taa innostavaa työilmapiiriä, -kavereita ja 
esimiehiä: ”VTT Expert Servicessä Pajarin 
Matin ja Mörösen Lassen ohjaus oli valtavan 
opettavaista. VTT:n kahvipöydässä opin var-
masti enemmän kuin aikanaan yliopistossa. 
Toki oma tiedon vastaanottokykykin oli tuol-

loin varmasti jo parempi. Ilmapiiri oli erittäin 
myönteinen tiedon hankkimiselle. Ihmiset 
olivat siellä sen takia, että halusivat tietää 
enemmän, he olivat innostuneita työstään”, 
Auli kiittelee VTT:n betonilaboratorion mottoa:  
”Mahdottomia tehtäviä ei ole, niille on vain 
pidempi toimitusaika”.

Seitsemän vuoden kuluttua Auli kuitenkin 
vaihtoi Rambollille: ”Tajusin, että jos en kohta 
lähde, olen siellä loppu-urani. Halusinko sitä? 
En”, Auli pohtii.

Kiinnostavia töitä, innostavia työtovereita
Rakennesuunnittelijan uransa Auli oli aloit-
tanut vastavalmistuneena insinöörinä Insi-
nööritoimisto Salminen & Sorasalmessa. Se 

jatkui DI-opintojen lomassa Finnmapissa, ja 
silloisessa LT-konsulteissa, jossa hän myös 
jatkoi kokoaikaisena valmistuttuaan.

Tietysti projektit, mutta myös ihmiset ovat 
eri yrityksissä olleet Aulille tärkeitä. ”Esimer-
kiksi LT-konsulteissa Pentti Murole persoonal-
lisena johtajana, Rambollissa mentorini Merja 
Kyttälä, joka oli aikanaan ollut ensimmäisiä 
naispuolisia laskijoita rakennesuunnittelutoi-
mistossa. Merja olemuksellaan ja taidoillaan 
osoitti, että kaikki on mahdollista. Sitowisessa 
puolestaan Jukka Ala-Ojala korkean rakenta-
misen huippuosaajana.”

Auli myöntää olevansa periaatteen ihmi-
nen, ehkä liikaakin. ”En esimerkiksi halua 
mennä töihin pörssiyhtiöön elämään sen kvar-

1 Rakentamisen suunnitteluun on tullut erinomai-

sia apuvälineitä, kuten tietomallinnus BIM ja FEM eli 

elementtimenetelmän käyttö monimutkaisten run-

koratkaisujen mitoituksessa. ”Hienoa”, Auli Lastunen 

sanoo, mutta varoittaa mallien kauneuskilpailuista. 

Kauneuden sijasta ykkösprioriteetin pitää aina olla 

se että rakenne kestää ja se on mitoitettu oikein.

Sirkka Saarinen
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taalitaloudessa. Koen, että jos työssä annan 
paljon itsestäni, en tee sitä amerikkalaisen 
eläkesijoitusfirman hyväksi. – Toki voi olla niin, 
että jonain päivänä joudun periaatteestani luo-
pumaan, jos töissä haluan käydä”, hän sanoo.

Eurokoodien toinen sukupolvi tulossa
RTT:n eurokoodiasiantuntijana Auli aloitti siis 
vuodenvaihteessa. Tuttuja ne ovat jo toki koko 
työuralta. ”Tiesin mihin olin tulossa, sillä olen 
jo pitkään ollut mukana eurokoodien seuran-
taryhmissä. Tunsin suuren osan ihmisistäkin. 
Toki nyt yhteydet on hoidettu lähinnä Teamsin 
kautta.”

Ensimmäisen sukupolven eurokoodit jul-
kaistiin 2000-luvun alussa. Nyt valmistellaan 
toisen sukupolven eurokoodeja, joista ensim-
mäinen, muurattujen rakenteiden suunnittelua 
koskeva, julkaistaan jo ensi vuonna. Käyttöön 
ne otetaan kuitenkin vasta, kun koko paketti 
on valmis, sen Auli arvioi olevan aikaisintaan 
vuonna 2027.

Joissakin osissa muutokset ovat pieniä, joi-
hinkin on tulossa isojakin muutoksia. Auli ei 
lähde vielä luettelemaan muutoslistaa, mutta 
toteaa yksityiskohtana, että esimerkiksi beto-
nissa lävistysmitoitukseen tulee isoja muu-
toksia.

”Työtä riittää. Ehkä tärkein asia oman työni 
kannalta on nyt se, että löydän ne asiat, jotka 
ovat Suomessa tärkeitä ja panostan niihin 
eniten. Eurokoodiosiahan on kymmeniä, myös 
sellaisia, joita Suomessa ei juuri käytetä, niihin 
käytän vähemmän paukkuja”, Auli toteaa.

Konsensuksen löytäminen on tärkeätä
Eurokoodien seurantaryhmiin voivat osallis-
tua ja ehdotuksia voivat kommentoida kaikki 
kiinnostuneet.

Auli kiittelee, että Suomessa päästään 
yleensä konsensukseen. Suomen kanta muo-
toutuu ilman äänestyksiä.

”Suomalaisia ainakin eurokoodien osalta 
pidetään luotettavina: jos ehdotetaan jotain, 

myös äänestetään sen puolesta. Ei hötkyillä 
ja muuteta mieltä kesken kaiken.”

Standardisoimisasioissa äänestämisen 
sijasta konsensuksen löytäminen onkin Aulin 
mukaan erittäin tärkeää: ”On parempi hyväk-
syä ehkä joltakin osalta huonokin konsensus 
kuin äänestyksen toinen ääripää, joka on sille 
toiselle ääripäälle yksiselitteisesti huono. Näin 
selittyvät sellaisetkin molempien hyväksyttä-
vissä olevat kirjaukset, jotka olisi muuten ollut 
fiksua kirjata vähän terävämminkin.”

Konsensuspohdiskeluun liittyen Auli 
toteaa, että on itse jälkikäteen huomannut 
olleensa suunnittelumaailmassa kovin herkkä 
sanomaan ”ei, tuo ei ole hyvä juttu”.

”Ein sijaan pitäisi suunnitelmissakin pystyä 
tuomaan esiin sekä ne huonot että ne hyvät 
puolet. Olen havainnut, että juuri niin menes-
tyneimmät rakennesuunnittelijat toimivat. He 
eivät sano koskaan ei, vaan ottavat esiin ne 
hankalatkin asiat – ja löytävät kyllä konstit 
hyvään ratkaisuun.”

Rakennesuunnittelun osaamista 
pienillekin paikkakunnille
Suomalaisen rakennesuunnittelun tasoa 
Auli sanoo omien kokemustensa perusteella 
olevansa sikäli huono arvioimaan, että hän 
on päässyt tekemään töitä sen suunnittelun 
kovimman kärjen kanssa.

”Taso vaihtelee erityisesti maakunnissa 
pienillä paikkakunnilla pienissä toimistoissa, 
joissa on vähän porukkaa, vähän vaihtuvuutta, 
pieniä projekteja. Siellä uusien toimintatapojen 
omaksuminen on hidasta, kun rakennusval-
vontakin katsoo niitä samoja vanhoja suun-
nitelmia”, Auli arvioi.

Ongelma näkyy Aulin mukaan myös euro-
koodiasioissa sen Helpdeskin neuvonnassa: 
”Kysymykset ovat kahtalaisia: toisaalta oikeasti 
vaikeita, hankalia tulkintakysymyksiä, jotka 
tulevat yleensä isojen yritysten sähköposti-
osoitteista. Toisaalta yksinyrittäjiltä tulevia 
kysymyksiä, joissa kysellään ihan perusasioita.”

