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Pääkirjoitus Preface

Kohti kestävää ja päästötöntä 
rakentamista
Kestävä rakentaminen on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet 
eri osa-alueet. Nyt ilmastotavoitteet edellyttävät uusia konkreettisia 
toimia koko rakennusalalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

Jo antiikin aikana arkkitehtuurille ja rakentamiselle asetettiin 
kolme määrettä: kauneus, kestävyys ja käytettävyys. Samat tavoit-
teet ovat voimassa edelleen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu raken-
nus kestää aikaa ja sen elinkaari on reilusti yli sata vuotta. Tarpeen 
mukaan muunneltavissa olevalle rakennukselle löytyy uutta käyttöä, 
mikä edelleen tukee kestävää rakentamista.

Kun rakennukset ja rakenteet suunnitellaan ja tehdään alun 
perin mahdollisimman muuntojoustaviksi, voidaan myös hiilipääs-
töjä vähentää koko elinkaaren ajan. Rakenteet ja tilaratkaisut ovat 
tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Rakennuksen materiaaleilla on vai-
kutusta rakentamisen hiilijalanjäljen hillitsemiseksi. Rakennuksen 
energiatehokkuus puolestaan on merkittävä tekijä koko elinkaaren 
ajan päästöjä katsottaessa.

Betonin ja -betonirakenteiden valinnalla on merkitystä. Erilaisissa 
ulko-olosuhteissa ja rasitusolosuhteissa betoni ja -rakenteet tulee 
valita tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi talon ulkokuori 
olisi järkevää tehdä mahdollisimman korkealaatuisesta betonista 
ja sen tulee olla huollettavissa ja korjattavissa. Sisätiloissa olevat 
betonirakenteet tulee suunnitella riittävän muuntojoustavina, jotta 
ne voivat toimia uusitussakin rakennuksessa.

Vähähiilisyystavoitteet koskevat koko rakennusalaa, rakennus- ja 
rakennustuoteteollisuutta. Betoni- ja kivimateriaalien tuotannossa on 
tehty määrätietoisesti töitä päästöjen leikkaamiseksi, ja tässä työssä 
on jo löydetty uusia menetelmiä ja innovaatioita. Rakennuksen 
käytönajan energiatehokkuus on edelleen merkittävä tekijä koko 
elinkaaren ajan päästöjä katsottaessa.

Kotimainen sementtiteollisuus on leikannut päästöjään lähes 
25 % vuoteen 1990 verrattuna, ja päästöjä pystytään vähentämään 
jo nyt käytettävissä olevilla teknologiolla vielä 32 % lisää.

Betonin ja -tuotemateriaalien valmistuksessa syntyvien pääs-
töjen leikkaamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Pitkäjänteisen työn, 
yritysten tekemien investointien ja uusien innovaatioiden myötä 
tulevaisuuden betoni- ja kivipohjaiset rakennukset ovat entistä 
vähäpäästöisempiä.

Käytettävien materiaalien valmistukseen liittyvän hiilijalanjäljen 
ohella merkitystä on materiaalien kestävyydellä ja huollon tarpeella, 
samoin kuin niiden kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksilla, kus-
tannustehokkuutta unohtamatta. 

Betonin kierrätykseen on panostettu jo kauan. Kivipohjaisten 
materiaalien kierrätysaste ylittää jo 80 %. Kierrätettyä materiaalia 
käytetään esimerkiksi infrarakentamisessa sekä osana uusiotuottei-
den runkoainesta. Uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti.

Paljon on siis tehty ja työ jatkuu. Näistä toimista on kerrottu 
laajasti tässä lehdessä. 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni

Towards sustainable and emission-free construction 
Sustainable construction is a complete entity affected by many different 
subareas. At present, climate goals call for new concrete actions from the 
entire construction industry towards a carbon neutral society. 

Architecture and construction were already in the ancient times gov-
erned by three parameters: beauty, durability and usability. These same 
objectives are still valid today. A well designed and built building will stand 
the test of time and have a service life of well over a hundred years. A build-
ing that is modifiable as needed will always find a new lease of life which 
will further support the sustainability of construction.

When buildings and structures are designed and built from the very 
start with maximum modifiability in mind, emissions can also be reduced 
throughout the life cycle. Structures and spatial solutions play an impor-
tant role in this equation. The materials used in the building contribute 
to the mitigation of the footprint of construction. The energy efficiency of 
the building, on the other hand, plays a significant role in total emissions 
during the whole life cycle.

The selection of concrete and concrete structures matters. Concrete and 
concrete structures must be selected appropriately for different external 
conditions and stress factors. For example, it would be sensible to choose 
a concrete of an as high standard as possible for the external envelope of 
a building, and one that allows easy maintenance and repairs. Concrete 
structures for the interior need to be designed as modifiable as possible to 
ensure their usability in a refurbished building.

The decarbonisation goals apply to the entire building sector, the con-
struction industry and the building products industry. Determined efforts 
have been taken in the production of concrete and stone materials to cut 
down emissions, and new methods and innovations have already been 
introduced for this purpose. The energy efficiency of the building during 
its service life is a significant factor in terms of total emissions during the 
whole life cycle.

Domestic cement industry has managed to reduce its emissions by 
almost 25% in comparison with 1990 and the technologies that are already 
available will make it possible to achieve a further reduction of 32%.

Work carried out in order to cut down emissions from the production of 
concrete and concrete product materials is a continuous operation. Owing 
to the long-term efforts, the investments that businesses have made as well 
as new innovations, buildings based on the use of concrete and stone will 
have even lower emissions.

The durability and maintenance need of the materials, as well as the 
possibility to recycle and reuse them, not forgetting cost-efficiency, are also 
important factors, in addition to the carbon footprint of the material pro-
duction process. 

Efforts have been invested in the recycling of concrete for quite some 
time. The recycling rate of stone-based materials already eceeds 80%. Recy-
cled material is utilised in e.g., infrastructure projects and as aggregate for 
secondary products. The possibilities for reuse are developing continuously.
Maritta Koivisto, Editor in chief, Betoni-journal

1 Maritta Koivisto
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röivien rappauspintojen sävyyn. Samoin sokkeleiden 
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Scandic Grand Central Helsinki
Onnistuneimmillaan uusi rakentaminen on 
vanhassa arvoympäristössä usein silloin, kun 
ajalliset kerrostumat ovat sopusoinnussa kes-
kenään, kuitenkin toisistaan selvästi erottuen. 
Scandic-hotellin laajennusosa onnistuu tässä 
esimerkillisesti: se sopeutuu hienosti arvokkaa-
seen Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemaan 
Helsingin päärautatieasemaan. Uudisrakennus 
liittyy vanhaan rakennukseen saumattomasti, 
mutta on eleettömällä detaljoinnillaan rehelli-
sesti tämän päivän arkkitehtuuria.  

Tässä tapauksessa erityisesti betonin käyttö 
ympäristöstä poikkeavana materiaalina luo 
riittävän etäännyttävän ja mielenkiintoisen 
kontrastin suhteessa vanhaan. Elementtien 
värimaailma puolestaan myötäilee olevia 
rakennuksia. Julkisivun väribetoni on tarkoin 
sovitettu ympäröivien rappauspintojen sävyyn. 
Samoin sokkeleiden punertavat kuorielemen-
tit jatkavat vanhan rakennuksen punaisesta 
graniitista tehtyä sokkelia uudella tavalla 
toteutettuna. Vanhaa graniittia muistuttavaan, 
hieman karheaan ja himmeään lopputulokseen 
päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesube-
tonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin 
kiviaineksen särmät hioutuivat tasaiseksi. 

– Julkisivun staattinen ja symmetrinen 
aukotus on klassiseen ympäristöönsä sopiva. 
Nykyarkkitehtuurissa paljon, ja usein perus-
teetta käytetyt muodikkaat kaarevat ikkunat 
toimivat tässä historiallisessa kontekstissa 
pohjakerrosta artikuloivana eleenä erittäin 
luontevasti. Ikkunalasi ja betonin ulkopinta on 

Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021

Scandic Grand Central Helsinki 
ja kunniamaininta

Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voitta-
nut Futudesign Oy kohteellaan Helsingin Scandic Grand Central 
Helsinki. Kunniamaininnan kilpailussa sai Playa Arkkitehtien 
suunnittelema Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian katu Espoossa.
Scandic Grand Central-hotellin julkisivut esitelty myös Betoni 
3-2021 lehdessä sivuilla 56–65.

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

sovitettu taitavan pelkistetysti lähes samaan 
pintaan, jolloin on vältytty turhan monimut-
kaiselta detaljoinnilta, ja saavutettu poikke-
uksellisen kevyt ja ilmava yleisilme kivijulki-
sivussa, kiitti tuomaristo. 

– Pohjoisjulkisivun betonielementtijulki-
sivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin 
samoin kuin vanhan osan päädyssä. Element-
tien asennus on tehty tarkasti, sillä uritus ei 
antaisi anteeksi pientäkään mittaheittoa. Rai-
doitus harvenee julkisivun yläosaa kohden ja 
jäsentää näin julkisivupintaa. Ornamentit 
tuovat julkisivuun pienempää mittakaavaa, 
ja elementtien pystysaumat on onnistuneesti 
sulautettu osaksi raitaornamentiikkaa. Kiiltä-
väksi hiottu uritettu pinta elää kiinnostavasti 
päivän kierron mukaan, perusteli tuomaristo.

Suunnittelu tapahtui kiinteässä yhteis-
työssä betonielementtien valmistajan kanssa 
malleja hyväksikäyttäen. Betoniviidakko Oy:n 
taiteilija Topi Äikäs osallistui 3D-muottitek-
niikan suunnitteluun. Tietomallinnus auttoi 
myös tuotantoa ja asennusta. Perinteisen 
tuotantolinjan sijaan elementit valmistettiin 
pitkälti käsityönä. Julkisivuissa on muun 
muassa kaarevia ikkuna-aukkoja ja erikoispin-
toja. Muottityöt olivat vaativia, ja pinnoissa oli 
paljon hiontatyötä, joka oli tehtävä käsin. Väri 
toteutettiin valkosementillä ja keltaisella sekä 
punaisella kiviaineksella, ilman betonimassaan 
lisättyjä pigmenttejä. Sisäpihan kaareva osa on 
toteutettu myös elementtirakenteisena, mutta 
on pinnaltaan rapattu.

Palkittavat tahot:
Arkkitehtisuunnittelu:  Futudesign Oy
Rakennuttaja:  Exilion Asemahotellit Ky
Reliefipinnat:  Betoniviidakko Oy, Topi Äikäs 
Elementtitoimittaja: Consolis Parma   
(Parma Oy)
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Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021
Scandic Grand Central

14 4 2021

2

3

2 Julkisivu Kaisaniemen puiston suuntaan.

3 Lähikuva betonipinnoista.

Facades on extension of Scandic Grand Central Helsinki
The winner of the Concrete Facade of the Year 2021 architectural 
award is Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy with the facades on 
the extension part of the Scandic Grand Central Helsinki hotel. 

The new extension part of the Scandic hotel is integrated 
into the building complex of the Helsinki Main Railway Station, 
designed by architect Eliel Saarinen and completed in 1909. 
The new building has a seamless connection with the main 
building, but its demure and skilled detail design makes it an 
honest representative of the architecture of today, the Jury 
concluded in its remarks.

The colour palette of the precast facade panels follows that 
of the existing buildings. The dyed concrete on the facade has 
been precisely adapted to the tone of the plastered surfaces 
of the adjacent buildings. The reddish cladding units on the 
plinths with an exposed-aggregate surface match the red gran-
ite plinths of the old building.

On the north-facing facade of the extension part, the con-
crete panels, which have been installed with special precision, 
have a livelier expression owing to undulating vertical stripes. 
The tone of colour as well as the expression of the polished 
and undulating concrete surface appear to become alive with 
changes in ambient light.

The design process was based on modelling and carried out 
in close cooperation between the architects, the manufacturer 
of the concrete panels and artist Topi Äikäs. Instead of a tra-
ditional production line, the precast panels were hand-made 
to a large extent.
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4 Pohjoisjulkisivun betonielementtijulkisivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin.



16 4 2021

Kaarlo Sarkiankadun kahdeksankerroksisessa 
asuinkerrostalossa on 121 valtion tukemaa 
vuokra-asuntoa.

Asuinrakennus sijaitsee kahden kookkaan 
pysäköintitalon välissä, jonka takia sille halut-
tiin luoda oma selkeä luonne. Selkeä luonne 
perustuu yksiaineisuuteen ja yksivärisyyteen 
signaalivärien tai yksityiskohtien korostami-
sen sijaan. Betonin valinta julkisivumateriaa-
liksi voidaan nähdä myös uutena tulkintana 
viereisen Perkkaan vanhemmasta betonilähi-
östä. Julkisivu on vaakasuuntaisten sileiden ja 
reliefipintaisten punaruskeiden betoninauho-
jen sommitelma, jonka rikkovat kadunpuolella 
teräksiset ulokeparvekkeet ja pihan puolella 
parvekkeiden betoniruudukko. 

– Kohteessa on hyödynnetty levollisen var-
malla otteella teollisen elementtirakentamisen 
toiston ja systemaattisuuden lähtökohtia. 
Niistä on jalostettu vähin, mutta harkituin kei-
noin kestävää arvokkuutta asumisen arkeen, 
kiitti tuomaristo perusteluissaan. 

– Rakennuksen selkäpuolen ikkunat on 
sidottu yhteen käyttäen nauhaefektiä, joka 
syntyy kahden pinnaltaan erilaisen ulkokuo-
rielementin sommitelmasta. 60–70- luvulta 
tuttu teema korostaa rakennuksen vaaka-
linjoja. Se tuntuu kuitenkin uudenlaisella, 
perusharmaasta poikkeavalla väri- ja pinta-
struktuuripaletilla toteutettuna pitkästä aikaa 
raikkaalta, totesi tuomaristo.

Julkisivujen vahva ja tunnistettava puner-
tava sävy aikaansaatiin harmaaseen sement-
tiin ja peruskiviainekseen lisätyllä punaisella 

Kunniamaininta 
Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021

Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle

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

Espoon uudella Vermonniityn alueella sijaitsevalle, kahden mas-
siivisen pysäköintitalon väliin sijoittuvalle asuinrakennukselle 
oli tarvetta antaa selkeästi erottuva ja asuinympäristön laatua 
kohottava ilme. Vahva identiteetti on pitkälti kiinnostavan 
betonijulki sivun ansiota: sen konstailematon aukotus sekä yksiai-
neisuus ja -värisyys poikkeavat vahvasti suomalaisen valtavirran 
asuntoarkkitehtuurin visuaalista hälyä usein suosivista elkeistä. 

1 Asemapiirros

2 Kaarlo Sarkian kadun asuinkerrostalon julkisivu 

on vaakasuuntaisten sileiden ja reliefipintaisten 

punaruskeiden betoninauhojen sommitelma, jonka 

rikkovat kadunpuolella teräksiset ulokeparvekkeet
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pigmentillä. Myös metalliosissa käytetty 
tunnusväri tekee rakennuksesta selkeän ja 
yksiaineisen oloisen. Sandwich-elementtien 
saumat on sovitettu luontevaksi, olennaiseksi 
osaksi ulkoarkkitehtuuria sijoittamalla niitä 
ikkuna-aukkojen pieliin sekä vaakasaumat 
reliefipinnan ja sileän pinnan rajakohtiin.

– Pihan puolella dominoivat tilavat, etelä- 
länsi ilmansuuntiin avautuvat parvekkeet, 
jotka muodostavat julkisivuihin miellyttävän 
suurpiirteisen rytmin – yhdessä asunnossa 
on yli kymmenen metriä pitkä parvekekin. 
Turhia pellityksiä on vältetty taitavalla detal-
joinnilla. Betoni saa myös vastaparikseen har-
kitun aineettoman kontrastin alumiinilevyin 
verhoilluissa porttikäytävissä, arvioi tumaristo.

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen osallistui 
värimallien sekä muotobetonielementtien 
suunnitteluun. Vaihtelevassa reliefipinnassa 
tavoitteena oli eri olosuhteisiin reagoiva kol-
miulotteinen pinta, joka nostaa julkisivun 
sinänsä arkisen betonielementtijulkisivun 
yläpuolelle Reliefimäinen elementti näyttää 
orgaaniselta ja elävältä, vaikka syvyyseroa 
kuviossa on vain 10 mm. Miniatyyrimaastoa 
muistuttava rustiikkipinta elää kiinnostavasti 
valoisuuden vaihtelun myötä, muodostaen har-
kitun kontrastin sileiden muottibetonipintojen 
kanssa.

Finn-Form Oy toteutti taiteilijan valmista-
man styrox- mallin pohjalta elementtivaluissa 

Betonijulkisivukilpailussa palkittavat tahot:
Arkkitehtisuunnittelu:  Playa Arkkitehdit Oy
Rakennuttaja:  A-Kruunu Oy
Reliefipinnat:  Betonipallas Oy, Pertti Kukkonen
Elementtitoimittaja:  SV-Element Oy

Kunniamaininta Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021
Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle

3 4

5

6
3,4 Julkisivun pinnasta tehtiin ensin iso styroksimalli, 

josta tehtiin varsinainen muotti. Sopiva pigmentti 

haettiin arkkitehtien ja Pertti Kukkosen tekemillä 

malleilla. 

5 Vaihtelevassa reliefipinnassa tavoitteena oli eri 

valaistusolosuhteisiin reagoiva kolmiulotteinen pinta, 

joka nostaa julkisivun sinänsä arkisen betonielement-

tijulkisivun yläpuolelle. 