Hänen mukaansa onkin hyvä juttu, että isot 
toimistot hankkivat näitä pieniä yrityksiä. Sen 
myötä ison yritykseen laadunvarmistus, koulu-
tus, toimintatavat tavoittavat myös ne pienien 
paikkakuntien suunnittelijat.

Ei vastakkainasettelulle
Vastakkainasettelun eteen sijoitettuna ei-sana 
on Aulin mukaan oikeassa paikassa.  Vastak-
kainasettelua on rakentamismaailmassa vali-
tettavan paljon. Auli korostaa, ettei hänellä 
ole eurokoodiasioissa intressiä toimia jonkin 
materiaalin puolesta tai vastaan. ”Luotan tie-
teelliseen tutkimukseen. Faktat ratkaisevat. Eri 
mieltä voi olla ja mieltäänkin voi muuttaa, jos 
siihen on perustelut.”

”Itselleni betoni on tuttua. Haluaisinkin olla 
sellainen vahtikoira, ettei myöskään tehtäisi 
betonia koskevia huonoja ratkaisuja. Betoni-
han on materiaalina painava verrattuna teräk-
seen ja puuhun, siitä tulee paljon omaa painoa, 
oman painon varmuuskerroin on kriittinen 
asia. Toivon, ettei lähdettäisi hötkyilemään 
ilman että taustalla on riittävästi tietoa.”

Sama linja pätee Aulin mukaan CO2-lasken-
nassa: ”Miksi väen vängällä pitää portti kiinni, 
jos ja kun betoni pystyy 10 vuoden päästä hiili-
neutraaliuteen. Poliittistenkin päätösten pitäisi 
perustua faktoihin, ei yksioikoiseen ilmoituk-
seen, että puurakentaminen on se juttu. Eihän 
se ratkaise ongelmia.”

By-kolumnisti
Aulin ajatuksiin on päässyt ja pääsee tutus-
tumaan Betoni -lehdessä muun muassa Beto-
niyhdistyksen kolumnipalstalla. ”Tykkään 
kirjoittaa ja ilahduttavasti olen saanut kirjoi-
tuksistani lukijapalautettakin”, Auli iloitsee.

Perheen, puolison ja lapsen, lisäksi Aulin 
vapaa-aika kuluu lukien ja liikkuen. Aulin voi 
bongata suunnistamassa tai kuntosalilta tai 
vanhojen kirkonkirjojen äärestä suvun saloja 
selvittämässä.

Henkilökuvassa Auli Lastunen
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Terveisiä betonihelvetistä

On mahtavaa asua yhteiskunnassa, jossa 
kaikki toimii. Meillä on jätevedenpuhdis-
tamoita, siltoja ja alikulkukäytäviä. Sähköä 
tuotetaan ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Töihin 
kuljemme autolla, junalla, bussilla tai raitio-
vaunulla niitä varten rakennettuja väyliä 
pitkin.

Osa meistä asuu betonielementeistä 
rakennetuissa taloissa. Monille meistä on 
paikka, kriisiajan varalle, betonista rakenne-
tuissa väestönsuojissa. Lähes kaikki asumme 
taloissa, joiden perustukset ovat betonista. 
Jokaisen tuulivoimalan perustuksissa on 
satoja kuutioita betonia, vesivoimaloiden 
padoissa lienee tuhansia kuutioita, puhu-
mattakaan ydinvoimaloista. Jokaisen sillan 
perustukset ovat betonia reunapalkeista 
puhumattakaan.

Onko se silloin betonihelvetti? Vai toi-
miva yhteiskunta? 

Betonihelvetillä tarkoitetaan yleensä 
tylsää, monotonista, harmaata kaupunki-
kuvaa, jossa betonin harmaus on pääsyy 
sosiaalisiin ongelmiin. Betoni näkyy kau-
pungeissa niin paljon, että se yhdistetään 
kaupungeissa esiintyviin ongelmiin. En usko, 
että kaupunkien sosiaaliset ongelmat vähe-
nevät puukerrostalojen tai paikallamuurat-
tujen julkisivujen myötä.

Betonin käyttäminen kaupunkiraken-
tamisessa on väistämätöntä. Yhteiskunnan 
rakentamisessa on lukematon määrä koh-
teita, joissa betonin käytölle ei ole realistista 
vaihtoehtoa. 

Suomessa käytetään betonia vuosita-
solla vajaan kuution verran per asukas. 
Voitaisiinko tuo viitisen miljoonaa kuu-
tioita betonia korvata puulla? Puuta tarvit-
taisiin merkittävästi enemmän jo heikom-
pien lujuusominaisuuksien takia. Samalla 
rakenteiden käyttöikä lyhenisi heikom-
man pitkäaikaiskestävyyden takia. Lisäksi 
yhdestä kaadetusta puukuutiosta saadaan 
merkittävästi vähemmän rakennepuuta-
varaa. Suomessa hakataan tällä hetkellä 
n. 70 miljoonaa kuutiota metsää vuodessa. 
Betonin korvaaminen puulla kasvattaisi sitä 
useilla kymmenillä prosenteilla. Lisäksi olisi 
tärkeää kehittää purettaville puurakenteille 
sellaisia loppukäyttökohteita, ettei hiili-
päästö tuprahda savuna ilmaan kuitenkin 
loppujen lopuksi.

Ihan konkreettisiakin ongelmia puun-
käytöstä syntyy. Puun tiheys on parhaim-
millaankin vain noin neljännes betonin 
tihey  destä ja siitä seuraa ongelmia raken-
nusten kokonais jäykistyksen suhteen. Puu-
runko on vain yksinkertaisesti liian kevyt  

verrattuna betoniin kun kerroksia alkaa olla 
paljon. Nimittäin tuulikuorman suuruus ja 
sijainti on kutakuinkin sama, on rakennus 
sitten puusta tai betonista.

Toinen ongelma on säilyvyys. Mitä tiu-
kemmaksi kemikaalilainsäädäntö muuttuu, 
sitä hankalammaksi puun suojaus sää- ja 
kloridirasitukselle alttiina muuttuu. 

Betonirakentamisen hiilineutraaliutta 
voidaan edistää monin keinoin. Sementin 
määrän vähentäminen betonissa ja talou-
dellisemmin suunnitellut rakenteet tulevat 
mieleen ensimmäisenä. Laskentatarkkuut-
takin voidaan parantaa: Suomessa tuotettu 
sementti tuprauttaa merkittävästi vähem-
män hiilidioksidia ilmakehään kuin kiina-
lainen vastaava.

Tulevaisuudessa kalsinoitumisreaktiossa 
muodostunut hiilidioksidi saadaan talteen ja 
voidaan käyttää nestemäisen polttoaineen 
valmistukseen. Silloin betoni alkaa olla 
jälleen ihan lyömätön materiaali muotoil-
tavuutensa, kestävyytensä ja hiilidioksidin 
sitomiskykynsä takia!

Auli Lastunen

Eurokoodiasiantuntija

Rakennustuoteteollisuus RTT

auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Kolumni

mailto:auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi
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Uusi betoni-innovaatio:  
kierrätyskiviainesta myös valmisbetoniin
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Rudus on jatkanut kierrätys- ja uusiokiviai-
nesten käyttöä edistävää tuotekehitystään ja 
testannut kierrätyskiviainesten käyttöä myös 
valmisbetonin valmistuksessa. Uuma-val-
misbetonia on käytetty pilottihankkeessa 
YIT:n työmaalla hyvin kokemuksin. Rudus 
on myös aiemmin käyttänyt uusiomateriaa-
leja Uuma-maisematuotteissaan. Uuma-nimi 
tulee sanasta uusiomateriaali.

Rudus aloitti Uuma-valmisbetonin tuote-
kehityksen marraskuussa 2020 ja syyskuussa 
2021 oltiin valmiita toimittamaan ensimmäi-
nen Uuma-betoni -massa asiakkaalle. Kyseessä 
oli YIT:n rakenteilla olevan asuinkerrostalon 
pysäköintialuetta reunustavien tukimuurien 
perustukset, joihin käytettiin 22 kuutiota val-
misbetonia.

– Massan laatu oli hyvä pumppauksen ja 
työstettävyyden kannalta. Käytännössä mas-
sasta ei voinut valun aikana tai sen jälkeen 
havaita, että betonissa oli käytetty kierrätys-
kiviainetta, toteaa YIT:n vastaava työnjohtaja 
Samu Hakkarainen.

– Ainoa ero tässä valussa muihin verrattuna 
oli se, että pilottikohteesta johtuen massasta 
otettiin laajamittaisemmin kokeita laadunvar-
mistamiseksi. Kaikki tulokset näyttivät hyviltä.

Soveltuisi kaikkeen talonrakentamiseen
Kierrätykseen tulevan betonin käyttöä rajaa 
lainsäädäntö, jonka mukaan kierrätysbetonia 
ei saa käyttää betonin raaka-aineena ilman 
viranomaisen erillistä koekäyttö- tai ympäris-
tölupaa. Ruduksella on ollut lupa Uuma-be-
tonin koekäyttöön. Varsinaisen tuotannon 
aloittamiseen tarvitaan vielä tällä hetkellä 
ympäristölupa.

Uuma-betonissa on mahdollista korvata 
enintään 30 prosenttia karkeita luonnonkiviai-
neksia kierrätyskiviaineella yleisimmissä rasi-
tusluokissa, jotka ovat X0-XC4, XD1, XF1 ja XA1.

– Testiemme mukaan 30 prosentin korvaa-
minen ei aiheuta XC-rasitusluokan betoneissa 
eikä niiden toimivuudessa mitään muutosta. 
Laadun kannalta kierrätyskiviainesta voitaisiin 
käyttää enemmänkin. Alkutesteissä kokeilimme 
korvata 70 prosenttia karkeista kiviaineksista. 
Se teki betonista hieman jäykempää, mutta se 
oli edelleen täysin työstettävää, Ruduksen laa-
tupäällikkö Jere Toivonen sanoo.

Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tuli-
maan mukaan Uuma-betonin ominaisuuksien 
hallinta alkaa olla jo hyvin selvillä. 

– Uuma-betonia voidaan käyttää kaikessa 
tavanomaisessa rakentamisessa, hän sanoo.

– Nyt meillä on haasteena saada uusi tuote-
kokonaisuus normaaliin tuotantoon. Tuotteen 
valmistus isossa skaalassa vaatii vielä sisääna-
joa, jotta tuotanto on asiakkaan näkökulmasta 
sujuvaa.

Uuma-betonin pilottikohteen toteuttajana 
oli YIT, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä vähä-
hiilisempää rakentamista.

– Pilotoinnin avulla voidaan arvioida tuot-
teen soveltuvuutta aidoissa rakentamisolosuh-
teissa. Mikäli pilotoinnin myötä saavutetaan 
massan työstettävyydessä ja laatuominaisuuk-
sissa sille asetut vaatimukset, en näe estettä 
tuotteen laajemmalle käyttöönotolle, toteaa 
YIT:n tuotantopäällikkö Petri Pyhäjärvi.

Kiertotalous on todettu tärkeäksi osaksi 
Ruduksen toimintaa ja yritys toi Vihreän valmis-
betonin markkinoille  kymmenen vuotta sitten.

Lisätietoja:
Rudus Oy
Mika Tulimaa, laatu- ja kehitysjohtaja 
050 581 5016
mika.tulimaa(at)rudus.fi
Jere Toivonen, laatupäällikkö
050 472 7666
jere.toivonen(at)rudus.fi

1 Ruduksen kehittämän Uuma-betonin valmistuk-

sessa on 30 prosenttia karkeita luonnonkiviä korvattu 

kierrätyskiviaineksella. Tämä ei aiheuta XC-rasitusluo-

kan betoneissa eikä niiden toimivuudessa muutosta.

2 Kiertotalous on tärkeä osa Ruduksen toimintaa. 

Vantaan Länsisalmen toimipisteellä otetaan vastaan 

betoni- ja tiilijätettä, josta valmistetaan Betoroc-murs-

ketta. Betoroc on Ruduksen kehittämä, CE-merkitty 

betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote.

3 Uuma-Valmisbetonin pilottikohteena oli YIT:n 

rakenteilla olevan asuinkerrostalon pysäköintialueen 

tukimuurien perustukset. – Käytännössä massasta 

ei voinut valun aikana tai sen jälkeen havaita, että 

betonissa oli käytetty kierrätyskiviainetta, toteaa YIT:n 

vastaava työnjohtaja Samu Hakkarainen.
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Betonin valmistamisesta ja betonirakentami-
sesta syntyy hiilidioksidipäästöjä, joita tasapai-
nottaa se, että betoni on myös hiilinielu. Beto-
ninen rakennuskanta sitoo jatkuvasti hiilidiok-
sidia siltä osin, kun se on kosketuksissa ilmaan. 
Ilman hiilidioksidi reagoi betonin sisältämän 
kalsiumhydroksidin kanssa ja sitoutuu näin 
pysyvästi betoniin. Tätä reaktiota kutsutaan 
karbonatisoitumiseksi

Topinpuiston pilottitutkimuksessa tutki-
taan rakennuksista puretun betonimurskeen 
karbonatisoitumisprosessia. Tutkimus on osa 
Euroopan Unionin Life-ohjelman tukemaa, 
maanlaajuista CANEMURE-ilmastohanketta. 
Sen toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus 
VTT ja Betoniteollisuus ry yhteistyössä Lou-
nais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Ekopart-
nereiden kanssa.

Topinpuiston kiertotalouskeskus on 
oiva paikka pilottitutkimukselle
Betonimurskeen toimittaa Topinojan jätekes-
kuksen naapurissa toimiva yritysjätteen vas-
taanottaja Ekopartnerit. Lisäksi yhteistyötaho-
jen tavoitteet pilottitutkimukselle kohtaavat.

Turun Topinpuistossa tutkitaan 
betonin hiilensidontaominaisuuksia

– Haluamme edistää kiertotalouden tuot-
teiden tehokasta hyötykäyttöä sekä omia ja 
Turun kaupungin ilmastotavoitteita uusilla 
vähähiilisillä tai hiiltä sitovilla ratkaisuilla. 
kertoo projektisuunnittelija Lassi Leinonen 
LSJH:lta.

Rakennusjätteestä hiilinieluksi
Topinojan kentälle on tuotu 160 tonnia betoni-
murskaa neljään kasaan. Jokaisen kasan sisällä 
on antureita, jotka mittaavat vallitsevia olo-
suhteita murskekasan sisällä. Betoninäytteistä 
mitataan vuoden mittausjakson jälkeen kar-
bonatisoitumisen syvyys ja sitoutuneen hiilen 
määrä. Kerätyn tiedon perusteella voidaan 
mallintaa isompien murskemassojen käyt-
täytymistä, jolloin voidaan suorittaa laskelmia 
betonimurskeen hiilensidontaominaisuuksien 
tehosta ja hyödyistä eri käyttökohteissa.