6 Rustiikkimaisen julkisivupinnan sävy tehtiin har-

maaseen sementtiin ja peruskiviainekseen lisätyllä 

punaisella pigmentillä ja lopuksi pintahidastimella 

käsitelty pinta vesipestiin.

käytetyn dyynimäisen kumimuottimatriisin.  
Elementtien kolmiulotteisissa osissa on käy-
tetty Finnsementin Minicote-pintahidastin-
ainetta, jolla aikaansaatu rouhea pintakuvio 
tuo esille uusia esteettisiä mahdollisuuksia 
perinteisen pesubetonin käyttöön. 

– Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten 
luovalla suunnittelulla on saatu toteutet-
tua tiukoissa kustannusraameissa valtion 
tukema vuokra-asuminen näin korkeatasoi-
sesti. Samalla talo on omiaan päivittämään 
suhtautumistamme kustannustehokkaan 
betonielementtirakentamisen esteettisiin mah-
dollisuuksiin: tämä rakennus suorastaan juhlii 
arkkitehtuurillaan rakennustapaansa, kiitti 
tuomaristo perusteluissaan.
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8

9 Leikkaus A–A 10 Leikkaus B–B7 Pihan puolella tilavat, etelä- länsi ilmansuuntiin 

avautuvat parvekkeet muodostavat julkisivuihin 

miellyttävän suurpiirteisen rytmin. 

8 Rustiikkimainen karkea betonipinta elää kiinnos-

tavasti valoisuuden vaihtelun myötä, muodostaen 

harkitun kontrastin sileiden muottibetonipintojen 

kanssa.
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14 1. kerros

15 3.–7. kerros

16 8. kerros

11 Parvekenäkymä

12 Portaikot ovat väljät ja valoisat. 

13 Huoneistoissa on paljon luonnonvaloa ja monet  

avautuvat kahteen suuntaan.

Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian katu 
osoite: A-Kruunu Kaarlo Sarkian katu 6,
02600, Espoo
Tilaaja : A-Kruunu Oy
Käyttäjä: A-Kruunu Oy 
Projektin kesto (suunnittelun aloitus – val-
mistuminen): 2016–2020
Laajuus: 9770 m2
Arkkitehtisuunnittelu: Playa Arkkitehdit Oy, 
Tuukka Vuori, osakas, pääsuunnittelija, 
Riikka Ylimäki, projektiarkkitehti, arkkitehti, 
Veikko Ojanlatva, osakas, arkkitehti
Muu työryhmä: Timo Koskinen (projektiark-
kitehti, luonnosvaihe), Henna Miettinen
Rakenne- ja elementtisuunnittelu: Sitowise 
Oy, Tauno Hämäläinen
LVI-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, 
Riina Heikkilä
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto 
J.Mannonen Oy, Juha Mannonen
Sisustussuunnittelu: DesignDesk Oy
Maisemasuunnittelu: Maisema-arkkitehdit 
Byman & Ruokonen, Eeva Byman
Pääurakoitsija: Peab Oy
Sähköurakointi: Aro Systems Oy
IV-urakointi: SN-talotekniikka Oy
Putkiurakointi: Are Oy
Betonimallit, -muotti ja konsultointi: Betoni-
pallas Oy, Pertti Kukkonen
Betonielementtien reliefipinnan muotit: 
Finn-Form Oy
Betonijulkisivuelementit: SV-Element Oy, 
Simo Vanninen:
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20

21

17 Kadulle avautuva julkisivu.

18 Pihan puolella parvekkeiden betoniruudukko luo 

milenkiintoisen rytmin. 

19 Ulkoiluvälinvaraston betonijulkisivupintaan on 

kiinnitetty verkko kasvillisuutta varten.

20 Muutamat asunnot avautuvat ulos jo pihatasolta. 

Kasvillisuudessa ja pihan toiminnoissa on huomioitu 

vuoden ajan vaihtelut.

21 Perheasunnoissa asunnot avautuvat kahteen 

suuntaan ja niissä on tilavat ja pitkät parvekkeet.

Kunniamaininta Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021
Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle



26 4 2021

Kunniamaininta Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021
Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle

22



274 2021

Apartment building Kaarlo Sarkian katu 
An honorary mention was given in the Concrete 
Facade of the Year 2021 competition to Playa 
Arkkitehdit Oy for their residential project on 
Kaarlo Sarkian Katu.

The apartment building that stands 
between two massive multistorey car parks in 
Espoo needed to be given a distinctive character 
that would enhance the quality of the living 
environment. 

On the main facade of the building, the win-
dows are tied together using a facade system 
consisting of a composition of two precast 
apron cladding panels with different finishes. 
The strong and identifiable reddish tone of the 
facades was produced by adding red dye in the 
grey cement and base aggregate. The joints of 
the precast sandwich panels were adapted so as 
to make them part of the external architecture 
by placing them around the window frames 
as well as on the interfaces between the relief-
patterned and the smooth surfaces.

On the courtyard side, the balconies with a 
south-west aspect give the facades a pleasant 
sparsely scaled rhythm.

Sculptor Pertti Kukkonen participated in the 
design of the precast form-concrete panels. The 
relief on the facade cladding panels appears 
organic and alive, despite there only being a 10 
mm depth difference in the patterning. Finn-
Form Oy produced the dune-like form matrix 
for the casting of the panels based on a Styro-
foam model provided by the artist. The finished 
panels have an exposed-aggregate surface. The 
other facade surfaces are form concrete sur-
faces dyed with red pigment.

This project is an excellent example of how 
creative design has made it possible to provide 
state-subsidised rental housing within tight 
budgetary limits, yet to a high architectural 
standard.

Kunniamaininta Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021
Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle

22 Betoni saa myös vastaparikseen harkitun aineet-

toman kontrastin alumiinilevyin verhoilluissa port-

tikäytävissä.

23 Sandwich-elementtien saumat on sovitettu luon-

tevaksi osaksi ulkoarkkitehtuuria sijoittamalla niitä 

ikkuna-aukkojen pieliin sekä vaakasaumat reliefipin-

nan ja sileän pinnan rajakohtiin.
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Pieteetillä korjattu Kurjenlinna
Turun keskustan kupeessa Kupittaalla sijait-
seva Kurjenlinnan alue on rakennustaiteelli-
sesti ja sosiaalihistoriallisesti arvokas koko-
naisuus. Alun perin Kurjenlinna perustettiin 
köyhäintaloksi 1800-luvun lopulla. Sairaala-
toiminta loppui Kurjenlinnassa vuonna 2009. 
Turun kaupunki valitsi Kiinteistökartio Oy:n 
alueen kehittäjäksi.

Kurjenlinnan vanha rakennus peruskorjat-
tiin perinteitä vaalien uuteen loistoonsa ja se 
muutettiin vuokra-asunnoiksi sekä toimisto-
tiloiksi. Rakenteelliset muutokset sisätiloissa 
olivat vaativia, mutta tavoitteista ei ole tingitty 
missään vaiheessa.

Vanhan rakennuksen massiiviset kahden- 
ja kahden ja puolenkiven paksuiset umpitiiliul-
koseinät olivat vielä yli sadan vuoden käytön 
jälkeen hyväkuntoiset ja saivat jäädä paikoil-
leen. Vain pinnassa olevat vanhat rappaukset 
uusittiin vanhoja perinteitä kunnioittaen kalk-
kisementtilaastein. 

– Talo on alun perin tehty poltetusta tii-
lestä muuraamalla ja halusimme kunnioittaa 
tätä rakennustapaa edelleen. Kaikki korjaus-
rakenteet ja väliseinät muurattiin poltetusta 
tiilestä, joka on myös kosteissa tiloissa loistava 
materiaali, Kiinteistökartion toimitusjohtaja 
Niko Lappalainen toteaa.

Välipohjat paikalla valaen, 
uudisosa kennoharkoista
Rakennuksen välipohjat oli aikoinaan tehty 
puusta.

Kestävä Kivitalo 2021 -palkinto 

Kurjenlinnan peruskorjaukselle Turussa
ja Tikkurilan kirkolle

Vuoden 2021 Kestävä Kivitalo -palkinto jaettiin poikkeuksellisesti 
kahdelle eri kohteelle. Sekä Tikkurilan kirkon rakentamisessa 
että Kurjenlinnan kiinteistökehityksessä ja peruskorjauksessa 
on esteettisesti ja rakenteelliset vaativat ratkaisut tehty tinki-
mättömällä ammattitaidolla, paikalla rakentamisen perinteitä 
kunnioittaen.

– Kuntotutkimuksissa selvisi vanhoissa 
rakenteissa olevan laajalti asbestia. Tämä ja 
rakennuttajan halu kestävästä sekä turvalli-
sesta välipohjarakenteesta johti päätökseen 
purkaa puuvälipohjat ja korvata ne paikal-
lavaletuilla betonivälipohjilla. Rakennusrun-
gon paino lähes nelinkertaistui, mutta lujien 
muurattujen tiiliseinien kuormituskestävyys 
oli riittävä, kertoo kohteen rakennesuunnitte-
lija Jukka Sillanpää.

1950-luvulla tehty, betonirakenteinen 
yhdys osa purettiin ja sen tilalle rakennettiin 
vanhoihin rakennuksiin tyyliltään täydellisesti 
sopiva uudisosa.

– Uudeksi ulkoseinärakenteeksi valikoitui 
poltetusta savesta valmistettu Poroton-kenno-
harkko, jota hyödynnettiin myös kantavana 
rakenteena. Tällä saavutettiin vanhan seinän 
kaltainen yksiaineinen ulkoseinärakenne, 
jonka lämmöneristävyys on nykyvaatimusten 
mukainen, Jukka Sillanpää kertoo.

Asuinhuoneistoihin ja toimistoihin jätet-
tiin hienolla tavalla aina joltain osin pala his-
toriaa näkyviin. Esimerkiksi paljaaksi jätettyjä 
paloja vanhaa tiiliseinää on nähtävissä siellä 
täällä. Samoin uudet ikkunat ovat rakennuk-
sen alkuperäisen rakennusajan henkisesti 
moniruutuikkunat. Hyväkuntoiset kiviset 
porraskäytävät jäivät sellaisenaan suurelta 
osin ennalleen.

Yleisesti ottaen kaikissa yksityiskohdissa 
on mietitty tarkkaan entisajan henkeä, vaikka 
toteutus onkin tätä päivää. 

Leena-Kaisa Simola, toimittaja 
Dakota Lavento, toimittaja 
 
Lisätietoa kohteesta: www.kivitalo.fi

1 Lähes 130-vuotias Turun Kurjenlinna on hyvä 

esimerkki siitä, miten vanha kivitalo voi kestää sato-

jakin vuosia ja käyttötarkoitus voi muuttua eri aika-

kausien tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Nyt se on 

peruskorjattu huolellisesti julkisivuiltaan vastaamaan 

alkuperäistä ilmettään. Käyttötarkoitus on muuttunut 

laadukkaiksi vuokra-asunnoiksi ja toimistotiloiksi.
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Hankkeen projektinjohtourakasta vastasi 
Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy ja suunnit-
telusta arkkitehti Sami Lehtniemi ARK Takala 
Oy:stä. ARK Takala Oy vastasi myös Kurjenlin-
nan pihasuunnittelusta.

Hulevedet hallintaan
Kivirakenteisen Kurjenlinnan laajalla piha-
alueella on n. 3500 m2 kiveystä. Osa kivetystä 
pihasta on varattu autojen pysäköintiin. Kive-
yksiä piha-alueella on käytetty monipuolisesti, 
mutta rakennuskokonaisuuden arvokkuus 
huomioon ottaen. Kaikki kivetyt alueet ovat 
pelastusajoneuvon kestäviä.

Betonikivien tuli sopia rakennuksen ja sen 
edustaman aikakauden ilmeeseen.

– Hulevesien hallinta ja viivästyttäminen 
tontilla olivat yksi keskeisimmistä pihasuun-
nittelun kriteereistä, Sami Lehtniemi kertoo. 
Pintavedet on tontilla ohjattu seulakivillä ja 
sorastuksella hulevettä viivästyttävään raken-
teeseen. Nurmi- ja Riimukivi mahdollistavat 
sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi.

Riimukivillä toteutetulle alueelle rakennus-
suunnittelija Jukka Pylkki suunnitteli erilai-
sia ladontakuvioita, joista rakennuttaja valitsi 
toteutettavaksi mieluisamman.

Muurikiveä Kurjenlinnan piha-alueella on 
käytetty esimerkiksi pihatien ja naapuritontin 

rajaamiseen. – Pihalla on myös askelmia ja kou-
ruja, rakennusten sokkelit on rajattu kivillä ja 
sisäänkäynnit toteutettu ylläpidon kannalta 
helppohoitoisilla betonilaatoilla, Sami Leht-
niemi kertoo.

Toistaiseksi vain musta asfaltti erottuu hil-
lityn harmaasta kivetystä pihapinnasta, mutta 
asfalttikin haalistuu pian. Sami Lehtniemi 
sanoo, että esimerkiksi voimakkaan punainen 
kiveys olisi sotinut rakennuksen värimaailmaa 
vastaan. –Piha-alueen ilme muuttuu jo kesällä 
2022, kun vihreä puskee esiin Nurmi- ja Riimu-
kiveyksistä.

Kurjenlinna on piha-aluettaan myöten 
hieno kokonaisuus, joka vain ajan saatossa 
paranee.

Kestävä Kivitalo 2021 -palkinto
Kurjenlinnan peruskorjaukselle Turussa

4 5

2 Kurjenlinna perustettiin köyhäintaloksi 1800-

luvun lopulla. Tontille perustetun työlaitoksen suun-

nitteli Turun kaupunginarkkitehti Arthur Kajanus. 

Rapatut, uusrenessanssia edustavat tiilitalot olivat 

edistyksellisiä, sillä niissä oli jopa sisävessat. Sairaa-

latoiminta loppui Kurjenlinnassa vuonna 2009.  

Kuva Kurjenlinnasta niiltä ajoilta, jolloin se toimi 

Turun Kunnalliskotina.

3 Pieteetillä peruskorjattu Kurjenlinna muodostaa 

laajoine piha-alueineen rakennustaiteellisesti arvok-

kaan kokonaisuuden.

4 Riimukivillä toteutetulle alueelle suunniteltiin 

erilaisia ladontakuvioita.

5 Pihalla on myös askelmia ja kouruja, rakennusten 

sokkelit on rajattu kivillä ja sisäänkäynnit toteutettu 

ylläpidon kannalta helppohoitoisilla betonilaatoilla.
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6

6 Rakenteelliset muutokset sisätiloissa olivat vaati-

via. Vanha rakenne purettiin tiilimuuraukselle. Kaikki 

pintamateriaalit ja mm. välipohjat poistettiin. Sisä-

pinnat hiekkapuhallettiin puhtaaksi.

7 Kurjenlinnan hyvin säilynyttä tiiliseinää jätettiin 

näkyviin myös uudistetuissa sisätiloissa. Talotekniset 

ratkaisut ovat moderneja niin asunnoissa kuin toi-

mistotiloissakin on energiatehokkaat mukavuudet. 

Asunnoissa on lattialämmitys ja viilennys. Rakennuk-

sen lämmitys ja viilennys hoidetaan maalämmöllä/

kylmällä.

8 Kiinteistökartio Oy:n toimitusjohtaja Niko Lap-

palainen esittelemässä haastavia rappaus- ja koris-

tekorjauksia. Julkisivuun tehtiin vain hienovaraisia 

muutoksia Kurjenlinnan rakennukset ovat olleet 

rapattuja ja muuratun pinnan päälle tehtiin perin-

teinen kalkkisementtilaastilla toteutettu kolmikerros-

rappaus ja pinta viimeisteltiin kalkkisementtimaalilla.
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Kurjenlinnan sairaala-alueen kehittäminen ja peruskorjaus
Alkuperäinen suunnitteluvuosi: 1894
Peruskorjausvuosi: 2018–2020
Bruttoala: Noin 9 100 m2

Kerrosala: Noin 6 500 m2

Alkuperäinen arkkitehtisuunnittelu: J.E. 
Stenberg ja Arthur Kajanus
Aluekehittäjä ja rakennuttaja: Kiinteistökar-
tio Oy (osa Vuokrakartio Oy:n konsernia)

Projektinjohtourakoitsija: Rakennuspalvelu 
J. Martti & Co Oy
Korjauksen arkkitehti- ja pihasuunnittelu: 
ARK Takala Oy 
Muurausurakoitsija: Rakennus Juhta Oy
Rappausurakoitsija: Kiinteistömaalaus P. 
Järvinen ja Vakka-Suomen Rappaus
Paikallavalettu betoni: Rudus Oy
Poroton-kennoharkot: Wienerberger Oy

Pihaurakointi: Turun Betonilaatta Oy
Pihakiveyksessä käytetyt tuotteet: 
Rudus Oy:

• Riimukivi 300×300
• Muurikko + kansi 235×100
• Lohkoaskel 750×400x130
• Pihakivi 200×100x60
• Kourulaatta 400×400

Betonilaatta Oy:
• Nurmikivi 278×138×80

7
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9 Suojelumääräys edellytti, että rakennuksesta 

säästetään julkisivu ja vanhat porrashuoneet. Hyvä-

kuntoiset kiviset porraskäytävät jäivät sellaisenaan 

suurelta osin ennalleen.  