Kuten betonirakennukset, kierrätysbe-
tonimurske sitoo hiiltä. Lisäksi murskeessa 
on ehjään betonirakennukseen verrattuna 
runsaasti enemmän karbonatisoitumatonta 
pinta-alaa. Nyt otetaan selvää, voiko karbona-
tisoitumista jouduttaa, tehostaa ja optimoida. 

Näin saataisiin betonisesta hiilinielusta maksi-
maaliset tehot irti. Samalla kompensoitaisiin 
betonirakentamisesta ja betonin valmistuk-
sesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä

Koekasat antureineen ovat paikoillaan 
Topinpuistossa noin vuoden. Tutkimus tuot-
taa arvokasta dataa tukemaan perinteisesti 
hieman ongelmalliseksi koetun rakennus-
materiaalin matkaa kohti hiilineutraalia 
tulevaisuutta. Betoniin tarvittavan sementin 
valmistus aiheuttaa noin 5–8 % kasvihuone-
kaasupäästöistä globaalilla tasolla. Karbona-
tisoitumisen avulla ja oikeilla kierrätysmene-
telmillä voidaan nykytutkimusten mukaan 
sitoa jopa 40–90 % sementin valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä takaisin betoniin.

Lisätietoja:
Co2ncrete Solution-hanke on osa 
CANEMURE-ilmastohankekokonaisuutta.
Betoniteollisuuden Co2ncrete Solution -hank-
keen projektipäällikkö Tommi Kekkonen
tommi.kekkonen@betoni.com 
Puh: +358 50 3508 820
www.concretesolution.fi

Betonin kykyä sitoa ilmasta hiilidioksidia tutkitaan Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa 
Turussa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla kierrätysbetonimurskeen hiilensidon-
taominaisuuksia voidaan optimoida ja hyödyntää entistä paremmin.

102 3 2021



Uutiset

Betonitieto.fi –
Betonitietosivusto on avattu

Betonitieto.fi on Suomen Betoniyhdistys ry:n 
ylläpitämä sivusto, johon on koottu mahdol-
lisimman laajalti kaikki oleellinen betoniin ja 
sen valmistamiseen sekä betonirakenteiden 
suunnitteluun, toteuttamiseen sekä korjaa-
miseen liittyvä ajantasainen tieto. Sivustolta 
löytyy tietoa opiskelijoille, suunnittelijoille, 
betoniteollisuuden toimijoille, työmaiden 
ammattilaisille, tutkijoille ja kaikille betonia-
lasta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy myös 
kirjasto ja betonisanasto.

Sivustolta löytyy nyt osiot opiskelijoille, 
teollisuudelle, työntekijöille ja suunnitteli-
joille. Lisäksi sivustolla on kattava kirjasto ja 
sanasto. Myöhemmin sivustolle avataan vielä 
osio tilaajille sekä tutkimus ja kehitys -osio. 
Uutta ainestoa tehdään jatkuvasti. Betoniyh-
distyksen jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon 
kun uusia osia avataan. 

Kaikki Betoniyhdistyksen jäsenet pää-
sevät sivustolle rekisteröitymisen jälkeen. 
Henkilöjäsenet voivat rekisteröityä sivustolle 
samoilla tunnuksilla kuin Betoniyhdistyksen 
jäsenrekisteriin. Yhteisöjäsenet pääsevät rekis-
teröitymään sivustolle yrityksen sähköposti-
osoitteella. Mikäli et ole vielä jäsen, voit liittyä 
jäseneksi tästä linkistä.

Palautetta sivuston toiminnasta ja sisäl löstä 
voit jättää osoitteeseen:  
betonitieto@betoniyhdistys.fi

RT 103380

OHJEKORTTI
elokuu 2021
1 (12)
korvaa RT 01-11147
 Infra 071-710130
 SIT 00-610098 
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TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA

Tässä ohjekortissa käsitellään taidehankkeiden toteuttamista osana rakennus
hanketta. Ohje sisältää perustiedot taiteen hankinta ja rahoitustavoista sekä taiteen 
kytkemisestä rakentamisprosesseihin hankesuunnittelusta teoksen luovutukseen 
ja ylläpitoon. Ohjeessa kuvataan osapuolien rooleja ja tehtäviä sekä annetaan 
tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. 
Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja 
sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus että infrarakennushankkeisiin.

1  JOHDANTO

Aloite taiteen yhdistämisestä rakennushankkeeseen voi tulla tilaajilta, suunnittelijoil-
ta, viranomaisilta, käyttäjiltä tai taiteilijoilta. Julkinen taide voi olla osa asuinalueita, 
liikenneympäristöjä, julkisia ulko- ja sisätiloja, toimitiloja ja asuinrakennuksia. Se voi 
olla yksittäinen teos tai useista teoksista koostuva kokonaisuus. Taidehankkeen liit-
täminen rakentamisprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa luo parhaan 
lähtökohdan taiteen ja suunnittelun yhteen sovittamiselle korkeatasoiseksi koko-
naisuudeksi. Taidehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä käyttää apuna 
julkisen taiteen asiantuntijaa.

SISÄLLYSLUETTELO

1  JOHDANTO

2 KÄSITTEITÄ

3  TAIDETEOSTEN HANKINTA

4 TEOSTEN SUUNNITTELU JA 
RAKENTAMISPROSESSI

5 HANKKEEN OSAPUOLET

6  TEOSTYYPIT JA KOHTEET

7  TEOKSEN TOTEUTUS

KIRJALLISUUS JA LINKIT

Kuva 1. Höyhen, Pertti Kukkonen 2018. Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus.

RT 103380  
Taide Rakennushankkeessa 
-ohjekortti

Taidetta rakennettuun ympäristöön! Raken-
nustieto on julkaissut päivitetyn ohjekortin 
RT 103380 Taide Rakennushankkeessa. Ohje-
kortissa käsitellään taidehankkeiden toteut-
tamista osana rakennushanketta. 

Päivitetty ohje sisältää perustiedot taiteen 
hankinta- ja rahoitustavoista, taiteen kytkemi-
sestä rakentamisprosesseihin, hankesuunnitte-
lusta sekä teoksen luovutuksesta ja ylläpidosta. 
Ohjeessa kuvataan osapuolien rooleja ja teh-
täviä sekä annetaan tietoja taidehankkeiden 
suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaa-
timuksista. 

Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia 
hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voi-
daan soveltaa sekä talonrakennus- että infra-
rakennushankkeisiin. 

Ohjekortti RT 103380 Taide Rakennus-
hankkeessa korvaa kortin RT 01-11147 Taide 
rakennushankkeessa (Infra 071-710130, SIT 
00-610098).

Ohjekortin on laatinut Rakennustietosää-
tiö RTS sr:n päätoimikunnan PT 27 Taide raken-
nushankkeessa asettama työryhmä.

RT 103380 Taide Rakennushankkeessa 
-ohjekortti on julkaistu RT tietoväylässä. 

Ohjekortti liittyy Rakennustiedon yllä-
pitämään Taide rakentamisessa -sivustoon, 
joka auttaa mm. rakennushankkeisiin ryhty-
viä löytämään taidehankkeille toteuttajia, ja 
on osa ESR-hanketta Ratkaisumalleja taiteen 
yhdistämiseksi rakentamiseen. 

Lisätietoja: Seppo Niiranen,   
seppo.niiranen@rakennustieto.fi

Rudus Formento Uuma-kivi  
on valmistettu 
kierrätysbetonista

Uuma on Ruduksen tuoteperhe, jossa käy-
tetään kierrätettyjä uusiomateriaaleja. 
Uuma-materiaalina hyödynnetään oman teh-
taan betonijätteestä murskattua betonimurs-
ketta tai lämmöntuotannon sivutuotteena 
syntynyttä CE-merkittyä keinokiviainesta. 
Uuma-uusiomateriaalia käytetään betoniki-
vien runkoaineena. Kierrätetyllä uusiomate-
riaalilla korvataan kivien valmistuksessa käy-
tettäviä luonnonkiviaineksia noin 15%.  Samalla 
voidaan vähentää jätteen ja raaka-aineiden 
kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 

Uuma-kiven pinta on samanlainen kuin 
perinteisissä betonikivissä. Uuma-tuotteita 
voidaan käyttää kuten tavallisia betonikiviä. 
Tuotteen käyttö ei vaadi lupa- eikä ilmoitus-
menettelyä. 

Ensimmäisenä valikoimaan on tullut 
Uuma-Kartanokivi 278 x 138 x 80 mm. 
Uuma-materiaalia voidaan käyttää myös 
muissa valmistettavissa pihakivissä.

Lisätietoja: Iia Suikki, markkinointipäällikkö 
Rudus Oy, Betonituotteet, Maisematuotteet  
Puh. 020 447 4660, + 358 50 340 7478  
iia.suikki@rudus.fi
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by 75 Muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus

Ohje käsittelee muurattujen julkisivuraken-
teiden ja niin kovalle alustalle kuin lämmö-
neristeiden päälle toteutettujen rappausten 
kuntotutkimuksia.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkijan tulee tuntea tutkittavat raken-
teet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitus-
tekijät sekä korjausmenetelmät. Muurattujen 
rakenteiden tunteminen on oleellista usein 
myös rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä 
alusrakenteena on usein muuraus. Muura-
tuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti 
tuntea kuorimuuri- ja massiivirakenteiden erot 
ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteu-
tettujen ratkaisujen erot.

Kuntotutkimuksen sisältö suunnitellaan 
kullekin kohteelle erikseen. Tutkimusmene-
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa 
selvitetään oikeita ja oleellisia asioita. Kunto-
tutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet 
tiedot ja johtopäätökset kootaan kuntotutki-
musraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen kuntotutkijoille ja kun-
totutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat 
perustiedot kyseisten julkisivurakenteiden 
kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteutta-
miseen ja tilaamiseen.

Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja, Vuosi: 
2021, Sivumäärä: 180
Tuotetunnus: 9789527314050
Tilaukset: Rakennustietokauppa: https://
www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/
by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julkisivu-
jen-kuntotutkimus/3905031

 

Uusi vähäpäästöinen CEM 
III -sementti saatavilla 
syyskuusta alkaen

Finnsementti toi markkinoille ympäristöystä-
vällisen ja vähäpäästöisen korkean 52,5- lujuus-
luokan masuunikuonasementin. Uusin tulokas 
on nimeltään Kolmossementti.

Finnsementin vähähiilisyysstrategian 
mukainen Kolmossementti on ensimmäinen 
askel vähähiilisten tuotteiden markkinoille 
tuonnissa.

Ympäristöystävällisen Kolmossementin 
taustalla on pitkäjänteistä työtä, mittavia 
testauksia sekä tulosten analysointia ja käy-
täntöön viemistä. Uusi tuote on osoittautunut 
toimivaksi ja odotuksia vastaavaksi.

 Kolmossementin tärkeimpiä ominaisuuk-
sia vähäpäästöisyyden lisäksi ovat muun 
muassa maltillinen lämmöntuotto, korkea 
loppulujuus ja hyvät säilyvyysominaisuudet 
betonissa. Se on helposti työstettävä ja monen-
laisiin kohteisiin soveltuva.

Paraisten tehtaalla tuotanto on käynnissä ja 
toimitukset aloitetaan rajoitetusti syyskuussa. 
Ensi kesään mennessä päästään tuotannossa 
jo täyteen vauhtiin.

 Kolmossementin ominaisuudet:
• maltillinen lämmöntuotto
• korkea loppulujuus
• pieni CO₂-päästö
• hyvä työstettävyys betonissa pienillä vesi-

määrillä
• betonissa hyvä kestävyys aggressiivisia 

aineita vastaan
• ratkaisu alkalipiireaktion hallitsemiseen. 

Täyttää vaatimuksen kiviaineksen reaktii-
visuusluokille I & II By:n ohjeessa betonin 
alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi.

Lisätietoja Finnsementin myyntipäälliköiltä:  
www. finnsementti.fi/yhteys/myynti-ja-mark-
kinointi/
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Suomen Betoniyhdistys ry (BY) on riippumaton betonin oikeaa käyttöä edistävä teknis- 
tieteellinen asiantuntijayhdistys, jonka jäsenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri 
osapuolia. Jäseninä on niin rakennesuunnittelijoita, arkkitehtejä, tutkijoita, urakoitsijoi-
ta kuin betonin, betonituotteiden sekä niiden osa-aineiden valmistajia. Yhdistys julkai-
see teknisiä ohjeita, järjestää alan koulutusta ja jäsentilaisuuksia, osallistuu betonialan 
pätevyysjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii alan tutkimus- ja kehitys- 
toiminnan tukena.

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Eteläranta 10)
00131 Helsinki
Puh. 09 12991
www.betoniyhdistys.fi

Ohje käsittelee muurattujen julkisivurakenteiden ja niin kovalle alustalle 
kuin lämmöneristeiden päälle toteutettujen rappausten kuntotutkimuksia.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijan tulee tuntea tutkitta-
vat rakenteet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitustekijät sekä korjaus-
menetelmät. Muurattujen rakenteiden tunteminen on oleellista usein myös 
rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä alusrakenteena on usein muuraus. 
Muuratuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti tuntea kuorimuuri- 
ja massiivirakenteiden erot ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteu-
tettujen ratkaisujen erot.

Kuntotutkimus suunnitellaan kullekin kohteelle erikseen. Tutkimus mene- 
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa selvitetään oikeita ja oleel-
lisia asioita. Kuntotutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet tiedot ja 
johtopäätökset kootaan kuntotutkimusraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutki-
joille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat perustiedot ky-
seisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttami-
seen ja tilaamiseen.
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by 40 Betonirakenteiden 
pinnat – luokitusohjeet 2021

Kirjassa käsitellään betonirakenteiden eri 
pintojen laatutekijät ja niiden raja-arvot sekä 
esitellään mahdollisuuksia, joita betonipinnat 
tarjoavat rakennusten ja niiden pintojen teke-
miseen.

Korkeatasoiset kuvat tuovat hyvin esille 
käytettävissä olevat pintavaihtoehdot. Mal-
lirakennusten ja -pintojen värikuvat sekä 
pintoihin liittyvät laatuvaatimukset antavat 
mahdollisimman havainnollisen kuvan eri 
vaihtoehdoista.

5. painokseen on lisätty muun muassa pai-
kalla valettujen pintojen toteutukseen liittyvää 
ohjeistusta sekä tuotekuvaukset markkinoille 
tulleista uusista betonipintavaihtoehdoista ja 
niiden luokitusohjeet. Lisäksi betonipintojen 
luokitustaulukot on tarkistettu vastaamaan 
nykyhetken tarpeita. Betonipintojen saumasta 
käsittelevä luku on uusittu kokonaan. Myös 
julkaisun sisältö on osin ryhmitelty uudelleen, 
jotta lukija löytää tarvitsemansa asiat aikai-
sempaa helpommin.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2021 Sivumäärä:307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustieto

BETONIRAKENTEIDEN PINNAT / LUOKITUSOHJEET

BY40
2021
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Weberiltä uutuustuote: 
Weber pihabetoni
  

Weberin "Tee se itse" -valikoima täydentyi 
uutuustuotteella – Weber pihabetoni. Se on 
tuote kodin tai mökin monipuolisten pihabe-
tonitöiden tekemiseen. Se soveltuu esimer-
kiksi portti- ja aidantolppien valuihin, pien-
ten piha-anturoiden ja portaiden tekemiseen, 
pyykinkuivatustelineen ankkuroimiseen tai 
maan kovettamiseen esim. ennen kivetyksien 
asentamista. 