10 Kurjenlinnan uudet paikallavaletut betoniset 

välipohjat ja niiden näkyviin jääneet alapinnat siis-

tittiin ja hiottiin kevyesti timanttilaikalla. 1950-luvulla 

tehty, betonirakenteinen yhdys osa purettiin ja sen 

tilalle rakennettiin vanhoihin rakennuksiin tyyliltään 

täydellisesti sopiva uudisosa.

Kestävä Kivitalo 2021 -palkinto
Kurjenlinnan peruskorjaukselle Turussa

10

Durable Stone House Award shared 
by renovation project of Kurjenlinna 
in Turku and Church of Tikkurila
The Year 2021 Durable Stone House Award was 
given to two different projects, unlike in normal 
years. Both the construction project of the new 
Church in Tikkurila and the property develop-
ment and renovation project of Kurjenlinna 
are characterised by the uncompromised and 
skilled way in which aesthetically and struc-
turally demanding solutions have been used, 
showing respect to the traditions of in-situ 
construction.

The Kurjenlinna estate just off Turku City 
centre is an area of high value in terms of con-
struction art and social history. Kurjenlinna 
was originally established as a poorhouse in 
the late 19th century. It ceased to serve as a hos-
pital in 2009. 

The old Kurjenlinna building was restored 
to its new glory honouring traditions, and con-
verted into rental apartments and office facili-
ties. The structural changes made indoors were 
challenging. Even after more than a hundred 
years, the massive external brick walls of the old 
building were still in good condition. Only the 

surface rendering was replaced, using lime-ce-
ment plaster in accordance with old traditions. 

The intermediate floors of the building had 
originally been built of wood. Due to asbestos 
and other damage, the developer wished to 
replace the structures with concrete floors 
cast in place. 

Pieces of history, such as small exposed 
areas of the old brick wall, for example, were 
left visible here and there in the apartments and 
the offices. The stone staircases were in good 
condition and largely left unchanged.
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– Kirkko keskellä kylää oli tilaajan tavoite 
hankkeelle. Rakennus sijoittuu osaksi tiivistä 
korttelia, mutta haasteeksi muodostui tasa-
paino näkyvyyden ja mittakaavan kanssa. 
Lopputulokseksi muotoutui veistoksellinen 
ratkaisu viistottuine kattoineen, joka antaa 
kirkolle vahvan läsnäolon Tikkurilan aukion 
laidalla, toteaa kirkon pääsuunnittelija ark-
kitehti SAFA Anssi Lassila.

Pitkäikäisyys ja kestävyys olivat kes-
keisiä tavoitteita kirkon suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

– Tavoitteena oli luoda rakennus, joka 
kestää 200 vuotta. Tiili on materiaalina pit-
käikäinen ja kestävä, ja rakennusta voi ajan 
kuluessa myös korjata vaihtamalla tiiliä 
tarpeen mukaan. Niinpä tiili oli luonteva 
materiaalivalinta kestävyyden vuoksi ja 
myös siksi, että se luo jatkumon ympäröivän 
kaupunkirakenteen kanssa, Lassila toteaa.

Kirkkoa on helppo lähestyä, mikä on ollut 
yhtenä tavoitteenakin.

– Otimme kirkon suunnittelussa mukaan 
palvelumuotoilun idean. Kysyimme seura-
kuntalaisilta, mitä he haluavat uudelta kir-
kolta. Esiin nousi ihan perusasioita: paikka, 
johon on helppo tulla ja yhteinen olohuone, 
kertoo kirkkoherra Janne Silvast. Hän vastasi 
kirkkohankkeen kokonaisohjauksesta.

– Kirkko on osa korttelia, jossa on myös 
asuinrakennuksia, ja itse kirkkorakennuksen 
käytön kynnys on matala. Sen yhteydessä on 
avoin kahvila, Pienten paikka lapsiperheille 
sekä monipuolinen kirjo toimisto- ja työtiloja 

Kestävä Kivitalo 2021 -palkinto 

Veistoksellinen Tikkurilan kirkko 
ihmisten keskellä

sekä kokoustiloja niin kerhotoimintaan kuin 
diakoniatyön tarpeisiin. Kirkkorakennus ja 
siihen liittyvä toimistosiipi on molemmat 
suunniteltu siten, että tilat ovat joustavasti 
muunneltavissa erilaisten tarpeiden mukaan, 
Anssi Lassila kertoo.

Tiiltä, betonia ja puuta
Tikkurilan kirkon polveilevat erikokoiset 
ikkuna-aukotukset ja kauniisti kirjailtu jul-
kisivumuuri tekevät julkisivusta ilmeikkään 
ja samalla kiinnostavan. Tiiliverhouksessa on 
käytetty erivärisiä tiiliä taiteen tavoin ja osaan 
tiiliä on istutettu ajatuksia herättäviä miete-
lauseita. Katon ulkoverhouksena käytetty 
keraaminen paanumainen kattotiili täydentää 
aitona luonnonmateriaalina kokonaisuutta.

– Rakennus muodostaa ilmeeltään yksiai-
neisen kokonaisuuden. Tiilen avulla oli 
mahdollista toteuttaa detaljiikaltaan rikas ja 
moni-ilmeinen julkisivu yhdestä materiaalista. 
Näin minimoitiin myös erilaiset rakenteelliset 
liittymäkohdat, mikä osaltaan edistää raken-
nuksen kestävyyttä, Lassila sanoo.

Kirkon kantavat pystyrakenteet on tehty 
pääosin paikalla valaen. Ala- ja välipohjat ovat 
ontelolaattoja. Kirkkosalin kantavat kattora-
kenteet ovat terästä, muut yläpohjarakenteet 
ovat puuta.

Sisäinteriööri on betonin ja puun yhtei-
seloa. Pääkirkkosalin paksut paikalla valetut 
lautamuottipintaiset betoniseinät ovat askeet-
tisen puhuttelevat. 

”Kirkko keskellä kylää” sopii täysin Tikkurilan uuteen kirkkoon. 
Se sijaitsee vanhan, puretun kirkon paikalla vastapäätä Vantaan 
kaupungintaloa ja lähellä rautatieasemaa. Arkkitehtitoimisto 
OOPEAA Office for Peripheral Arhitecturen suunnittelema uusi 
kirkko vihittiin käyttöön tammikuussa 2021. Kohde on esitelty 
myös laajasti Betoni 2-2021 lehdessä sivuilla 12–27.

Leena-Kaisa Simola, toimittaja
 
Lisätietoa kohteesta: www.kivitalo.fi
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– Kirkkosalin korkeat ja paksut ulkoseinät 
olivat toteutuksen kannalta vaativia muun 
muassa muottikaluston takia. Vinosti aurin-
gonvalon suuntaisesti tehtävien ikkuna-aukko-
jen sijaintimittojen esittäminen suunnitelmissa 
oli myös haasteellista. Tietomallin avulla se kui-
tenkin onnistui, kertoo rakennesuunnittelija 
Matti Saarikoski.

Betonin ja puun vuoropuhelu sisääntulo-
hallissa on oivallinen esimerkki siitä, miten 
eri materiaaleja voidaan yhdistellä niin, että 
lopputulos on harmoninen ja samalla näyttävä.

Anssi Lassilan mukaan tiili on perinteinen 
kirkkorakentamisessa käytetty materiaali niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Sen 
myötä Tikkuriulan uusi kirkko liittyy osaksi 
tiilikirkkojen rikasta jatkumoa.

– Itse pidän tiilestä kirkon julkisivumateri-
aalina erityisesti myös sen materiaalin tunnun 
ja elävän pinnan vuoksi. Tiili tuo kirkkoraken-
nukseen lämpöä ja luonnetta sekä muistuttaa 
hienovaraisine värivaihteluineen elämän rik-
kaista sävyistä. Se sietää myös ikääntymistä 
ja patinaa monia muita materiaaleja luonte-
vammin, Lassila sanoo.
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1 Veistoksellinen Tikkurilan kirkko on osa tiilira-

kenteista korttelia. Kirkkosali nousee 15 metrin kor-

keuteen ja sijoittuu korttelin kulmaan, joten kirkko 

erottuu korttelista selkeästi omana hahmonaan – 

kiinnostavana ja kutsuvana.

Tikkurilan kirkko
Asematie 12, Vantaa
Valmistumisvuosi: 2021
Bruttopinta-ala: 3 550 m2

Rakennuttaja (tilaaja ja käyttäjä): Vantaan seurakuntayhtymä
Arkkitehti ja pääsuunnittelu: OOPEAA, pääsuunnittelija Anssi Lassila, 
projektiarkkitehti Iida Hedberg
Rakennesuunnittelu: Afry Finland Oy, Matti Saarikoski ja Jarno Kolehmainen
Rakennuttajakonsultti: Boost Brothers Oy, Matti Sivunen
Urakoitsija: Lujatalo Oy
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The statuesque Tikkurila Church 
in the midst of people
The new Church of Tikkurila stands in the 
place of the old, demolished church opposite 
Vantaa Town Hall and near the railway sta-
tion. Designed by Architects OOPEAA – Office 
for Peripheral Architecture, the Church was 
inaugurated in January 2021.

Long service life and durability were the key 
objectives in the design and implementation 
of the Church.

The aim was to create a building that would 
stand for 200 years. Concrete and bricks are 
materials known for their longevity and dura-
bility, and also allow the building to be repaired 
over time, if needed. 

The load bearing structures of the church 
building are mostly concrete structures cast 
in place. The base floors and the intermediate 
floors are hollow-core slabs. In the Church Hall, 
the load bearing roof structures are of steel and 
part of the ceiling structures are wooden.

The interior is characterised by the co-
existence of concrete and wood. The thick 
in-situ cast, board-marked concrete walls and 
the floors of the Church Hall speak volumes 
through their ascetic design. 

The dialogue of concrete and wood in the 
entrance hall is an excellent example of how 
different materials can be combined to produce 
a harmonious and also impressive end result.
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Lisätietoja:
Kestävä Kivitalo -palkinto
https://www.kivitalo.fi/ajankohtaista/kestava-kivitalo-palkinto/

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laa-
dukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle 
luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Vuoden 2021 palkinnon saivat Tikkurilan kirkko sekä Turussa sijaitsevan Kurjenlinnan sai-
raala-alueen kehittäminen ja peruskorjaus.

Aikaisemmin on palkittu mm. seuraavien kohteiden toteuttajat: As Oy Toppilan Punainen 
Mylly, Turun Telakkaranta, Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14, As Oy Helsingin Arabiankatu 
4, As Oy Helsingin Kuunari, As Oy Helsingin Tervapääskynen, As Oy Ratinanranta Tampere, 
Kuopion Keilankannan paikallarakennetut asuintalot, As Oy Oulun Etumasto, Katajanokan 
Mastokadun kortteli, As Oy Tampereen Charlotta, Siilinjärven Vuorelan kivirakenteinen asui-
nalue, Tampereen Onkiniemi ja Vantaan Kartanonkoski. 

Kestävä Kivitalo -ryhmän yhteistyöyritykset ovat Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Betoni-
teollisuus ry, Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi Ltd Oy ja Finnsementti Oy.

2 Tikkurilan kirkon julkisten tilojen lattiat ovat hiot-

tuja mosaiikkibetonilattioita. Lattiaurakoitsijana toimi 

Heikkinen yhtiöt Oy.

3 Tikkurilan kirkon 15 metriä korkea kirkkosali 

on pelkistetty ja juhlava. Auringonvalon suuntai-

sesti tehdyt ikkuna-aukot tuovat paikalla valettuun 

betoni seinään omaleimaisen ilmeen ja saliin lempeää 

luonnon valoa.
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Tokion keskustassa sijaitsevan kulmikkaan 
pienen asuintalon betonirakenteissa on käy-
tetty vulkaanista tuhkaa, jonka Atelier Tekuton 
arkkitehdit suunnittelivat kemistipariskun-
nalle.

Rakennukseen nimeltä R Torso C:lle japa-
nilainen yhteistyöyritys kehitti "ympäristöys-
tävällisen" betonin, jossa käytetään shirasu-ni-
mistä vulkaanista tuhkaa perinteisen hiekka- 
ja kiviaineksen sijaan.

Tuhka lisää betonin lujuutta ja kestävyyttä 
sekä auttaa säätelemään kosteutta, kertovat  
arkkitehdit. 

Puhdasvalupintaiset rakenteet ja valupin-
nat jätettiin näkyviin rakennuksen ulko- ja 
sisäpuolella, jossa ne on yhdistetty tummien 
ja vaaleiden puuosien kanssa.

"Haluamme nähdä betonipinnan esillä ja 
kosketeltavissa sisältä ja ulkoa ja betonin, joka 
on myös ympäristöystävällinen", asiakkaat ker-
toivat toiveensa Atelier Tekutolle.

Talon kulmia "leikattiin" pois ikkunoista, 
jotta saatiin avattua näkymiä taivaalle ja 
kadulle kapealta kaupunkitontilta. Ikkunat 
on asemoitu siten, että luonnonvalo pääsee 
sisään jokaiseen rakennuksen neljään ker-
rokseen. Pohjakerrosta on hieman kohotettu, 
jotta valoa saadaan alas asti äänieristettyyn 
kellariin, jota käytetään musiikkihuoneena ja 
elokuvien katseluun.

Betoniportaat johtavat talon sisääntulota-
solle, jossa sijaitsee perinteinen japanilainen 
huone ja kylpyhuone.

Pieni avoin olohuone ja keittiö sijaitsevat 
ensimmäisessä kerroksessa, ja makuuhuone 
sijaitsee kolmannessa. Säilytystilat on inte-
groitu keittiön ja olohuoneen kalusteisiin 
tilanpuutteen vuoksi.

"Olohuone on hyvin pieni, mutta viisi 
metriä korkea katto ja suuri vino kolmioikkuna 
tuovat runsaasti valoa ja luovat mielikuvaa, 
että tila on paljon suurempi kuin todellisuus", 
arkkitehdit kertovat.

R·torso·C Tokiossa / Atelier Tekuto
- ympäristöystävällisestä betonista

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

Lähdeaineisto: archdaily.com, dezeen.com, 
Japan Concrete Institute

Tokioon valmistui muutama vuosi sitten betoninen asuintalo, 
jonka betonissa on käytetty shirasua hiekan sijaan. Shirasu on 
vulkaaninen tuhka, joka on syntynyt pyroklastisessa virtauksessa 
ja jota esiintyy kaikkialla Etelä-Japanissa. Erikoinen kemiallinen 
rakenne antaa shirasulle ainutlaatuisen ominaisuuden: betonia, 
joka pystyy säätelemään kosteutta ja poistamaan hajua ilmasta?

1 Atelier Tekuto -arkkitehtien suunnittelema asuin-

talo Tokiossa valmistui vuonna 2015. Asuinrakennuk-

sessa on yhteensä 103 m2. Sisääntuloprtaat johtavat 

rakennukseen kadulta.
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R·torso·C / Atelier Tekuto

8 Leikkaus

9 10

2 Olohuone on pieni tila, mutta viisi metriä korkea 

katto ja suuri vino kolmioikkuna luovat runsaasti 

valoa.

3 Säilytystiloja on integroitu kalusteisiin.

9, 10  Avoin portaikko yhdistää eri kerrosten tiloja.
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R·torso·C / Atelier Tekuto
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of this concrete is its strength and durability 
that increases to grow over a long period of time 
because of the pozzolanic reaction of SHIRASU. 
Also its density, which comes from the fine gran-
ularity of SHIRASU, protects the concrete from 
neutralization. SHIRASU also contains micro 
closed-cells which gives the concrete humidity 
control and deodorizing qualities. This devel-
opment and use of SHIRASU concrete can be 
a huge asset to those areas where SHIRASU 
can be excavated. 

3. Transition from the planimetric cong-
nition to the cross-sectional cogitation. For 
architecture on a small site, sectional and 
volumetric design becomes very important. A 
high level sound insulated audio visual room 

in the basement, and a spacious gallery and 
a Japanese room is placed on the first floor. 
Functionality was prioritized on the second 
floor with a living room, dining room, kitchen 
and bathroom. The living room is a very small 
space, but a 5m high ceiling and a large oblique 
triangular window, drawing in an abundance 
of external light, results in a cognition that is 
far greater than the reality. The final design of 
this space was derived through a vast number 
of three-dimensional models.

R·torso·C Tokyo / Atelier Tekuto
This house is located in the center of Tokyo, on 
a site area of 66 m2. The clients are a married 
couple both working in the field of chemistry, 
sharing a passion for architecture and art. "We 
want to see exposed concrete finish inside and 
out. A challenging piece of architecture that 
is at the same time environmentally friendly." 
These were the initial request of the clients. 
With those words as a starting point, we con-
ducted various studies and researches and the 
house saw its completion after two and a half 
years.

1. The approach to utilize natural materials 
and the natural environment. The way of build-
ing architecture respectfully towards nature 
and the environment in high density residential 
districts in Tokyo is to build towards the “sky”. 
It is the only direction with a true feeling of the 
vastness of nature. To form a strong connec-
tion with the sky, the corner of a rectangular 
building was pruned away at an angle. This 
action, cutting away the internal volume, para-
doxically creates a sense of spaciousness in the 
continuous four story space inside. To secure a 
comfortable interior climate, a "thermal circula-
tion system” was incorporated in collaboration 
with an environmental engineer.