Weberin pihabetoni on kotimainen tuote, 
joka on pakattu kierrätysmuovista valmis-
tettuun, 20 kg:n helposti kuljetettavaan ja 
kierrätettävään kahvalliseen muovisäkkiin. 
Saatavissa rautakaupoista. 

Lisätietoa tuotteesta:  
www.fi.weber/pihabetoni 

1053 2021

Betonin yhteystiedot 2021 
– 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

Projektipäällikkö Tommi Kekkonen
050 350 8820
etunimi.sukunimi@betoni.com

Viestintäassistentti Nina Loisalo
050 368 9072
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

Betoninäyttely ja opastus 
on avoinna Eteläranta 
10:ssa ja 10. kerroksessa

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  
muuttivat Rakennustuoteteollisuus RTT:n 
mukana 1.2.2018 Eteläranta 10:een ja 10. ker-
rokseen. 
Yhteisissä tiloissa toimii betonipinta näyttely, 
joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja 
pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna 
toimiston aukioloaikoina klo 8.15–16.00. Esit-
telystä voi sopia etukäteen arkkitehti Maritta 
Koiviston kanssa, gsm 040–9003577 tai maritta.
koivisto@betoni.com.
www.betoni.com 
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuotteet

hakemisto
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Betoniharkot • •
Betonin pumppaus • • • • •
Elementtien asennus •
Erikoiselementit • • • • • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit • •
Hormielementit

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

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 • • • • •
Elementtien asennus •
Erikoiselementit • • • • • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit • •
Hormielementit

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

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 • • • • • •
Elementtien asennus •
Erikoiselementit • • • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit •
Hormielementit •
Hulevesituotteet • •
Jännebetonipalkit • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut •
Kattotiilet

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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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

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

b

Betonilaatta Oy
Sorvarinkatu 3, 20360 Turku
Puh 02 511 8800
www.betonilaatta.fi
myynti@betonilaatta.fi
etunimi.sukunimi@betonilaatta.fi

Betoniluoma Oy
Horontie 176, 64700 Teuva
Puh 010 8410 140
www.betoniluoma.com
info@betoniluoma.com

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

Betset-yhtiöt
Ilvestie 2, 01900 Nurmijärvi 
Puh 040 3434 300
www.betset.fi

Myynti:

Elementtimyynti ja laskenta 
https://betset.fi/yhteystiedot/myynti 
myynti@betset.fi 

Valmisbetonimyynti ja pumppaus 
https://betset.fi/yhteystiedot/valmisbetoni 
vbmyynti@betset.fi

Tehtaat:
Helsinki
Hämeenlinna
Kyyjärvi
Mikkeli
Nummela
Nurmijärvi
Parainen
Turku
Vierumäki

h
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
Kärnä Mikko, puh. 0400 480 303
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
Hiekkapurontie 5, 67100 Kokkola
Puh 040 6782 730

Valmisbetonitehdas, Mustasaari
Sudenpolku 8, 65480 Vikby
Puh 040 6782 750

Valmisbetonitehdas, Närpiö
Teuvavägen 131, 64200 Närpiö
Puh 040 6782 760

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.joutsenonelementti.fi
etunimi.sukunimi@joutsenonelementti.fi
myynti@joutsenonelementti.fi

Tehtaat:
Joutseno
Kotka
Kouvola

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

l

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

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 
perustettu perheyritys. Tuotamme kiviaines-
pohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä 
palveluita asiakkaittemme tarpeisiin.

Vuoden 2021 alussa yritys järjesteli eri liike-
toimintansa omiksi, Lakan Betoni Oy:n täysin 
omistamiksi tytäryhtiöikseen. Yrityksen betoni- 
ja kuivatuoteliiketoiminta siirtyivät Lakka 
Rakennustuotteet Oy:lle, ja elementti- ja valmis-
betoniliiketoiminta siirtyivät Lakka Elementti ja 
valmisbetoni Oy:lle.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Suomea 
neljällä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella, 
Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Lakka-tuotteita 
myyvät jälleenmyyjät kautta maan.

Lakka tuoteperheeseen kuuluvat kivitalot, 
harkot, pihakivet, laastit, tasoitteet, elementit ja 
valmisbetoni.

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

Ilmoitathan mahdollisista tietojen 
muutoksista tai korjauksista 
osoitteeseen betoni@betoni.com
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Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
Puh 020 753 0400
www.lammi.fi
etunimi.sukunimi@lammi.fi

Muut toimipisteet:

Lammi-Kivitalot 
Katso kaikki toimipisteet www.lammi.fi/kivitalo

Lammin Betoni Oy 
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi 
www.lammi.fi/harkko

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

Lammin Betoni on Suomen vanhin ja suurin 
betonikivien valmistaja. Meidät tunnetaan 
erityisesti tinkimättömyydestämme tuotteiden 
laadun suhteen. Tuotteiden laadun, asiantun-
tevan palvelun ja yli 60 vuoden kokemuksen 
avulla olemme raivanneet tiemme suomalaisen 
kivirakentamisen suunnannäyttäjäksi.

Olemme erikoistuneet laadukkaiden rakennus-
kivien ja pihatuotteiden valmistamiseen. 
Innovatiiviset tuotteet ja tarkoin mietityt koko-
naisratkaisumme on kehitetty helpottamaan 
rakentamista. Laadukkaiden tuotteiden 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

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

Lujabetoni Oy Suomen suurimpia betoniteolli-
suusyrityksiä Suomessa. Palvelemme kestävässä 
betonirakentamisessa niin ammatti- kuin oma-
kotirakentajiakin. Olemme puhtaasti kotimainen 
perheyritys jo kolmannessa polvessa. 

Lujabetonilla  on 31 elementti-, betonituote- ja 
valmisbetonitehdasta Suomessa, Ruotsissa ja 
Venäjällä.

Suurimmat tehtaamme sijaitsevat Hämeenlin-
nassa, Taavetissa, Siilinjärvellä, Järvenpäässä ja 
Kärsämäellä. Tuotevalikoimaamme kuuluvat 
elementit, valmisbetonit, paalut sekä lukuisa määrä 
infratuotteita, kuten ratapölkkyjä, pylväsjalustoja, 
Luja-moduleita ja muita erikoistuotteita.

Viimeisimpiä tuoteuutuuksiamme ovat Luja-Su-
perlaatta sekä Luja-Superkylpyhuone.

m

MH-Betoni Oy
Läsäntie 3, 41660 Toivakka
Puh 040 727 1760
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:
Miikka Lemola, 020 7933 210
Asko Yrjänheikki, 020 7933 204

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

p
Parma Oy
Hiidenmäentie 20 (PL76), 03100 Nummela
Puh 020 577 5500
www.parma.fi
info@consolis.com

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

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

Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elementti-
toimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnittelu-
ratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin. 
Toimimme 11 paikkakunnalla ja tehtaamme 
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välittömässä 
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konser-
niin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan 
perustuvien ratkaisujen tuottaja ja betonisten 
valmisosien valmistaja.