2. Development of environment friendly 
SHIRASU concrete. We developed a 100% recy-
clable concrete which, instead of sand, contains 
SHIRASU, the deposit of pyroclastic flow of 
volcanic ash which is found in the Southern 
parts of Japan in abundance. The advantage 

R·torso·C / Atelier Tekuto

12

11 Kylpyhuone ja wc-tilat.

12 Säilytystilat on rakennettu integroidusti kalus-

teisiin tilanpuutteen vuoksi.
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Suunnitteluvaiheen määritelmät
Jo suunnitteluvaiheessa, on sitten kyse betoni-
pintaisista teollisuuslattioista tai arkkitehtoni-
sista Designlattioista, tehdään betonilattioiden 
osalta tärkeitä päätöksiä, joilla vaikutetaan 
lattioiden elinkaareen. Tällaisia päätöksiä 
ovat lattian oikea mitoitus, oikean tyyppiset 
ja oikein sijoitetut saumaratkaisut, pintama-
teriaalivalinnat sekä viime vaiheessa pinnan 
suojakäsittelyratkaisut.

Betonilattian mitoituksessa tulee huomi-
oida suunnitteluvaiheen kuormitukset sekä 
muut lattiaan kohdistuvat rasitukset. Pitkä-
ikäisyyden kannalta on syytä varautua myös 
muutoksiin em. asioissa. Esimerkiksi tilan 
käyttäjän vaihtuessa saattavat hyllyjärjestelmä 
ja kuormat muuttua. Toisaalta tilassa harjoi-
tettava toiminta tai tilassa käsiteltävä mate-
riaali voivat vaihtua, mikä tulee huomioida 
pintamateriaali- ja pintakäsittelypäätöksissä. 
Mitä enemmän näitä asioita ennakoidaan, 
sitä paremmin varmistetaan pitkä käyttöikä. 
Lisäksi toiminnan muuttuessa on varmistet-
tava, että myös lattian osalta tehdään ratkai-
suja, joiden ansiosta se pysyy pitkää käyttö-
kelpoisena.

Saumaratkaisujen osalta on nykyään siir-
rytty pääsääntöisesti valmiisiin saumarau-
doitteisiin ja ns. sahasaumalattiat ovat jääneet 
vähemmistöön. Saumajako vaikuttaa lattian 
suunnitteluun ja yleisohjeena voisi sanoa, että 
mitä vähemmän saumoja, sitä vähemmän 

Betonilattioiden 
elinkaari ja ylläpito

Martti Matsinen, dipl.ins., toimitusjohtaja
PiiMat Oy 
martti.matsinen@piimat.fi

Kiinteistöjen elinkaariasiat ovat entistä enemmän otsikoissa ja 
myös ns. elinkaarikohteet ovat lisääntyneet. Valitettavan harvoin 
keskustellaan lattioiden elinkaaresta, vaikka lattia on kiinteis-
tön tärkein rakenneosa, jonka päällä kaikki toiminta tapahtuu. 
Käyn tässä artikkelissa läpi tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa 
betonilattioiden elinkaareen sekä pitkäaikaiskestävyyden että 
terveyden ja puhtaanapidon kannalta.

ongelmia. Saumatyypin valintaan vaikuttaa 
tilan käyttötarkoitus. Raskaassa teollisuudessa 
sauman tulee kestää iskuja ja laahausta tai toi-
saalta jatkuvan trukkiliikenteen alla sauman 
tulee olla muotoiltu siten, että sekä kuljetus-
kalusto että kuljetettavat tuotteet eivät kärsi 
tärinästä. Elintarviketiloissa ja muissa hygie-
niaa vaativissa kohteissa sauman ruostuma-
ton teräslista parantaa tilan hygieenisyyttä. 
Sauman vaihtaminen tai korjaaminen raken-
nuksen käyttöiän aikana vaikuttaa väistämättä 
tilassa tapahtuvaan toimintaan – eli jälleen 
ennakkosuunnittelu on tärkeää.

Myös pintamateriaalin ja suojakäsittelyn 
valintaan vaikuttaa tilan käyttötarkoitus. Erit-
täin kovaan kulutukseen tulee valita tehokas, 
esim. kovabetoniratkaisu, kun taas kevyem-
män kulutuksen kohteessa riittää tehokas 
suojakäsittely. Joka tapauksessa pintaan 
kannattaa laittaa suojakäsittely – joko kevyt 
silikaattikäsittely tai käsittely, joka sisältää 
myös suoja-aineita. Näin vähennetään lattian 
pölyämisriskiä ja parannetaan tilan terveelli-
syyttä. Samalla vähennetään nesteiden, öljyjen, 
rasvojen ja lian imeytymistä lattiaan sekä hel-
potetaan lattian puhtaanapitoa. Kulutuksen 
kannalta on huomattava, että vilkas jalankul-
kuliikenne kuluttaa myös betonilattioita. Sak-
salaisten ohjeiden mukaan jo 100–1000 ihmisen 
päivittäinen kävelyliikenne vastaa II-luokan 
teollisuuslattiakulutusta ja yli 1000 ihmistä 
I-luokan kulutusta. Tämä on syytä huomioida 1

1 Helsingin uuden Taideyliopisto Myllyn lattiat 

toteutti Bermanto Oy. Kaikki hierretyt betonilattiat 

hiottiin kevyesti ja käsiteltiin pintasuoja-aineilla.
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Betonilattioiden elinkaari ja ylläpito

2

3

2,3 Helsingin Kaivopihan lattiat uudistettiin TRU-pin-

tauksella ja suojakäsiteltiin Obtego R-50-tuotteilla. 

TRU:n sävy suunniteltiin yhteistyössä arkkitehti-

toimisto Amerikan kanssa. TRU on itsetasoittuva, 

nopeasti kovettuva, lähes kutistumaton sementtipoh-

jainen pinnoite, joka voidaan hioa ja/tai kiillottaa jo 

vuorokauden kuluttua levittämisestä.

4 Myös Kaivopihan portaiden pintoja uusittiin 

samalla käsittelyllä.
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lyn uusiminen) ja niiden arvioitu aikataulu-
tus. Lisäksi tulee antaa ohjeet lattian kunnon 
seurannasta ja mahdollisten vauriokorjausten 
menetelmistä.

Päivittäinen puhtaanapito
Päivittäiset siivoustoimet riippuvat lattian käy-
töstä ja likaantumisasteesta. Arkkitehtoniset 
Designlattiat tulee lakaista tai imuroida huo-
lellisesti puhtaaksi kaikesta terävästä materi-
aalista, esim. kenkien mukana kulkeutuvista 
kivistä. Designlattia on valittu kohteeseen 
esteettisen ulkonäön pohjalta ja silloin kaikki 
lattiaan tulevat naarmut pilaavat tätä tavoi-
tetta. Vaikka Design-lattiat ovat hyvin kulu-
tusta kestäviä, niin terävä kivi saattaa naar-
muttaa pintaa mikä myöhemmin vaikuttaa 
lattiaan likaantumiseen.

Teollisuus- ja logistiikkarakentamisessa 
lattiaa usein hiotaan ja kiillotetaan käyttäen 
samalla betonin pintalujuutta ja tiiveyttä 
lisääviä aineita sekä viimeisten käsittelyjen 
yhteydessä suoja-aineita, jotka vähentävät 
nesteiden ja lian imeytymistä betoniin. Jois-
sakin kohteissa käytettävät suoja-aineet ovat 
niin tehokkaita, että ne vähentävät myös öljy-
jen ja rasvojen imeytymistä. Vaikka suoja-ai-
neet eivät muodosta varsinaista pinnoitusta, 
on myös näissä kohteissa tärkeää pitää lattia 
puhtaana naarmuttavasta irtoliasta. Teolli-
suuskohteissa näitä naarmuttavia materiaaleja 

voi tulla myös tuotannosta, esim. lattialle ajau-
tuu metallilastuja tai putoaa teräviä esineitä.

Siivoustoimien lisäksi betonilattia tulee 
yleensä pestä päivittäin. Pesuaineita ja -mene-
telmiä valittaessa tulee huomioida lujitus- ja 
suojauskäsittelyssä käytetyt materiaalit ja 
pyrkiä tehostamaan niiden toimintaa myös 
pesujen yhteydessä. Happamat materiaalit 
ovat ”myrkkyä” betonille. Happamien materiaa-
lien kaatuminen lattialle tai jopa roiskeet tulisi 
puhdistaa mahdollisimman pian. Kahvi, viini, 
maito ja esim. jotkin marjamehut normaaleina 
päivittäistuotteinakin pitkään vaikuttaessaan 
heikentävät betonia ja erityisesti Designlat-
tiakohteissa vaikuttavat merkittävästi lattian 
ulkonäköön – niiden peseminen tai poistami-
nen pitkän vaikutusajan jälkeen on hankalaa.

Teollisuuslattiakohteissa päivittäinen sii-
vous ja pesu on tärkeää paitsi puhtauden myös 
turvallisuuden kannalta. Pölyinen lattia, jolla 
saattaa olla tuotannosta tulleita roiskeita tai 
teräviä materiaaleja, aiheuttaa riskejä liukas-
tumisille ja loukkaantumisille. Turvallisuus 
on toki tärkeää myös Design-lattiakohteissa 
mutta niissä valoisuus sekä normaali käve-
lyliikkuminen pienentävät riskejä verrattuna 
teollisuuteen, jossa on jatkuva tavaraliikenne 
ja usein hieman hämärämpi valaistus ja tum-
memmat materiaalit.

isoissa julkisissa kohteissa (koulut, museot, 
asemarakennukset, marketit) ja myös pie-
nemmissä kohteissa kuten erilaiset aulatilat.

Betonilattian käyttöönotto
Puhuttaessa betonilattioiden puhtaanapi-
dosta tarkoitetaan yleensä siivouspalveluja. 
Elinkaaren ja puhtauden kannalta erittäin 
tärkeä vaihe on jo betonilattian käyttöönotto-
vaihe. Ensinnäkin lattian valmistuttua tulee 
se suojata huolella rakentamisen loppuvai-
heiden ajaksi. Hyväkin lattia on helppo pilata 
kasaamalle sille rakennustarvikkeita, vaurioit-
tamalla sitä muiden työvaiheiden kalustolla 
tai päästämälle siihen imeytymään likaa tai 
öljyjä ja rasvoja.

Lattia tulee suojata levyillä, jotka kestävät 
sille tulevan kuormituksen. Lisäksi varsinkin 
arkkitehtonisissa lattioissa tulee pitää huolta, 
etteivät suojalevyt vaikuta pinnan ulkonäköön. 
Kun kaikki työvaiheet on tehty ja kohde on 
valmis luovutettavaksi, tehdään lattialle vii-
meistelypesu, joissakin tapauksissa myös vii-
meiset kiiltohionnat, sekä suojakäsittely. Suo-
jakäsittelymateriaali ja -menetelmät valitaan 
lattian tulevan käyttötarkoituksen mukaan.

Elinkaaritavoitteen kannalta tärkeä vaihe 
lattian käyttöönotossa on lattian hoito- ja 
kunnossapitosuunnitelma. Suunnitelmassa 
tulee esittää tarvittavat puhtaanapitotoimet 
(päivittäispesu, huoltopesu, suojauskäsitte-
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Betonilattioiden huoltopesu
Betonilattioiden pitkäniän sekä terveyden ja 
turvallisuuden kannalta säännöllinen huolto-
pesu on avainasemassa. Päivittäinen siivous 
ja pesu pitävät lattiat puhtaina ja turvallisina, 
mutta huoltopesulla tehostetaan lattioiden 
pitkää ikää.

Huoltopesu on tehokkaampi kuin päivit-
täispesu ja sen tarkoituksena on myös tehostaa 
lattian suoja-aineiden toimintaa. Huoltope-
suaineena tuleekin käyttää vastaavan raa-
ka-ainetyypin tuotetta kuin alkuperäisessä 
suoja-ainekäsittelyssä.

Huoltopesujen väli on riippuvainen sekä 
käytetyistä materiaaleista että lattian kulutuk-
sesta ja likaantumisesta. Teollisuuskohteissa 
ja kovan kulutuksen Designlattiakohteissa 
(koulut, marketit, näyttelytilat, aulat yms.) 
huoltopesujen väli voi olla esim. 2–3 viikkoa. 
Kevyemmän kulutuksen Designlattiakohteissa 
(toimistot, kirjastot, pienet putiikit yms.) väli 
voi olla esim. 4–6 viikkoa. Sopiva väli selviää 
kohteittain ajan mittaan lattian kulutusta ja 
likaantumista seuraamalla.

Betonilattioiden elinkaari ja ylläpito
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5 Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan uuden K-Kam-

puksen lattiat ovat hiottua valkobetonipintausta.  

Kohteen on suunnitellut JKMM Arkkitehdit Oy.

6 Kuopion museossa käytettiin uusilla alueilla Desig-

nTop sirotepintausta ja vanhoilla alueilla TRU-pinta-

usta. Betonilattiavalut sekä Design-lattiat kohteessa 

toteutti Bermanto Oy yhdessä Korodurin kanssa. Koh-

teen pääsuunnittelijana toimi Arkkitehdit Davidsson 

Tarkela Oy.

7 Museon vanhan osan lattiat pinnoitettiin.
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siteltavaa tarkistaa säännöllisesti. Tarkistuk-
sessa käydään läpi pinnan ja erityisesti sau-
mojen vauriot. Lisäksi on hyvä seurata, onko 
lattian kuluminen suurempaa kuin alun perin 
suunnitteluvaiheessa oletettiin. Tällöin lattiaa 
tulee vahvistaa kovimmin kulutetuilla alueilla 
esim. kovabetonikorjauksella.

Tehokkainta tällainen valvonta on ulkoista-
malla se jollekin asiantuntijayritykselle. Sopi-
mus esim. neljännes- tai puolivuosittain teh-
tävästä tarkastuskierroksesta ”pakottaa” myös 
tilankäyttäjät ymmärtämään lattian kunnon 
ylläpidon tärkeyden. Itse tehdyssä tarkkailussa 
helposti vähätellään pieniä koloja tai vaurioita, 
jotka unohdettuna ovat usein alkusysäys isom-
malle ongelmalle.

Lattian kunnontarkkailussa voidaan sään-
nöllisten tarkastuskäyntien lisäksi hyödyntää 

Peruspuhdistus
Peruspuhdistus on päivittäisestä pesusta ja 
huoltopesusta erillinen toimenpide. Ensim-
mäinen peruspuhdistus tehdään yleensä 
rakennustyömaan valmistuessa – ennen 
tilan käyttöönottoa. Tällöin lattiaa puhdiste-
taan tehokkaalla pesuaineella poistaen kaikki 
rakennusaikaiset jäljet ja sen jälkeen tehdään 
lattian suojauskäsittely.

Seuraavat peruspuhdistukset tehdään 
usean vuoden käytön jälkeen. Peruspuhdistus-
ten väli riippuu, kuten huoltopuhdistus, lattian 
kulumisesta ja likaantumisesta. Peruspuhdis-
tusten väli voi olla esim. 2–5 vuotta.

Peruspuhdistus suoritetaan tehokkaam-
malla pesuaineella, jonka annetaan jonkin 
aikaa vaikuttaa lattian pinnalla, mutta sitä ei 
kuitenkaan saa päästää kuivumaan. Muuta-
man minuutin vaikutusajan jälkeen lattia pes-
tään hoitokoneella ja likainen vesi imuroidaan 
pois. Tämän jälkeen lattia huuhdellaan muu-
tamaan kertaan puhtaalla vedellä.

Peruspuhdistus täydennetään uusimalla 
lattian suojakäsittely samalla tai vastaavalla 
aineella ja menetelmällä kuin alkuperäinen 
käsittely. Tarvittaessa voidaan lattian aiempi 
kuluminen ja likaantuminen huomioiden myös 
vaihtaa suojakäsittelyainetta sopivammaksi 
kohteen kannalta.

Lattian kunnossapito
Betonilattian käyttöikää lisää huolellinen ja 
oikea-aikainen kunnossapito. Lattia on suo-
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8 Aalto-yliopiston uuden rakennuksen Väreen 

betonilattiat toimivat myös taideteosten kuvauksissa. 

Betonilattiat toteutettiin yhdessä Korodurin kanssa 

DesignTop-menetelmällä.

9 Tarvittaessa betonilattia voidaan hioa uudelleen 

ja suojakäsitellä.

10 Hasan & Partners Co:n aulatilassa on TRU-pintaus, 

johon haettiin myös hieman punaista sävyä kalustei-

den mukaan.
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Betonilattioiden elinkaari ja ylläpito

päivittäin kohteessa liikkuvia puhtaanapidon 
ja kunnossapidon henkilökuntaa ja heidän 
raporttejaan lattian kunnosta. Kiinteistön 
kunnossapidon ja puhtaanapidon yksiköiden 
tulisikin toimia yhteistyössä tai ainakin tietoja 
vaihtaen. Hyvässä kunnossa oleva lattia hel-
pottaa lattian säännöllistä puhtaanapitoa ja 
pidentää sen kestoikää.

Selkeimpiä tarkistuksissa havaittavia vau-
rioita ovat betoniin syntyneet kolot tai mur-
tumiset sekä lattian saumojen vauriot. Sauma 
on yleensä lattian heikoin kohta ja erityisesti 
kohteissa, joissa on kova kulutus kuten teol-
lisuus- ja pysäköintihallit, saumavauriot ovat 
erittäin yleisiä.

Nopeasti ilmoitetut vauriot ja ennen kaik-
kea niiden nopea korjaaminen lisää lattian 
kestoikää ja tilojen viihtyisyyttä ja joissain 
tapauksissa myös turvallisuuden tunnetta. 
Korjaamatta jätetyt pienetkin vauriot laaje-
nevat nopeasti, jolloin lattia pölisee ja riski 
loukkaantumisille kasvaa.