HIILINEUTRAALIN BETONIN TOIMITTAJA  

Pielisen Betoni Oy
Tehdastie 12, 81750 Pankakoski
Puh 044 3400 800 (keskus)
www.pielisenbetoni.fi

Valtakunnallinen elementtimyynti: 
040 3400 130

Valtakunnallinen ontelolaattamyynti: 
040 3400 125

myynti@pielisenbetoni.fi

Pielisen Betoni valmistaa 100% hiilineutraalia 
betonia. Olemme yksi Suomen suurimpia beto-
ninelementtien valmistajia. Meidät tunnetaan 
hyvästä kotimaisesta laadusta ja toimitusvar-
muudestamme. Valmistamme betonielementtejä 
viidellä paikkakunnalla. Tuotevalikoimaamme 
kuuluu mm. laatat, seinäelementit, teräsbetoni- 
ja jännebetonipalkit, pilarit sekä valmisbetoni.

Haluamme omalta osaltamme edistää asiakkai-
den rakennusprojektien sujuvuutta, kannattavas-
ti ja laadukkaasti. 

Olemme vahva yhteistyökumppani hiilineutraa-
lin yhteiskunnan luomisessa. 

Teemme sen, minkä lupaamme..

Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18, 28130 Pori
Puh 02 633 8122
www.porinelementtitehdas.fi
etunimi.sukunimi@elementtitehdas.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 elementtisuunniteltuina ja asennet-
tuina. Koska tunnemme yhtä lailla suunnittelun 
haasteet kuin arjen työmaalla, toteutamme 
kivirungot kustannustehokkaasti.

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

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kukonkankaantie 8 (PL 102), 15870 Hollola
Puh 03 877 200, Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi 
hallinto@rakennusbetoni.fi
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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 kehittäjä ja toimit-
taja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitse-
mansa saman katon alta: betonit, betonituotteet, 
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin 
kierrätyksen. Useat tuotteet voidaan suunnitella 
yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 
Ruduksen ammattitaitoisen henkilökunnan ja 
asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kattava valikoima 
talo- sekä infrarakentamisen betonituotteita ja 
-ratkaisuja: julkisivut, portaat, elpo-hormit, tie-, 
rata-, energia- ja telerakentamisen elementit. 
Lisäksi valikoimasta löytyy kunnallistekniset 
putki- ja kaivotuotteet mm. hule- ja jätevesien 
hallintaan sekä laaja valikoima maisematuot-
teita: pihakivet ja -laatat, betoniset reunakivet, 
luonnonkivet, porras- ja muurikivet sekä istutus-
laatikot.

Vuoden 2020 alusta alkaen Rudus Ämmän 
Betoni Oy vahvistaa Ruduksen talonrakenta-
misen elementtituotantoa, ja uusina tuotteina 
valikoimasta löytyvät parvekepielet, parvekkeet, 
massiivilaatat, sisäkuoret ja väliseinät.

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 liittyviin palveluihin erikoistunut 
kotimainen perheyritys ja konserni, joka toimii 
usealla paikkakunnalla ympäri Suomea. Tytäryh-
tiömme Ruskon Betoni Etelä Oy tarjoaa valmis-
betonia ja siihen liittyviä palveluja Etelä-Suomen, 
Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen alueilla. 
Ruskon Betoni Etelän Hollolan tuotetehdas on 
puolestaan erikoistunut betoniputkien ja -kaivo-
jen valmistamiseen.

Vastuullinen kumppanuutemme perustuu 
suoraviivaiseen ja läpinäkyvään toimintatapaan, 
lupausten lunastamiseen sekä korkeaan laatuun. 
Laatu ja toimitusvarmuus ovat koko toimin-
tamme peruspilareita. Ymmärrämme aidosti 
asiakkaan tarpeen. Toimintamme on kestävää ja 
kehittävää nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu meihin lisää osoitteissa  
www.ruskonbetoni.fi, www.ruskonbetonietela.fi 
ja www.rbinfra.fi

s
Suomen Kovabetoni Oy
www.kovabetoni.fi
myynti@kovabetoni.fi
Tiemestarinkatu 7, 20360 Turku
Elementintie 10, 15550 Nastola

Suutarinen Yhtiöt
SBS Betoni Oy 
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy
Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640
www.suutarinen.fi
etunimi.sukunimi@suutarinen.fi

Elementti- ja valmisbetonitehtaat: 

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy
Kangaslammenraitti, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

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

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

Swerock Oy
Karvaamokuja, 00380 Helsinki
Puh 0440 111 008
www.swerock.fi
info@swerock.fi

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

Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:

Espoon betonitehdas
Blominmäentie 11, 02780 Espoo
Puh 0400 850 940

Isonkyrön betonitehdas
Ritaalanraitti 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

Naantalin betonitehdas
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

Salon betonitehdas
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

Tampereen betonitehdas
Jalkaharpinkatu 7, 33840  Tampere
Puh 0290 091 094

Vaasan betonitehdas
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 040 7132 077

Ylöjärven betonitehdas
Soppeentie 61, 33470  Ylöjärvi
Puh 0290 091 094

T
TB-Paalu Oy
Betonitie 14, 32830 Riste
Puh 02 5502 300
http://www.jvb.fi 
jvb@jvb.fi

v
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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

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

Toimitusjohtaja:
Juha Alapuranen 0400 696 695, juha@ybt.fi
Tuotantopäällikkö:
Pertti Pirttikoski 0400 562 914, pertti@ybt.fi
Elementtiasennus:
Mika Ylitalo 044 3310 163, mika.ylitalo@ybt.fi

Tehtaat Ylitornion toimipisteen lisäksi:

YBT Oy Raahe
Betonimyllärinkatu 1, 92120 Raahe
Tehdaspäällikkö:
Juha Sirén 050 462 3377, juha.siren@ybt.fi

Kuhmon Betoni Oy
Valimontie 11, 88900 Kuhmo
Pasi Immonen
Puh 040 682 8933
pasi.immonen@kuhmonbetoni.fi

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

a

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 maksuttomat koulutukset – 
katso kurssikalenteri

b

BAU-MET Oy
Kärsämäentie 72, 20360 Turku
Puh 0207 433 700
www.bau-met.fi
myynti@bau-met.com 

BAU-MET OY on Suomen suurimpia elementti-
tehtaiden, rakennusliikkeiden, raudoittamoiden 
ja vuokraamoiden koneita ja palveluita tarjoava 
yksityinen perheyritys.

Olemme palvelleet asiakkaitamme ammattitai-
dolla ja luottamuksella jo vuodesta 1972, joten 
osaamisemme perustuu lähes 50 vuoden koke-
mukseen rakennusteollisuuden ammattilaisena.

Olemme tunnettuja laadukkaista harjateräksen 
käsittelyyn soveltuvista koneista ja automaatio-
linjoista, tunnetuimmat päämiehemme ovat

Schnell – Tecmor – Krenn – Edilgrappa.

 Toimintaamme kuuluvat myös automaatiolin-
jastot betonielementtien pinnan viimeistelyyn, 
joissa päämiehemme on myös tunnettu Maema. 
Harjateräsautomaatiolinjat ja automaatiolinjas-
tot betonielementtien pinnan viimeistelyyn rää-
tälöimme asiakaskohtaisesti ja toimitamme ne 
asennettuina sisältäen myös käyttökoulutuksen.

Tuotevalikoimassamme on myös laaja valikoima 
rakennuskoneita, telineitä, nostimia ja nostureita.

Maahantuomme edustamamme tuotteet yksin-
oikeudella ja huolehdimme tehokkaasti niiden 
jälkimarkkinoinnista.

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen 
lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.