Lattia on rakennuksen tärkein osa. 
Suurin osa rakennuksessa tapahtuvasta toi-
minnasta hoidetaan lattiapinnalla ja lattian 
korjaaminen poikkeuksetta häiritsee tilassa 
tapahtuvaa toimintaa. Pidetään siis betoni-
lattiat puhtaina, terveellisinä ja turvallisina 
ja lisätään näin niiden kestoikää!

Tu
om

as
 U

u
sh

ei
m

o

This reduces the risk of the floor generating 
dust and thus makes the space healthier. 

When discussing the cleaning of concrete 
floors, we usual refer to housecleaning services. 
The need for daily cleaning depends on the 
floor’s use and degree of soiling. Architectural 
Design floors shall be swept or vacuumed care-
fully in order to eliminate any sharp materials. 
A concrete floor needs to be washed on a daily 
basis. 

Thorough and correctly timed maintenance 
will increase the service life of a concrete floor. 
It is advisable to check the floors regularly for 
any damage on the surface and particularly 
on the joints.  

Concrete floor’s life cycle
The important decisions that influence the life 
cycle of a concrete floor are made at the design 
stage. These decisions include the appearance 
of the floor, its structural strength, load bear-
ing design, solutions for correctly placed joints, 
choice of flooring materials, and at the final 
stage, the solutions for the protection and main-
tenance coating of the floor surface.

The design of the concrete floor must be 
based on the loads and stresses the floor will be 
subjected to as well as other applicable require-
ments. In terms of a long service life, the pos-
sibility of modifications should be considered 
also with floors.

As concerns solutions applied to floor joints, 
prefabricated armouring systems have largely 
replaced the so-called sawcut joints. The joint 
distribution affects the floor design, the rule 
of thumb being that the less joints, the less 
problems. 

The selection of the flooring material and 
protective coating also depends on the purpose 
of use of the room. In heavy traffic areas, an effi-
cient solution such as high-durability concrete 
should be chosen, while an effective protective 
coating is sufficient in areas with less traffic. 
A concrete floor always requires a protective 
coating – either a light silicate coat or a coating 
that also contains surface protection agents. 

12

11,12 Uudessa Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa lattia on hierrettyä, elävää harmaata Mas-

tertop betonia. Vanhan kirkon raunioille avautuvasta 

aulasta kuljetaan ylävalon valaisemaan kirkkosaliin 

välitilan kautta. Betonilattioissa on käytetty kahta eri 

sävyä ja ne on hiottu kevyesti. Valmis pinta on lopuksi 

suojakäsitelty. Kohteen on suunnitellut Arkkitehti-

toimisto K2S Oy.
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Rakentamisen yleinen laatu herättää aina 
keskustelua; välillä enemmän, välillä vähem-
män. Ja joskus jopa betonirakentamisessakin 
menee jotain pieleen. Betoni on herkkä mate-
riaali, joka vaatii koko rakentamisen ketjulta 
rautaista osaamista ja vaihtelevien olosuhtei-
den hallintaa eivätkä nämä vaatimukset aina 
täyty. Usein ongelmat kasautuvat hankkeessa 
vähitellen ja kamelin selän katkaisee lopulta 
jokin työmaalla eteen tullut yllättävä vastoin-
käyminen. 

Esimerkkinä tilaaja on määritellyt raken-
teelle käytöstä aiheutuvia tiukkoja reunaeh-
toja, jotka täyttääkseen rakennesuunnittelija 
suunnittelee teoreettisesti toimivan, mutta 
toteutukseltaan vaativan rakenteen. Jo alku-
jaankin vaativaa suunnitelmaa ja äärimmilleen 
kiristettyä aikataulua saatetaan hankaloittaa 
vielä lisää tilaajan asettamien kustannuspai-
neiden seurauksena. Työmaalla kyseinen vaa-
tiva toteutus ei sitten juuri tiettynä päivänä 
vallitsevissa olosuhteissa ja läsnä olevan 
kokoonpanon osaamisella onnistukaan täysin 
suunnitellusti. Lisäksi samanaikaisesti raken-
tamiseen käytetty materiaalieräkin sattuu omi-
naisuuksiltaan aivan hyväksyttävyyden raja-
maille. Lopputuloksena saattaa olla rakenne, 
joka ei toimikaan kuten oli suunniteltu tai joka 
on jopa vaurioitunut heti alusta alkaen. Mitä 
tällöin pitäisi tehdä? Tapahtuneen kokonais-
valtainen selvittäminen on jatkon kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Tarvitaan syvällistä osaa-
mista, että tietää, mitä pitää selvittää ja miten. 

Uusien rakenteiden 
betonitutkimukset edellyttävät 
laaja-alaista osaamista

Mika Oikari, dipl.ins., vanhempi asiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
mika.oikari@vahanen.com

Uusien betonirakenteiden laadunvarmistuksessa ja myös ongel-
manratkaisussa asiantunteva betonitutkimus on korvaamaton 
apuväline. Oikein kohdistettu ja toteutettu näytteenotto, harkitut 
laboratoriotutkimukset ja muut selvitykset sekä laaja-alaisesti 
pohditut johtopäätökset auttavat välttämään riitatilanteita 
rakentamisen eri osapuolten välillä silloin, kun rakenteen laatua 
epäillään.

Yksittäisten ja irrallisten tiedonmurusten sel-
vittäminen ilman käsitystä kokonaisuudesta 
saattaa ajaa tilanteen vain entistä pahemmin 
solmuun ja erityisesti riitatilanteissa mahdol-
lisuus rakentavaan yhteistyöhön osapuolten 
välillä voidaan menettää kokonaan.

Tyypillisiä uuden rakenteen betonitutki-
muksen aiheita ovat erilaiset lattioihin liittyvät 
ongelmat, epäilys lujuus- tai säilyvyysominai-
suuksien puutteellisuuksista, rakenteen epä-
toivottu halkeilu sekä epätyydyttävä pinnan-
laatu. Jos rakenteeseen on syntynyt selkeitä 
vaurioita, käynnistyvät selvitykset tyypillisesti 
materiaaliominaisuuksien tutkimisella. Puris-
tus- ja vetolujuus, huokostuksen onnistumi-
nen, betonin tiivistyminen ja homogeenisuus, 
pastan määrä sekä teräskuitujen määrä ovat 
esimerkkejä asioista, joista usein halutaan 
tutkittua tietoa heti ongelmanselvittelyn alku-
vaiheessa. Tarvittaessa selvityksiä jatketaan 
syvemmälle rakenteeseen tarkastamalla raken-
teen vastaavuus suunnitelmiin. Huomiota on 
kiinnitettävä samanaikaisesti suunnitelmien 
toteutuskelpoisuuden tarkasteluun. Oleellista 
tässä vaiheessa on aina myös olosuhteiden 
selvittäminen, sekä rakentamisajankohtana 
että uuden betonirakenteen elinkaaren alku-
aikoina. Jälkimmäisen osalta mielenkiinnon 
kohteena on erityisesti jälkihoidon kannalta 
oleelliset asiat sekä nuoren rakenteen kuor-
mittamiseen liittyvät seikat. Lisäksi käyte-
tyn betonin reseptiikka sekä tehdastiedot 
pitää tuntea mahdollisimman hyvin. Uusien 

1 Kuvassa betonilattian halkeamien korjauksissa 

on käytetty kullan sävyistä epoksihartsia. Kuvan lat-

tiakohde ei liity artikkelissa käsiteltyihin esimerkki-

kohteisiin.
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Uusien rakenteiden betonitutkimukset 
edellyttävät laaja-alaista osaamista
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betoni rakenteiden tutkimukset ovat siis hyvin 
monitahoinen ja monimutkainen kokonaisuus, 
jossa pienet tiedonmuruset pitää yhdistää joh-
donmukaiseksi kokonaisuudeksi ja tiedostaa 
niiden merkitys – tai merkityksettömyys – 
rakenteen vaurioitumisen kannalta.

Betonirakentamiseen liittyy vahvasti mate-
riaalin laadunvarmistus. Tuoreen betonin omi-
naisuuksia valvotaan useassa eri vaiheessa 
rakennusprosessin aikana. Valmisbetonitoi-
mittaja tekee tehtaalla omat tutkimuksensa 
tuoreesta betonista tasaisen ja hyvän laadun 
ylläpitämiseksi. Samoja tutkimuksia voidaan 
tehdä työmaallakin. Jo tässä vaiheessa beto-
nitoimittajan tukena on myös ulkopuolinen 
riippumaton testauslaitos. Samoja, tuoreen 
betonin testauksella selvitettyjä asioita, sekä 
lukuisia muita voidaan varmistaa myös raken-
nekoekappaleilla eli valmiista rakenteesta 
poraamalla irrotetuista näytteistä. Tyypillisiä 
varhaisessa vaiheessa varmistettavia asioita 
ovat betonin yleislaadun mittarina käytetyt 
puristuslujuus ja tiheys sekä säilyvyysomi-
naisuuksien arviointiin käytetty suojahuo-
kostuksen huokosjako. Kokonaisesta betoni-
rakenteesta puhuttaessa tyypillisiä laadunvar-
mistuksellisia tutkimuksia ovat myös raudoit-
teiden suojapeitepaksuuden mittaukset sekä 
erilaiset pinnanlaatuun liittyvät mittaukset, 
kuten esimerkiksi suoruus. Kuten aina korkeaa 
laatua tavoiteltaessa, on betoninkin tapauk-
sessa keskeistä, että tiedetään mitä asioita 
pitää seurata ja miksi. Lisäksi pitää tietää, 
miten tutkiminen tehdään siten, että tulokset 
kuvaavat haluttua asiaa totuudenmukaisesti.

Sekä laadunvarmistuksessa että ongel-
manselvittelyssä yhteistyö hankkeen eri osa-
puolten välillä on ensiarvoisen tärkeää. Ettei 

mikään menisi vikaan, tulee rakentavan ja 
rakentajan sekä suunnittelevien ja valvovien 
olla jatkuvasti yhteisymmärryksessä tavoittei-
den, reunaehtojen ja keinojen suhteen. Mihin 
pyritään, millaista laatua tavoitellaan, mitä kei-
noja käytetään. Ja jos jotain kuitenkin menee 
pieleen, salailun ja syyllisen hakemisen sijaan 
avoimella yhteistyöllä on yleensä mahdollista 
löytää keinot, jolla epätoivottu tilanne saadaan 
vielä kääntymään tyydyttävään lopputulok-
seen. Epätoivottu tilanne on mahdollista sel-
vittää kaikkien osapuolten kannalta mahdol-
lisimman vähin pysyvin vaurioin, kun osaavat 
toimijat ovat selvittämässä todenmukaisesti 
tilannetta, jossa ollaan, ideoimassa korjausta-
paa sekä pohtimassa vastuunjakoa. 

Uusia rakenteita tutkittaessa ja johtopää-
töksiä muodostettaessa, erityisesti korjaus-
vaihtoehtoja arvioitaessa, joudutaan usein 
tasapainoilemaan sen välillä, mitkä toimen-
piteet ovat välttämättömiä ja mitkä ainoas-
taan teoreettisesti suositeltavia. Tärkeää on 
aina vaurioitumisen syyn lisäksi arvioida sen 
todellista merkitystä rakenteen toimivuuden 
ja käyttöiän näkökulmasta. Rakenteen purka-
minen ja uudelleen tekeminen ei useimmissa 
tapauksissa ole kenellekään osapuolista mie-
luisin ratkaisu siitä aiheutuvien kustannus- ja 
aikatauluongelmien vuoksi. Oikeilla tutkimuk-
silla pystytäänkin valikoimaan toimenpiteet, 
joilla rakenteen toimivuus ja kelpoisuus käyt-
tötarkoitukseensa varmistetaan tapahtuneista 
suunnittelu-, rakennus- tai materiaalivirheistä 
huolimatta. Tavoitteena tulisi aina olla, että kor-
jaustavaksi on muitakin vaihtoehtoja kuin että 
varmuuden vuoksi tehdään aina ns. ”uudes-
taan ja paremmin”.

Esimerkki 1. Betonitutkimuksista 
uudessa betonirakentamiskohteessa:
Uudisrakennuksessa on paikalla valetut par-
vekelaatat, joiden suunnittelukäyttöikä on 50 
vuotta ja rasitusluokka XF3. Tällöin betonin 
suojahuokosten huokosjakovaatimus on enin-
tään 0,23 mm. Kohteessa heräsi epäily betonin 
pakkasenkestävyydestä, koska jostain syystä 
rakenteen valu oli toteutettu betonilla, jonka 
rasitusluokka oli XF1. Tällöin huokosjakovaati-
mus on enintään 0,27 mm. Tilanne ratkaistiin 
betonitutkimuksella poraamalla rakenteesta 
näytteet ja tekemällä huokosanalyysit yleisen 
tutkimusohjeen mukaisella näytemäärällä. 
Suojahuokosia oli betonissa runsaasti ja ana-
lyysitulokseksi saatiin 0,21 mm, joka täyttää 
vaatimukset sekä luokassa XF1 että luokassa 
XF3. Epäily betonin pakkasenkestävyydestä 
voitiin siten poistaa.

Esimerkki 2.
Elementtirakenteisten välipohjien päälle oli 
asennettu tavanomaiseen tapaan pumpputa-
soite, jonka pinta oli kuitenkin jostain syystä 
jäänyt pehmeän tuntuiseksi. Aistinvaraisten 
arvioiden jälkeen lattiasta porattiin näyteitä 
ohuthietutkimuksiin. Mikroskoopilla saatiin 
selville, että tasoitekerroksen yläpinnassa 
oli vain hienojakoisia kiviainespartikkeleita, 
vähän sementtiä ja runsaasti vettä sisältävä 
kerros. Isot hiekkarakeet ja tiiviimpi osa sideai-
netta olivat erottuneet tasoitekerroksen poh-
jalle. Tavanomaisin syy tällaiselle tasoitteen 
erottumiselle on liian suuri vesimäärä. Ohut-
hiekuvat tasoitteesta kuvissa 2a ja 2b. 

3 Ohuthietutkimuksilla saadaan betonista yleensä 

selville hyvin paljon muilla tutkimusmenetelmillä 

tavoittamattomia asioita, mutta näytteenoton oikealla 

kohdistamisella on suuri merkitys tuloksiin ja niistä 

tehtäviin johtopäätöksiin. Kuvassa betonilaatan ylä-

pinnasta valmistettu ohuthie kuvattuna fluoresens-

sivalossa, jossa vihreän valon kirkkaus kertoo huo-

koisuudesta. Tässä kohteessa tutkimuksilla haluttiin 

arvioida pinnan erilaisten hiertojen vaikutus betonin 

laatuun ja säilyvyyteen säärasituksessa. Kiviaines-

rakeet näkyvät mustina. Yläpinnan muuta betonia 

vedenerottumisen vuoksi harvempi betonikerros 

näkyy vaaleanvihreänä. 

2a Tasoitteen yläpinta on kuvan yläreunassa. Tasoi-

tekerroksen pintaosassa on vain hienojakoisia partik-

keleita ja vettä. Karkeammat hiekkarakeet puuttuvat 

kokonaan. 

2b Kuva tasoitekerroksen alapinnasta samalla suu-

rennoksella kuin kuva 2a. Tasoitteen alapinta kuvan 

alareunassa. Isot hiekkarakeet ovat erottuneet kerrok-

sen pohjalle. Sideainematriisi on tummaa, eli tiivistä, 

ja vesimäärä on pieni.

Uusien rakenteiden betonitutkimukset 
edellyttävät laaja-alaista osaamista
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Uusien rakenteiden betonitutkimukset 
edellyttävät laaja-alaista osaamista
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4 Pysäköintikatoksen lattian pinta on halkeillut ja 

rapautunut parissa vuodessa. Syy voidaan selvittää 

oikein valituilla ja kohdistetuilla betonitutkimuksilla.

5 Lattian halkeilu on tyypillinen uuden betoni-

rakenteen tutkimuksen aihe. Tavanomaisin syy 

betonitasoitteen halkeilulle on massan erottuminen  

ja liian suuri vesimäärä.

6 Tuoreen betonin ominaisuuksia valvotaan useassa 

eri vaiheessa rakennusprosessin aikana. Kuvan kohde 

ei liity artikkelissa käsiteltyihin kohteisiin.

7 Betonilattian halkeiluun on useita syitä. Ne voi-

daan tutkittaessa selvittää ja löytää korjauskeinot.0

6

Uusien rakenteiden betonitutkimukset 
edellyttävät laaja-alaista osaamista

7
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Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Concrete studies of new structures 
require cross-disciplinary knowledge
Professional concrete studies provide an irre-
placeable tool for the quality assurance of 
new concrete structures as well as for problem 
solving. Correctly targeted and implemented 
sampling, well specified laboratory analyses 
and other clarifications as well as conclusions 
drawn based on cross-disciplinary evaluation 
help avoid conflicts between different parties 
in construction when suspicions arise about 
the quality of structures.

Typical topics of concrete studies of new 
structures include different problems related 
to floors, suspected deficiencies in strength or 
durability properties, undesirable cracking of 
structures as well as unsatisfactory surface 
quality. Where clear damage occurs in the 
structure, studies are typically started with 
an analysis of material properties. 