 Visiomme on olla toimialan halutuin ja luotet-
tavin yhteistyökumppani. Luottamus on meille 
ykkösasia. Varmistu, että olemme maineemme 
veroisia. Otamme mielellämme haasteen vastaan!

c

Celsa Steel Service Oy
Valssaamontie 171, 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

Kaarina
Kairiskulmantie 10, 20760 Kaarina  
Puh. 0400 811 833

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 0207 393 000
www.contesta.fi

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

d

Doka Finland Oy
Selintie 542, 03320 Selki
Puh 09 224 2640
www.doka.com
finland@doka.com

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

f

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

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Finnsementti on suomalainen sementinvalmis-
taja. Meillä finnsementtiläisillä on yli sadan vuo-
den kokemus sementin valmistuksesta. Olemme 
jatkuvasti kehittyvä, laajan tuotevalikoiman 
omaava sementin valmistaja, teollisuudenalan 
kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Merkittävä 
osa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Pa-
raisilla ja Lappeenrannassa sijaitsevilla sement-
titehtaillamme. Lisäksi meillä on kuonajauhe-
tehdas ja terminaali Raahessa. Terminaalejamme 
sijaitsee myös Kirkkonummella, Koverharissa, 
Maarianhaminassa, Oulussa, Pietarsaaressa, 
Porissa ja Vaasassa.

Finnsementti on Suomalaisen Työn Liiton jäsen-
yritys. Sementtimme kotimaisuusaste on noin 90 
prosenttia. Valikoimaamme kuuluvat sementin 
lisäksi myös kuonajauhe, betonin seos- ja lisäai-
neet sekä kivirouheet.

Kuulumme kansainväliseen CRH-konserniin, 
joka on yksi maailman suurimmista rakennus-
materiaaliyrityksistä.

j
Jackon Finland Oy
Toravantie 18, 38210 Sastamala
Puh 010 8419 222
www.jackon.fi
myynti@jackon.fi

EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

Nyt myös EPS-suojatulpat betonielementtien 
nostolenkeille!
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JSC LitMet
Rietavo St. 7, LT-90161 Plunge, Lithuania
Puh +370 448  730 09
Fax +370 448  730 10
www.litmet.com
office@litmet.com
reshetov@litmet.com

Muut toimipisteet:

Suomen varasto
Tiilitie 9, 45200 Kouvola

l
Leimet Oy
Yrittäjäntie 7, 27230 Lappi
www.leimet.fi
leimet@leimet.fi

Paalutarvikkeita jo yli 55 vuoden kokemuksella.

m
Master Builders Solutions  
Finland Oy
Lyhtytie 3, 11710 Riihimäki
Puh 010 830 2000
https://www.master-builders-solutions.com/fi-fi
Tilaukset@mbcc-group.com

Master Chemicals Oy
Kauppiaskatu 9b A6
20100 TURKU
Puh. 020 730 8600
www.master-chemicals.fi

  Tarjoamme laadukkaat ja kestävän kehityksen 
mukaiset pinnoitteet kaikkiin tarpeisiin, sekä 
betonin suoja-aineet että laadun parantajat.

p

Paroc Group Oy
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/tuotteet

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

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys. 
Yrityksen pääkonttori on Lahdessa.

Peikko valmistaa monentyyppisiä betoniliitok-
sia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalu-
rakentamiseen. Peikon innovatiiviset ratkaisut 
tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa 
ja turvallisempaa.

Peikon tavoitteena on tarjota asiakkaillemme 
alan johtavia ratkaisuja, jotka ovat laadukkaita, 
turvallisia ja innovatiivisia. Tuomme markki-
noille säännöllisesti uusia ratkaisuja ja palveluja. 
Peikko investoi alallaan laajimmin tutkimukseen 
ja tuotekehitykseen.

Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 1 800 
henkilöä yli 30 maassa.

PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää
Puh 010 8370 700
info@peri.fi
www.peri.fi

PBM Oy / Pohjois-Suomen Betoni- 
ja Maalaboratorio Oy
Innokaari 12, 96930 Rovaniemi
Puh 016 364 902
www.pbm.fi
etunimi.sukunimi@pbm.fi

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on 
vuonna 1984 perustettu betoni- ja maarakennus-
alan tutkimuslaitos.

PBM tekee monia erilaisia tutkimuksia niin yrityk-
sille kuin yksityisille asiakkaille. Toiminta peri-
aatteenamme on rehellinen ja edullinen palvelu.

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

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

Betonivalutarvikkeet
Pintos Turku
Jonkankatu 4, 20360 Turku
Puh 02 838 5200
www.pintos.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

SCHWENK Suomi Oy
Fiskarsinkatu 7 A 2. krs, 20750 Turku
Puh 020 7121 433
www.schwenk.fi

Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki
Puh 020 7121 430
jussi.thureson@schwenk.fi
www.schwenk.fi

Terminaalit:
Naantali, Satamatie 14, 21100 Naantali
Loviisa, Valkon satama, 07910 Valko
Joensuu, Syväsatama, 80220 Joensuu

Tuotteet: sementti, lentotuhka

Semtu Oy
Martinkyläntie 586, 04240 Talma
Puh 09 2747 950
www.semtu.fi
mailbox@semtu.fi

Suomen Betonilattiayhdistys ry
www.betonilattiayhdistys.fi
puheenjohtaja@bly.fi
Puh. +358(0)40 350 7898
sihteeri@bly.fi
Puh. +358(0)400 325 054
markkinointi@bly.fi
Puh. +358(0)50 406 2316



VAATIVIIN KOHTEISIIN
Täyttää modifioitunakin ETA-arvioinnin 
ja CE-merkinnän vaatimukset

Lue lisää: peikko.fi/peikkoway

WELDA® KIINNITYSLEVYT 
RAKENTEIDEN VÄLISIIN HITSAUSLIITOKSIIN

BOLDA® – 
PILARILIITOSTEN TULEVAISUUS
30 vuotta sitten kehitimme kompaktin ja kestävän ratkaisun, joka teki  
pilareiden pystyttämisestä nopeampaa, turvallisempaa sekä  
tehokkaampaa. 

Nyt olemme tehneet sen taas. BOLDA® on nykypäivän – ja tulevaisuuden – 
elementtirakentamisen vaatimuksiin suunniteltu pilarikenkä, joka on  
pienikokoisempi ja suorituskykyisempi. Se on maailman ainoa ETA-arvioinnin 
omaava, ja sen perusteella CE-merkitty suuren kuormituskestävyyden  
pilarikenkä.

Rakenna 
korkeammin, 
suuremmin  
ja nopeammin

BOLDA®

Ratkaisu vihreämpään 
rakentamiseen

Kuuntelimme asiakkaitamme 
ja kehitimme vähähiilisen 

Kolmossementin ympäristö-
ystävällisempään ja kestävään 

rakentamiseen.

Edelläkävijä
vihreässä 
rakentamisessa

Kolmossementti on vähäpäästöinen korkean 
52,5-lujuusluokan masuunikuonasementti. 
Maltillisen lämmöntuoton, korkean loppulujuuden, 
erinomaisen työstettävyyden ja hyvien säilyvyys-
ominaisuuksien ansiosta Kolmossementti 
soveltuu monenlaisiin kohteisiin.
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Hallittu betonin päällystäminen !

Kaikki ARDEX - höyrynsulkutuotteet     

toimivat betonin alkalisuojana, 

  lisäämättä rakenteen kosteutta.

ARDEX-höyrynsulkutuotteella      

 varmistat rakenteen toimivuuden 

  ja sisäilman laadun

...ja tasoitetta käytät tasoittamiseen.

Höyrynsulkujen käyttöalueet -taulukko 
sekä työohjepankin järjestelmäratkaisut 
osoitteessa ardex.fi

Ilmoittaudu ARDEX-Opiston kursseille osoitteessa ardex.fi/ardex-opisto
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