The studies of new concrete structures con-
sist of a multitude of aspects where the different 
crumbs of information need to be combined 

into a consistent whole while identifying their 
significance to structural damage.

For complete concrete structures, typical 
quality assurance studies also include measure-
ments of the concrete cover for reinforcement as 
well as various measurements related to surface 
quality, such as e.g., straightness.

Correct studies facilitate the selection of 
measures to ensure the suitability and accept-
ability of the structure for its intended applica-
tion despite errors made in relation to design, 
construction or materials. 
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Betonisilla hormielementeillä tarkoitetaan 
talotekniikkaelementtejä, joiden sisälle on val-
miiksi asennettu rakennuksen talotekniikkaa. 
Hormielementit ovat pääsääntöisesti yhden 
kerroksen korkuisia ja ne ripustetaan ylem-
män kerroksen tasolaatasta. Hormielemen-
tit asennetaan muun elementtiasennuksen 
yhteydessä joko itsenäisinä hormielementteinä 
tai osana väliseinää.

Hormielementtien sijoittelu 
kantaviin seiniin haasteellista
Rakenneteknisesti on suositeltavaa, että hor-
mielementit sijoiteltaisiin pääsääntöisesti itse-
näisiksi elementeiksi, jolloin ne eivät ole osa 
kantavaa ja jäykistävää väliseinärakennetta. 

Asuntorakentamisessa on kuitenkin yleis-
tynyt käytäntö, jossa hormielementit pyritään 
sijoittelemaan mahdollisimman kattavasti 
kantavien seinien sisälle, jotta hormit vievät 
vähemmän tilaa asuinneliöiltä. Hormielement-
tien sijoittaminen porrashuoneiden väliseinien 
sisälle edistää myös taloteknisten kytkentöjen 
tekemisen työmaalla sekä puhdistusluukkujen 
sijoittelun porrashuoneen puolelle, jolloin huol-
totilanteessa huoneistoihin ei tarvitse mennä. 

Monet syyt antavat oikeuden sille, että 
hormielementit sijoitettaisiin mahdollisimman 
useasti kantavien ja jäykistävien väliseinien 
sisään. Rakenneteknisesti se tuo kuitenkin 
haasteita rakennuksen jäykistämiseen, joihin 
tulisi kiinnittää paremmin huomiota.  

Yhteiset pelisäännöt betonisten 
hormielementtien käyttöön ja 
uusia ratkaisuja

Aki Kemppainen, dipl.ins., 
suunnittelupäällikkö, 
Sweco Rakennetekniikka Oy
aki.kemppainen@sweco.fi

Betoniset hormielementit ovat olleet markkinoilla jo vuosikym-
meniä, mutta nyt ne ovat yleistyneet asuinrakentamisessa vasta 
2000-luvun aikana.

Rakennuksen jäykistämisen 
huomioiminen tärkeää
Matalimmissakin taloissa rakennuksen jäy-
kistyksen kanssa ilmenee helposti haasteita, 
mikäli hormielementtien sijoitteluun ei kiin-
nitetä riittävästi rakenneteknistä huomiota. 
Sijoittelua ei siis tule tehdä pelkästään asuin-
neliöiden ja taloteknisten vaatimusten perus-
teella. 

Rakennuksen jäykistämisestä voi syntyä 
yllättäviä kustannuksia, jos hormielementit 
katkovat jäykistävät väliseinät eikä raken-
nuksesta löydy enää riittävästi yhtenäisiä 
jäykistäviä väliseiniä. 

Kantavien väliseinien sisälle asennettavat 
hormielementit käsitellään seinässä olevana 
reikänä, jolloin hormielementit katkaisevat 
jäykistävät seinälinjat. Jäykistyksen osalta 
ratkaisevaa on juuri jäykistävän seinälinjan 
pituus, kun lasketaan seinän jäyhyysmoment-
tia  l =  b×h3 

 12 , jossa h on seinän pituus. Seinän 
pituus on kolmanteen potenssiin, jolloin jäykis-
tävän seinän pituus on ratkaiseva rakennuksen 
jäykistyksessä. 

Lisäksi hormielementtien sijoittelussa tulee 
huomioida muitakin rakenneteknisiä asioita, 
kuten hormivarausten vaikutus laataston kan-
tavuuteen, kannatukseen sekä rengasraudoi-
tukseen, jotka korostuvat ontelolaattatasoissa.

Hormielementtien vääränlainen sijoittelu 
voi synnyttää kantavan väliseinälinjan ja 
hormielementin väliseen liitokseen pystyhal-
keilua. Kosmeettisen haitan lisäksi se saattaa 
aiheuttaa ongelmia seinälinjan ääni- ja palo-
tiiveyden kanssa.
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1 Hormielementit ovat pääsääntöisesti yhden 
kerroksen korkuisia ja ne ripustetaan ylemmän 
kerroksen tasolaatasta.

1
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Betoniset hormielementit osaksi 
korkeaa rakentamista
Korkea rakentaminen yleistyy Suomessakin ja 
rakennusalan tavoitteena on nostaa korkean 
rakentamisen esivalmistusastetta. 

Betonisten hormielementtien käyttö toimii 
yhtenä ratkaisuna. Tällöin on kiinnitettävä tar-
kempaa huomiota ja etsittävä ratkaisuja beto-
nirakenteiden kokoonpuristuman, kutistuman 
ja viruman aiheuttamaan haasteeseen. Näiden 
ilmiöiden vaikutus pystyrakenteissa kasvaa, 
kun korkeudet kasvavat. 

Kantavien hormielementtien käyttö
Kantavat hormielementit ovat harvinaisempia 
ja itse tuotteita on markkinoilla tällä hetkellä 
kovin vähän, jos ollenkaan.

Kantavalla hormielementillä tarkoitetaan 
tuotetta, joka toimii osana kantavaa ja jäykis-
tävää väliseinärakennetta. Hormielementin 
seinäpaksuutta on kasvatettu ja raudoitusta 
lisätty niin, että hormielementti pystyy siirtä-
mään sille tulevia kuormia.

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta 
kyseiselle tuotteelle olisi tarvetta, koska se 
poistaisi rakennuksen jäykistyksessä ilmene-
vät haasteet ja hormeja voisi sijoitella vapaam-
min, muiden hankkeen osapuolten ehdoilla.

Kantavia hormielementtejä on käytetty 
vasta harvoissa kohteissa, kuten Vuoden Beto-
nirakenne 2016 -kilpailun voittaneessa Asunto 
Oy Helsingin Viuhkassa, jossa oli käytössä 
Parman kehittämä kantava hormielementti, 
tutummin Parma Tekniikkaseinä. 

Hormielementin tuotehyväksyminen 
tuo myös oman haasteensa. Nykyisin kan-
tava betoniseinäelementti kuuluu harmoni-
soidun tuotestandardin piiriin ja betoniset 
hormielementit puolestaan kansalliseen 
varmennustodistuksen piiriin, jossa hormie-
lementit kulkevat nimellä Raskasrakenteiset 
LVI-hormielementit. Kuitenkin nykyisissä 
raskasrakenteisten LVI-hormielementtien 
varmennustodistuksen arviointiperusteissa 
kantavat hormielementit on rajattu pois.

Tästä herää kysymys, pitäisikö kantavalle 
hormielementtituotteelle laatia oma varmen-
nustodistus käytäntö? 

Toiveenani on, että kohteissa voitaisiin 
tulevaisuudessa käyttää niin kantavia kuin ei 
kantavia betonihormielementtejä aina tapaus-
kohtaisesti, jolloin kummankin hormielemen-
tin vahvuudet korostuisivat.

Ohjeistus kantavien ja ei kantavien 
hormielementtien käytölle
Mitä jos laatisimme rakennusalalla yhteis-
työnä ohjeistuksen ei kantavian ja kantavien 
betonihormien käytöstä? Lähtisimme liikkeelle 
nykyisten hormielementtien sijoittelusta ja 
yksityiskohdista kaikki rakennushankkeen 
osapuolet huomioiden. Ohjeistusta täyden-
nettäisiin sen jälkeen korkean rakentamisen 
sekä kantavien hormielementtien ratkaisuilla. 

Samalla voisimme löytää hormielemen-
teille myös uusia ratkaisuja.

Yhteiset pelisäännöt betonisten 
hormielementtien käyttöön ja uusia ratkaisuja

2

2 Hormielementin valmistusta Consolis Parman 

tehtaalla.
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Use of precast technical shafts 
for building systems 
Precast technical shafts for building systems 
refer to shafts supplied with building systems 
installed inside them. As a rule, precast techni-
cal shafts for building systems are one storey 
high. The technical shafts for building systems 
are erected at the same time as other precast 
units, either as independent shafts or as a part 
of a partition wall structure. 

When erected inside load bearing walls, tech-
nical shafts for building systems are treated 
as holes in the wall, i.e., they break the lines of 
stiffening walls. In terms of construction engi-
neering, this poses a challenge for the stiffening 
of the building.

The range of load bearing precast technical 
shafts available in the market is limited at the 
moment. A load bearing precast technical shaft 
refers to a product that acts as part of the load 
bearing and stiffening wall structure. 

From the point of view of a structural 
designer, there is a demand for products of 
this type. The construction sector needs to 
launch a cooperation project for the prepara-
tion of guidelines for the use of non-load bear-
ing and load bearing precast technical shafts. 



654 2021

Yhteiset pelisäännöt betonisten 
hormielementtien käyttöön ja uusia ratkaisuja

3 4

5

6

3,4  Asuntorakentamisessa on yleistynyt käytäntö, 

jossa hormielementit pyritään sijoittelemaan mah-

dollisimman kattavasti kantavien seinien sisälle.

5,6  Kantavien väliseinien sisälle asennettavat hormie-

lementit käsitellään seinässä olevana reikänä, jolloin 

hormielementit katkaisevat jäykistävät seinälinjat. 
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Symposiumin työpajaan mukaan valitut tai-
teilijat osallistuivat kevään 2021 aikana viiteen 
etäyhteydellä pidettävään työpaja-zoomiin, 
joissa betonialan asiantuntijoiden alustuksilla 
tutustuttiin betonin mahdollisuuksiin. 

Taiteen käyttö rakennushankkeissa on 
viime vuosina kasvanut voimakkaasti, osin 
prosenttitaiteen suosion myötä. Betoni on 
erin omainen materiaali taiteilijoiden käyttöön 
monipuolisten esteettisten ominaisuuksien ja 
kestävyytensä vuoksi.

Asiantuntijaluennoitsijoina kuultiin: 
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen, tekniikan 
tohtori Anna Kronlöf, arkkitehti SAFA Maritta 
Koivisto, tekniikan tohtori Risto Mannonen, 
kuvanveistäjä Virpi Kanto, Lipa-Betoni Oy:stä 
Matti Lipsanen, Aalto-yliopiston Betoniteknii-
kan professori Jouni Punkki, kuvanveistäjä Kai-
saleena Halinen, taiteen tohtori Raija Siikamäki 
Muotobetoni Oy:stä sekä projektipäällikkö 
Linda Hirvonen Graphic Concrete Oy:stä.

Pieksämäellä Lipa-Betonissa järjestetyssä 
valutyöpajassa 24.–29.5.2021 muotit konkre-
tisoituvat valmiiksi teoksiksi. Pertti Kukko-
sen, Risto Mannosen ja Lipa-Betonin Matti 
Lipsasen opastuksella valmisteltiin muotit 
valukuntoon ja toteutettiin teokset valmiiksi 
tehdasolosuhteissa.

Taiteilijat olivat tehneet muottinsa suurelta 
osin valmiiksi webinaarissa saatujen ohjeiden 
mukaisesti. Silti työtä tehtaalla riitti, koska 
teokset piti saada valmiiksi ja viimeisteltyä 
paikoilleen kulttuurikeskus Poleenin pihalle 

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti 
Lipa-Betonin kanssa

Betonitaidesymposium 2021 
-näyttelyn Poleenissa

Tiina Veräjänkorva, toiminnanjohtaja, 
Suomen Kuvanveistäjäliitto 
tiina.verajankorva@sculptors.fi

Suomen Kuvanveistäjäliitto järjesti keväällä 2021 Betonitaide-
symposiumin, jonka webinaarisarjassa alan betoniasiantunti-
jat ja betonia teoksissaan käyttävät taiteilijat avasivat betonin 
teknisiä ja materiaalisia lainalaisuuksia, ekologisia näkökulmia 
sekä taiteellisia ja ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia.

viikon aikana. Pitkiä päiviä tehden tämä onnis-
tui hyvissä tehdasolosuhteissa. 

Taiteilijoina valupajassa työskentelivät: 
Jussi Haro, Minna Kangasmaa, Tiina Laaso-
nen, Pasi Mälkiä, Tiina Raitanen, Julia Strand 
ja Anssi Taulu.

Työpajassa valmistuneet veistokset esi-
teltiin Pieksämäen Kulttuurikeskus Poleenin 
piha- ja viheralueella 29.5.–15.8.2021. Näyttely oli 
osa Pieksämäen taidekesän ohjelmaa.

Hankkeen toteutumista tukivat: Suomen 
Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto, Piek-
sämäen kaupunki, Lipa-Betoni Oy, Poleeni ja 
Suomen Kuvanveistäjäliitto.

Lisätietoja: 
Tiina Veräjänkorva, Suomen Kuvanveistäjä-
liiton toiminnanjohtaja
tiina.verajankorva@sculptors.fi 
p. 050 3601182

Pertti Kukkonen, kuvanveistäjä
pertti.kukkonen@betonipallas.fi 
p. 040 5823183

www.sculptors.fi #betonitaidesymposiumi21

mailto:tiina.verajankorva@sculptors.fi
mailto:tiina.verajankorva@sculptors.fi
mailto:pertti.kukkonen@betonipallas.fi
http://www.sculptors.fi


674 2021

Anssi Taulu
Luutunut

154 × 90 × 174 cm, harmaa betoni

”Minusta on kiinnostavaa seurata ympäris-
tössä tapahtuvia suuria ja pieniä liikkeitä, 
kuten puiden kasvua ja lintujen lentoa. 

Hidasta ja nopeaa, on kyse ihmisen mit-
takaavasta, johon havainnot ajatuksissa ver-
tautuvat. Aika on muutoksen mittaamista, 
maisema muuttuu, virtaa. Mutta betoni vai-
kuttaa liikkumattomalta, sillä on paikalleen 
pysähtyneen luonne.

Luutunut teoksen lähtökohtana on yhdis-
telmä maisemaa, arkkitehtuuria ja alkueläimen 
muotoa. Segmenttien kerroksellisuutta, lohko-

jen siirtymiä ja kaiken sitovana fossiilista lihas-
kudosta. Kaikki tuo liike samassa monoliitissa.”

Teos valettiin styroksilevyistä koostettuun 
muottiin. Valutila on leikattu kuumalangalla 
levyistä pois.

Anssi Taulu (s. 1969) on Hämeenlinnassa 
asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Taulun 
taiteellinen työskentely on monipuolista. 
Veistosten ja installaatioiden lisäksi hänen 
työskentelyynsä kuuluvat erilaiset ympäris-
tötaideprojektit (Wasp Factories), kuratointi, 
grafiikka, piirustukset, videot sekä yhteistyö-

hankkeet muiden taiteilijoiden kanssa. Hänen 
teoksiaan on ollut esillä Yhdysvalloissa, Isossa 
Britanniassa, Saksassa, Serbiassa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Jul-
kisia teoksia Taululla on Yhdysvalloissa Uti-
cassa, Kankaanpäässä ja Hämeenlinnassa. Hän 
on osallistunut lukuisiin yksityis- ja ryhmä-
näyttelyihin vuodesta 1994 lähtien, jolloin hän 
valmistui Kankaanpään taidekoulusta. Taulu 
opiskelee parhaillaan Kuvataideakatemian 
maisteriohjelmassa. 

Lisätietoja: www.anssitaulu.com

http://www.anssitaulu.com
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Julia Strand 
Juurakko

55 × 80 × 45 cm, valkobetoni

”Teosteni teemat liittyvät usein luontoon ja 
sen monimuotoisuuteen. Pinnat, kontrastit ja 
erilaisten materiaalien välille syntyvät vuoro-
puhelut kiehtovat minua. Taiteessani tutkin 
yksityiskohtia, kerroksellisuutta ja hienovarai-
sia värien yhdistelmiä. Ilmaisuni on yleensä 
abstraktia, mutta siinä on viitteitä luonnosta, 
kasvillisuudesta ja pinnanmuodoista. Beto-
nitaidesymposiumiin toteuttamani teos Juu-
rakko jatkaa näiden teemojen käsittelyä.”

Julia Strand toteutti teoksensa kaiverta-
malla muotin styroksiin. Materiaalin pinta 
toistui elävästi valoksessa.

Julia Strand (s.1986) on Helsingissä asuva 
kuvataiteilija ja kuvanveistäjä. ”Teen veistoksia 
käyttäen materiaalina pääasiallisesta keramiik-
kaa, jota yhdistelen usein muihin materiaalei-
hin kuten lasiin ja puuhun. Olen valmistunut 
kuvataiteilijaksi Satakunnan ammattikorkea-
koulusta, Kankaanpäästä, jossa pääaineenani 
oli kuvanveisto. Minulla on myös Taiteen kandi-
daatin tutkinto Aalto-yliopistosta keramiikka- 

ja lasitaiteen koulutusohjelmasta ja parhail-
laan viimeistelen opintojani Aalto-yliopistossa 
Contemporary design maisteriohjelmassa. 
Minulla on ollut useita yksityisnäyttelyitä ja 
olen osallistunut yhteis- ja ryhmänäyttelyihin. 
Olen jäsen Suomen Kuvanveistäjäliitossa ja 
Helsingin Taiteilijaseurassa sekä kokelasjäsen 
Taidemaalariliitossa. Teoksiani on Valtion tai-
deteostoimikunnan, Seinäjoen kaupungin ja 
yksityisissä kokoelmissa.”

Lisätietoja: www.juliastrand.fi

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti Lipa-Betonin kanssa
Betonitaidesymposium 2021 -näyttelyn Poleenissa

http://www.juliastrand.fi
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Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti Lipa-Betonin kanssa
Betonitaidesymposium 2021 -näyttelyn Poleenissa

Pasi Mälkiä 
Pentele 

70 × 40 × 40 cm, betoni

”Teokseni käsittelee kevyen humoristisesti 
ihmisten ( ja muiden elollisten) välisiä 
vuorovaikutussuhteita ja hierarkioita. 
Teoksessa yksi olento taluttaa pienempiä kohti 
tuntematonta.

Pasi Mälkiä (s. 1972) on helsinkiläinen 
kuvanveistäjä ja kulttuurialan sekatyöläinen. 
Rakastaa eskapistista fantasiaa ja kaikkea 
absurdia. Mälkiä on Suomen Kuvanveistäjä-
liiton jäsen.

Lisätietoja: www. pasimalkia.com
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"Teos käsittelee kytköksestämme maahan ja 
jatkuvasti käynnissä olevaan aineiden kier-
tokulkuun. Kivettymä on kivettymisen tulos. 
Teokseni kohdalla kyseessä on viime kädessä 
sementin aikaansaama kivettymä. Mutta on 
myös löydettävissä kasvien tai eliöiden kivetty-

Minna Kangasmaa 
Kivettymä

11 × 175 × 100 cm, läpivärjätty valkobetoni

neitä jäännöksiä tai jälkiä – fossiileita. Tällaiset 
kivettymät ovat mykkiä menneisyyden asia-
kirjoja ja pystyvät kertomaan vain sen mihin 
tutkintamme yltää – samaan tapaan kuten 
taideteoskin." Teoksessa on käytetty erilaisia 
muottipintoja, kuten kiiltävää muovia.

Minna Kangasmaa (s. 1967) on Oulussa 
asuva kansainvälisesti toimiva kuvanveistäjä. 
Hän valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taide-
yliopiston Kuvataideakatemiasta ja suorittanut 
myös Lahden Taideinstituutissa kuvataiteilijan 
ammattikorkeakoulututkinnon. Kangasmaan 
teoksia on ollut esillä laajalti yksityis- ja ryh-

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti Lipa-Betonin kanssa
Betonitaidesymposium 2021 -näyttelyn Poleenissa

mänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän 
on tehnyt tilaustyönä julkisia teoksia Oulun 
seudulle ja teoksia on myös mm. Suomen val-
tion kokoelmissa. Kangasmaa on toiminut 
aktiivisesti kuvataiteen kentällä vuodesta 
1992. Hän on toiminut useissa taidekentän 
luottamustoimissa ja asiantuntijatehtävissä 
mm. vuosina 2016-2019 Suomen Taiteilijaseuran 
hallituksessa ja Suomen Kuvataidejärjestöjen 
Liiton puheenjohtajana. Kangasmaa käsittelee 
taiteessaan aikamme ekologista kriisiä ja suh-
dettamme materiaaliseen maailmaan.

Lisätietoja: www.minnakangasmaa.fi
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Jussi Haro
Spökhund

90 × 50 × 20 cm, betoni

”Teoksessa on koira, joka halusi olla haamu.” 
Jussi Haro (s. 1985) on Turussa asuva ja 

työskentelevä kuvataiteilija, joka on taiteelli-
sessa työskentelyssään keskittynyt materiaa-
lilähtöiseen kuvanveistoon. Hänen teoksilleen 
tyypillistä on pintapuolin kevyt, jopa humoris-
tinen lähestyminen usein hyvin vakaviinkin 
aiheisiin. Haro käsittelee teoksissaan usein 
yhteiskunnallisia teemoja ja leikittelee mate-
riaalivalinnoissaan vastakohdilla.

Haron työskentelylle on ominaista pitkä-
kestoiset materiaalinkeräysprosessit. Haro on 
kerännyt julkisesta tilasta mm. yli 600 mur-
rettua pyöränlukkoa ja käyttänyt teosmate-
riaalina vuosien aikana kadulta repimistä 
uusnatsitarroista kertynyttä silppua.

Taiteellisen koulutuksen lisäksi Harolla on 
yli 20 vuoden kokemus graffititaiteesta ja hän 
kuuluu Ryminä-taiteilijaryhmän perustajajäse-
niin. Ryminän pyrkimys on ollut vuodesta 2014 
lähtien nostaa esille suomalaista muraalitai-
detta. Vuonna 2018 ryhmä toteutti Pieksämäen 
asematunnelin seinämaalaukset. Jussi Haro on 
Suomen kuvanveistäjäliiton jäsen. 

Lisätietoja: www.jussiharo.com

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti Lipa-Betonin kanssa
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Tiina Laasonen 
Tuulen kehto

90 × 100 × 60 cm, kuitubetoni

”Kuvanveistäjänä minua kiinnostaa aiheen 
ja käytettävän materiaalin välinen kontrasti. 
Olen pitänyt betonia raskaana ja monumen-
taalisena materiaalina, mutta samalla ihaillut 
sen kykyä toistaa herkkiä pinnan nyansseja. 
Betonitaidesymposiumin aikana tutkin mah-
dollisuutta käyttää betonia ja muottia kokeel-
lisesti. Ensimmäinen kysymykseni oli, miten 
betonista saa aikaan mahdollisimman ohuen 
teoksen.

Betonitaidesymposiumissa toteuttamani 
teoksen lähtökohtana oli rypistetty paperi, jota 
käytin myös teoksen valumuottina. Teoksen 
materiaaliksi valikoitui kuitubetoni, sillä se 
mahdollisti teoksen ohuen rakenteen. Valussa 
pyrittiin maksimissaan 2 cm vahvuuteen. 

Tuulen kehto -teos käsittelee ihmiselämässä 
vallitsevaa hetkellisyyttä. Teoksessa pohdin, 
millaisen jäljen haluamme jättää jälkeemme. 
Miten tarkastelemme ja hahmotamme ympä-
röivää maailmaa, ja miten omat valintamme 
vaikuttavat ympäristöömme. Teoksen nimen 
olen johtanut Eino Leinon sanoista:”

"Lepää rauhassa,
tuulen kehdossa
tuoksussa kesäisen maan."
(Eino Leino)

Tiina Laasonen (s.1968) asuu ja työskentelee 
Seinäjoella. Hän on valmistunut kuvanveistä-
jäksi Kankaanpään Taidekoulusta vuonna 1993. 
Taiteellisen työnsä ohella hän on työskennellyt 
myös taiteen opettajana ja toiminut aktiivisesti 
eri taiteilijayhteisöjen luottamustehtävissä. 

Laasosen teoksia on ollut esillä lukuisissa 
museoissa ja gallerioissa kotimaassa ja ulko-
mailla. Hän on tehnyt useita julkisia teoksia, 
joista viimeisin on Seinäjoen kulttuurikeskus 
Kalevan Navettaan valmistunut puinen tila-
taideteos "Kerä" (2020). Lisäksi Laasonen on 
toteuttanut monia yhteisöllisiä ympäristö-
taideprojekteja.

Taiteellisessa työssään Tiina Laasosta 
kiinnostaa aiheen ja käytettävän materiaalin 
välinen kontrasti, ja hän haastaa itsensä käyt-
tämään materiaaleja ennakkoluulottomasti. 
Teoksissaan Laasonen pohtii ihmisyyttä ja 

käsittelee suhdettamme ympäristöön. Hänen 
käyttämänsä materiaalit valikoituvat idean 
ja sijoituskohteen mukaan. Työskentely 
kolmiulotteisten muotojen kanssa on hänen 
kohtaamansa aiheen, materiaalin ja tilan 
vuoropuhelua. 

Tiina Laasonen on palkittu taiteellisesta 
työstään Sanomalehti Pohjalaisen Vaasan 
Jaakkoo -palkinnolla (2019), Pohjanmaan tai-
detoimikunnan Taidepalkinnolla (2017) ja Nuori 
pohjalainen taiteilija -palkinnolla (1997). Hän 
työskentelee parhaillaan Suomen Kulttuuri-
rahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston vuonna 
2020 myöntämällä 1-vuotisella työskentelyapu-
rahalla, jolle sai jatkoa toisen vuoden tänä 
keväänä. Tiina Laasonen on Suomen Kuvan-
veistäjäliiton jäsen.

Lisätietoja: www.kuvataiteilijamatrikkeli.
fi/taiteilija/tiina-laasonen

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti Lipa-Betonin kanssa
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Tiina Raitanen  
Osat
 
Pigmentillä värjätty harmaa betoni 
 
”Osat muodostuu neljästä eri muotoisesta beto-
nikappaleesta ja jalustasta. Halusin kokeilla eri-
laisia pintarakenteita ja koostaa muodot niin 
että niillä on yhteys toisiinsa. Teoksessa näkyy 
kaupunkiympäristöstä löytyneitä esineitä 
kollaaseiksi yhdisteltynä.”

Useasta osasta koottu veistos valettiin 
osittain silikonimuottiin. Pinnasta on hiottu 
paikoin kiviainesta esiin.

Tiina Raitanen (s. 1983) on Helsingissä työs-
kentelevä ja asuva kuvataiteilija. Tiina Raitasen 
veistoksille on ominaista, että ne koostuvat 
useista osista ja materiaaleista. Hän käsitte-

lee teoksissaan kysymyksiä havainnosta; ihmi-
sen jäljestä, ajasta, työstä ja eksistentiaalisesta 
kamppailusta. Raitanen hyödyntää teoksen 
muotoa hakiessaan kaupunkiympäristöstä 
löytyneitä kuluneita ja viallisia objekteja. 
Hän tutkii ja työstää materiaalejaan ottamalla 
muotteja, valamalla objekteja ja uudelleen 
järjestelemällä niiden osia. Käsillä ja keholla 
työskentely on olennainen osa Raitasen taiteel-
lista prosessia. Materiaalit, muotit ja veistoksen 
osat muotoutuvat hitaasti eri vaiheiden kautta 
kokonaisuudeksi, jossa ne tukeutuvat toisiinsa 
työn edetessä sekä lopullisessa installoinnissa.  

Tiina Raitanen valmistui kuvataiteen mais-
teriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2012. 

Vuonna 2018 Raitanen opiskeli ammattitaiteili-
joille suunnatut kuvanveiston projektiopinnot 
Kungliga Konsthögskolanissa Tukholmassa. 
Raitasen teoksia on ollut viimeksi esillä yksi-
tyisnäyttelyssä Hard Sinnessä Helsingissä 
2019 sekä ryhmänäyttelyissä Infiltration SIC 
Helsingissä 2020 ja PS-Project Studies Bångska 
Våningenissa Tukholmassa 2019. Raitanen on 
työskennellyt useissa ulkomaisissa taiteilija-
residensseissä. Hänen teoksiaan on Nykytai-
teen museo Kiasman kokoelmassa. Raitanen 
on Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen.

Lisätietoja: www.tiinaraitanen.net

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteutti Lipa-Betonin kanssa
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Historiaa
Nykyaikaisen sementin kehittäminen alkoi 
1700-luvun loppupuolella. Vuonna 1824 englan-
tilainen Joseph Aspdin sai patentin sementille, 
jota hän kutsui portlandsementiksi. Sementin 
väri ja kovuus muistutti Englannissa Port-
landin kreivikunnassa yleisesti käytettävää 
rakennuskiveä ja siten sementti nimettiin 
portlandsementiksi. Myöhemmin vuonna 
1844 englantilainen Isaac Johnson valmisti 
sementtiä, joka vastasi ominaisuuksiltaan 
nykyisen kaltaista portlandsementtiä. Olen-
naista Johnsonin sementissä oli klinkkerin 
poltto sintrautumiseen saakka. Aikaisemmin 
haluttiin välttää kovien klinkkereiden muo-
dostumista, koska klinkkerin jauhaminen 
oli vaikeaa ja kallista. Johnsonin kehittämän 
sementin ominaisuudet olivat aikaisempia 
sementtejä selvästi paremmat ja sementin val-
mistus kasvoi nopeasti. Sementtejä valmistet-
tiin kuilu- uuneissa. Kalsinointiin vaadittavan 
korkean lämpötilan saavuttaminen kuilu-uu-
nissa ei ollut kustannustehokasta ja lisäksi osa 
raaka- aineesta jäi vajaapolttoiseksi. Lopulta 
aivan 1800-luvun lopulla kehitetty kiertouuni 
ratkaisi monet klinkkerin polttoon liittyvät 
ongelmat ja betonista tuli nopeasti rakenta-
misen valtamateriaali.

Vaikka portlandsementin valmistus on 
periaatteessa säilynyt hyvin samankaltaisena 
jo yli 100 vuotta, on sementin valmistuksessa 
ja sitä kautta myös sen ominaisuuksissa on 

Betonin sideaineet 
tulevaisuudessa

Jouni Punkki
Professori (POP), Betonitekniikka
Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
jouni.punkki@aalto.fi

Portlandsementillä on pitkä historia, mutta parhaillaan olemme 
selkeässä taitepisteessä. Jatkossa portlandsementin ohelle tulee 
yhä enemmän vaihtoehtoja. Toisaalta portlandsementti tuskin 
tulee häviämään käytöstä tulevaisuudessakaan. Tässä artikke-
lissa arvioidaan millaisia muutoksia betonin sideaineissa tulee 
tapahtumaan ja myös millaisella aikataululla muutokset toden-
näköisesti tapahtuvat.

tapahtunut merkittäviä muutoksia. Esimer-
kiksi betonin puristuslujuus oli 1800-luvun 
puolessa välissä vain noin 5 MPa ja 1900-luvun 
alussakin vain noin 20 MPa (1. Merkittävimmät 
syyt sementtien muutoksiin ovat polttoteknii-
kan sekä sementin jauhatuksen kehittyminen. 

Myös kuonasementtejä kehitettiin jo 1800-
luvun loppupuolella, esimerkiksi saksalainen 
Passow kehitti vuonna 1892 kuonasementin, 
joka sisälsi 35% portlandsementtiä ja 65% 
masuunikuonaa. Eritysesti Saksassa ja Alan-
komaissa kuonabetoneita onkin käytetty jo 
pitkään. Alankomaissa kuonabetoneita on 
käytetty infrarakenteissa jo 1920-luvulta läh-
tien. Kuonan määrä on korkeimmillaan ollut 
85% sideaineen määrästä, tyypillinen osuus on 
ollut n. 70%. Vuosittain kuonabetonia käyte-
tään Alankomaissa n. 10 milj.m3 (2.

Nykytilanne ja muutostarpeet
Sideaineiden muutostarpeet aiheutuvat 
nimenomaan portlandklinkkerin valmistuksen 
CO2-päästöistä. Portlandklinkkerin valmistus 
aiheuttaa noin 800 kg-CO2/tn suuruiset pääs-
töt. Sementtien päästöt ovat alhaisemmat, 
koska sementti sisältää aina muutakin kuin 
pelkästään klinkkeriä.

Sementtiteollisuus on EU:n päästökaupan 
piirissä ja siten sementtiteollisuus on reagoi-
nut päästöihin jo aikaisemmin kuin esimer-
kiksi betonin valmistajat tai betonin käyttäjät. 
Sementin valmistajat ovat seostaneet sement- 1

1 Betonin korvaaminen muilla materiaaleilla on 

vaikeaa monissa käyttökohteissa, esimerkkinä infra-

rakentaminen. Kuvassa Raftsundin silta Norjassa. 

Sillan kokonaispituus on 711 metriä, sen pisin jän-

neväli on 298 metriä ja sillan alla oleva suurin vapaa 

merikorkeus on 45 metriä. Silta avattiin lokakussa 

1998. Sillan ansiosta Lofoottien saarille pääsee val-

tatietä E10 pitkin.
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2 Betonin mineraaliset raaka-aineet: Sementti, filleri, 

sora ja karkea kiviaines.

3 Valettavuus on yksi ominaisuus, joka on tehnyt 

betonista pääasiallisen rakennusmateriaalin.
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Tuote / tuoteryhmä n
Keskiarvo

kg-CO2e/kg
Minimiarvo
kg-CO2e/kg

Maksimiarvo
kg-CO2e/kg

Kaikki tuotteet 202 1,48 0,004 19

CO2data-luokka: Betonituotteet 57 0,24 0,006 3,8

    CO2data, Betonivalmisosat 28 0,16 0,14 0,20

    CO2data, Valmisbetonit 10 0,10 0,06 0,16

CO2data-luokka: Puutuotteet 13 0,40 0,07 1,0

CO2data-luokka: Teräs- ja metallituotteet 17 3,7 0,50 12

Huom. Tuotteiden ominaispäästöt eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Vertailut tulee tehdä rakennustasolla ja koko elinkaari 
huomioiden. Taulukon tarkoituksena on osoittaa, ettei betonin ominaispäästöt ole muita rakennusmateriaaleja korkeammat.

Taulukko 1  CO₂data.fi-palvelussa olevien (9.11.2021) rakennusmateriaalien CO₂-ominaispäästöt 

(GWP, A1..A3, ilman 1,2-kerrointa) (4. Vertailuna on esitetty eri luokkien (Betonituotteet, Puutuotteet ja Teräs- 

ja metallituotteet) päästöt sekä betonin osalta myös betonivalmisosien sekä valmisbetonien päästöt.

tejä ja siten klinkkerin määrää sementissä on 
pystytty vähentämään. Seostamisen ohella 
päästöä on pystytty alentamaan polttopro-
sessin energiatehokkuutta parantamalla sekä 
käyttämällä yhä enemmän kierrätyspolttoai-
neita. Esimerkiksi Finnsementti Oy:n sement-
tien keskimääräinen ominaispäästö vuonna 
2020 oli 595 kg-CO2/tn (3. Kokonaisuutena Suo-
messa on kuitenkin suhtauduttu sementtien 
seostamiseen verrattain maltillisesti, esimer-
kiksi ensimmäiset CEM III-tyypin sementit 
tulivat markkinoille vasta vuonna 2021.

Sementin ja siten myöskään betonin omi-
naispäästöt eivät ole erityisen korkeat. Tau-
lukossa 1 on esitetty rakennusmateriaalien 
ominaispäästöjä. Tiedot on kerätty Suomen 
ympäristökeskuksen CO2Data.fi-päästötieto-
kannasta (4, jossa on yhteensä 202 rakennusma-
teriaalia tai -tuotetta. Kaikkien tietokannassa 
olevien rakennusmateriaalien keskimääräinen 
päästö on 1,48 kg-CO2e/kg. Taulukko osoittaa 
selkeästi, että syy betonin merkittävään roo-
liin CO2-päästöjen osalta ei ole korkeat omi-
naispäästöt. Betonin merkittävät CO2-päästöt 
johtuvat betonin valtavista käyttömääristä. 

Viimeisten parin vuoden aikana tarpeet 
betonin ja sementin CO2-päästöjen vähentä-
miseksi ovat kasvaneet merkittävästi. Taus-
talla on Suomen tavoite hiilineutraalisuuteen 
vuonna 2035. Käytännössä paineita CO2-pääs-
töjen vähentämiseen aiheuttaa suunnitellut 
rakennuskohtaiset päästölaskelmat, erityisesti 

Ympäristöministeriön valmistelema asetus 
rakennuksen ilmastoselvityksestä. Suunni-
telmien mukaan jo vuonna 2025 laskettaisiin 
uusien rakennusten CO2-päästöt ja päästöille 
asetetaan rakennustyyppikohtainen maksimi-
taso. 

Yleisestikin CO2-päästöjen vähentämi-
nen nähdään betonialalla äärimmäisen tär-
keänä asiana, useilla betonialan yrityksillä 
on yrityskohtaisia, vapaaehtoisia tavoitteita 
betonin päästöjen vähentämiseksi. Päästöjen 
vähentäminen on myös taloudellisesti olen-
naista. Betonin valmistuksesta aiheutuvat 
CO2-kokonaispäästöt Suomessa ovat noin 1,2 
milj. tn vuosittain ja tästä sementtien (kotimai-
nen tuotanto + tuontisementti) osuus noin 1,0 
milj.tn. Jos sementin päästöt voitaisiin puo-
littaa ja päästöoikeuden hinnaksi oletetaan 
50 €/tn, niin kustannusvaikutus alalle olisi 
25 milj. € vuosittain. Ja päästöoikeuden hinta 
voi olla tulevaisuudessa selvästi korkeampi-
kin. Vuonna 2022 tulee käyttöön myös betonin 
BY-Vähähiilisyysluokitus. Tämäkin osaltaan 
kasvattaa vähäpäästöisempien betonilaatu-
jen kysyntää.

Kuten taulukko 1 osoittaa, betonin ominais-
päästöt ovat varsin kohtuulliset ja betonin mer-
kittävät CO2-päästöt johtuvat nimenomaan 
betonin suurista käyttömääristä. Kuitenkin 
edelleenkin tehokkain keino betonin päästöjen 
vähentämiseksi on nimenomaan sideaineen 
päästöjen vähentäminen. Muina ratkaisuina 

voisivat olla betonin käytön vähentäminen 
esimerkiksi tehokkaammilla rakenteilla sekä 
myös sementin/sideaineen määrän vähentämi-
nen betonissa. Molemmilla edellä mainituilla 
keinoilla voidaan saavuttaa päästövähennyk-
siä, mutta kokonaisuutena säästöt jäävät ver-
rattain pieniksi. Myöskään betonin korvaami-
nen muilla materiaaleilla ei anna merkittäviä 
päästövähennyksiä. Merkittäviä päästövähen-
nyksiä voidaan saavuttaa vain kun: 

1. sideaineen ominaispäästöjä voidaan mer-
kittävästi alentaa ja

2. vähäpäästöisiä sideaineita käytetään laa-
jamittaisesti

Toki kaikki keinot päästöjen vähentämiseksi 
on hyödynnettävä.

Tulevaisuuden sideaineet
Jo lähitulevaisuudessa tarvitaan sideaineita, 
joiden CO2-päästöt ovat selvästi nykytasoa 
alhaisemmat. Lopullisena tavoitteena on 
saada betonin sideaineet lähes nollapäästöi-
siksi. Menetelmät päästöjen vähentämiseksi 
voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

1. Seossementtien nykyistä laajamittaisempi 
käyttö

2. Vaihtoehtoisten sideaineiden käyttö
3. Portlandsementin valmistuksen tekeminen 

vähäpäästöiseksi

Betonin sideaineet tulevaisuudessa
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4 Betonia käytetään valtavia määriä. Maailmassa 

vuosittain käyttö on n. 10 000 000 000 m3 ja Suomessa 

n. 5 000 000 m3.

4

78 4 2021

Edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole toi-
siaan poissulkevia, eli tulevaisuudessa käytössä 
voi olla kaikki esitetyt vaihtoehdot samanai-
kaisesti. Lisäksi tarvitsee hyödyntää kaikki 
käyttökelpoiset keinot betonin CO2-päästöjen 
vähentämiseksi, kuten rakenteiden tehokkuu-
den kehittäminen ja sideaineen määrän vähen-
täminen betonissa.

Seossementtien nykyistä 
laajamittaisempi käyttö
Seossementit, erityisesti kuonasementit ovat 
tunnettuja tuotteita, niiden mahdollisuudet ja 
myös rajoitteet tunnetaan hyvin. Eurooppa-
lainen sementtistandardi (SFS-EN 197-1) sallii 
seosaineiden runsaan käytön sementeissä. 
Sallitaan muun muassa sementti, joka sisältää 
95% masuunikuonaa ja 5% sementtiklinkkeriä 
(CEM III/C). Suomessa tosin tällaista sementtiä 
voi käyttää vain sisärakenteissa. Myös muita 
seosaineita, kuten lentotuhkaa, silikaa, poz-
zolaaneja voidaan lisätä sementteihin varsin 
suuria määriä, ei kuitenkaan siinä määrin kuin 
masuunikuonaa.

Seossementtien käytön lisääminen näh-
däänkin tehokkaimpana lyhyen aikavälin kei-
nona betonin päästöjen vähentämiseksi. Seos-
sementtien käytöllä voidaan betonin päästöt 
puolittaa tai jopa enemmänkin. Alimmillaan 
seossementtien ominaispäästöt voivat olla 
tasolla 100…200 kg-CO2e/tn (CEM III/C). Ver-
tailuna voidaan esittää Finnsementin, Parais-
ten Oiva-sementin päästöarvo: 626 kg-CO2e/tn. 

Oiva-sementti on sekin keskimääräistä vähä-
päästöisempi sementti.

Seossementtien käyttöön liittyy myös 
ongelmia, kuonabetonien lujuudenkehitys on 
vääjäämättä hitaampaa kuin CEM I tai CEM II 
tyyppisten sementtien. Tämä tarkoittaa myö-
hempää muottien purkuajankohtaa tai vaih-
toehtoisesti lämpökäsittelyn tai kiihdyttimien 
hyödyntämistä. Lämpökäsittelyn ja erityisesti 
kiihdyttiminen osalta tarvitaan tutkimus- ja 
kehitystyötä. 

Lujuudenkehityksen lisäksi kuonabetonien 
säilyvyysominaisuudet voivat poiketa perin-
teisten betonin ominaisuuksista. Hollantilaiset 
ovat tiivistäneet kuonabetonien säilyvyysomi-
naisuudet seuraavasti, kun masuunikuonan 
osuus on noin 70% sideaineen määrästä (2:

• Kloridien tunkeutuminen kuonabetoniin 
on hitaampaa

• Hitaammasta lujuudenkehityksestä joh-
tuen kuonabetoni vaatii pidemmän jälki-
hoidon

• Kuonabetonin karbonatisoituminen on 
nopeampaa

• Kuonabetonin pakkassuolakestävyys on 
huonompi, tosin Alankomaiden sääolo-
suhteissa sillä ei katsota olevan merkittävää 
vaikutusta

• Mahdollinen huono jälkihoito voi johtaa 
huonoon pakkassuolakestävyyteen jo 
lyhyellä aikajaksolla

• Alkalikiviainesreaktiota ei esiinny, kun kuo-
napitoisuus on yli 50%

Seppo Matala tutki väitöskirjatutkimuk-
sessaan karbonatisoitumisen vaikutuksia 
kuonabetonien huokosrakenteeseen (3. Hän 
havaitsi, että karbonatisoituminen muuttaa 
kuonabetonien huokosrakennetta selvästi 
enemmän verrattuna tavanomaiseen beto-
niin. Myös betonin ikääntymisen vaikutus oli 
kuonabetonilla voimakkaampaa. Ikääntymi-
sellä on merkittävä vaikutus kuonabetonien 
pakkassuolakestävyyteen.

Suomen olosuhteissa runsaasti kuonaa 
sisältäviä sideaineita ei ole järkevää käyttää 
rakenteissa, joihin kohdistuu pakkassuolarasi-
tuksia. Juuri tästä syystä Väylävirasto rajoittaa 
P-lukubetoneissa masuunikuonan maksimi-
määräksi 50%. Poikkeuksena P0-betonit.

Myös masuunikuonan saatavuuteen liittyy 
kysymysmerkkejä. Masuunikuonaa syntyy 
teräksen valmistuksen yhteydessä, mutta 
syntyvän kuonan määrä on kaukana semen-
tin käyttömääristä. Siten tulevaisuudessa seos-
sementtien käytön lisääntyessä masuunikuo-
nasta voi tulla pula. Lisäksi terästeollisuuden 
siirtyminen vetypelkistykseen vaikuttaa 
merkittävästi masuunikuonan määrään ja laa-
tuun. Myös muiden seosaineiden saatavuuden 
kanssa on haasteita, esimerkiksi lentotuhka 
loppuu Suomen lähialueilta hyvinkin pian. 
Kalkkikiven ja savipohjaisten materiaalien, 
kuten metakaoliinin, saatavuuden kanssa ei 
ole vastaavia ongelmia kuin masuunikuonan 
ja lentotuhkan kanssa.

Masuunikuonan osalta lisähaasteena on 
mahdollinen ominaispäästöarvon kasvaminen. 

Betonin sideaineet tulevaisuudessa
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Kuva 5

Portlandsementin ja seosaineiden koostumus CaO-SiO2-Al2O3-kuvaajassa (4

Nykyisellään masuunikuonan päästöön laske-
taan vain jauhatuksen ja kuljetusten aiheutta-
mat päästöt, mutta ei päästöjä teräksen val-
mistuksesta. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
nykyisenä periaatteena on, että myös mahdol-
lisiin sivutuotteisiin allokoidaan osa päätuot-
teiden valmistuksen aiheuttamista päästöistä. 
Masuunikuonan osalta tästä keskustellaan 
parhaillaan EU-tasolla ja on todennäköistä, 
että masuunikuonan CO2-päästöarvo tulee 
kasvamaan jossain määrin. Tämä söisi jonkin 
verran masuunikuonan tehokkuutta päästöjen 
vähentäjänä, mutta jatkossakin masuunikuo-
nan päästötaso olisi selvästi portlandsementin 
päästötasoa alhaisempi.

Vaihtoehtoiset sideaineet
Vaihtoehtoisilla sideaineilla tarkoitetaan sideai-
neita, jotka eivät sisällä portlandsementtiä. 
Tunnetumpia vaihtoehtoisia sideaineita ovat 
alkaliaktivoidut kuonat sekä geopolymeerit. 
Geopolymeeriä käytetään usein yleisterminä, 
vaikka tarkkaan ottaen sillä tarkoitetaan 
Joseph Davidovitsin kehittämää aktivoituun 
metakaoliiniin perustuvaa sideainetta.

Alkaliaktivoitujen kuonien lisäksi vaihtoeh-
toisia sideaineita on erityyppisiä. Portlandse-
mentin pääasiallinen raaka-aine on kalkkikivi 
(CaCO3) ja kalkkikiven kalsinoinnista (CaCO3 
i CaO + CO2) aiheutuu valtaosa portlandse-
mentin CO2-päästöistä. Vaihtoehtoiset sideai-
neet tulisi mieluummin perustua pii- tai alu-
miinipohjaisiin raaka-aineisiin (Kuva 5). Näin 
CO2-päästöjä voitaisiin alentaa verrattuna 

portlandsementtiin. Vaihtoehtoisten sideainei-
den raaka-aineena on usein muun teollisuuden 
sivuvirta tai jokin jätemateriaali.

Tunnettuja vaihtoehtoisia sideaineita on 
muun muassa:

• Kalsium-aluminaattisementit,  
esim. Ciment Fondu

• Kalsium-silikaattisementit,  
esim. Solidia cement

• Kalsium-hydrosilikaattisementit,  
esim. Celitement

• Kalsium-sulfoaluminaattisementit,  
esim. LaFarge Aether ja ALI CEM

• Alkaliaktivoidut sideaineet, esim. Cemfree
• Geopolymeerit, esim. BanahCEM ja E-crete

Myös suomalainen Betolar Oy kehittää vähä-
hiilisiä ratkaisuja betoniteollisuuteen. Betolar 
Oy:n tavoitteena on vaihtoehtoisten sideainei-
den käyttöönotto.

Osa edellä mainituista vaihtoehtoisista 
sideaineista vähentää sideaineen CO2-päästöjä, 
mutta osalla niistä tavoitellaan ensisijaisesti 
muutoksia sementin ja betonin ominaisuuk-
siin ja päästöt voivat olla portlandsementin 
tasolla. Esimerkiksi kalsium-aluminaatti-
sementit parantavat betonin tulenkestoa 
olennaisesti, mutta eivät ole vähäpäästöisiä 
sideaineita. 

Vaihtoehtoiset sideaineet eivät ole nolla-
päästöisiä. Esimerkiksi alkaliaktivoitujen kuo-
nien osalta päästöjä aiheutuu kuonasta sekä 
aktivaattorista. Myös jätemateriaalitkin vaati-

Betonin sideaineet tulevaisuudessa
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vat jonkin verran prosessointia, mistä aiheu-
tuu päästöjä. Parhaimmillaan vaihtoehtoisilla 
sideaineilla päästään CO2-päästöissä samalle 
tasolle kuin runsaasti seostetuilla sementeillä 
(esim. CEM III/C).

Vaihtoehtoiset sideaineet eivät ole mikään 
uusi keksintö. Alkaliaktivoitu kuona on paten-
toitu jo 1895. Laajemmalti alkaliaktivoituja 
sideaineita kehitettiin Ukrainassa 1960-luvulla 
ja siellä sitä on käytetty vesirakenteiden ja ker-
rostalojen valmistuksessa hyvällä menestyk-
sellä. 1980-luvulla suomalainen Bengt Forss 
kehitti F-sementin, joka oli muunnos ukrai-
nalaisesta sideaineesta. F-sementtiä tutkit-
tiin kattavasti Suomessa, mutta varsinaiseen 
käyttöön se ei ikinä yltänyt. Partekin sementti-
teollisuus kehitti samoihin aikoihin alkali-
aktivoituun kuonaan perustuvan sideaineen, 
mutta sideaineessa oli mukana myös hieman 
portlandklinkkeriä. Siten se ei tarkkaan ottaen 
ollut vaihtoehtoinen sideaine, vaan normien 
mukainen sementti. Partekin sideainetta käy-
tettiin mm. erilaisten betonituotteiden valmis-
tuksessa. Käyttö loppui 1990-luvun lamaan.

Myös vaihtoehtoisten sideaineiden haas-
teena on raaka-aineiden riittävä saatavuus. 
Kuitenkin vaihtoehtoisten sideaineiden lisä-
mahdollisuutena on hyödyntää erilaisia teol-
lisuuden sivuvirtoja ja myös jätemateriaaleja. 
Masuunikuona ja lentotuhka pystytään helposti 
hyödyntämään normaalissa betonin valmistuk-
sessa, mutta teollisuudessa syntyy runsaasti 
muitakin kuonia, tuhkia sekä jätemateriaaleja. 

Näitä materiaaleja voidaan hyödyntää vaihto-
ehtoisten sideaineiden valmistuksessa ja muu-
toin tällaiset materiaalit jäisivät hyödyntämättä. 
Siten vaihtoehtoisten sideaineiden tutkiminen 
nähdään ensisijaisen tärkeänä.

Toinen, ehkä vieläkin merkittävämpi haaste 
vaihtoehtoisten sideaineiden käytölle on rajoi-
tukset kantavissa rakenteissa. Eurooppalainen 
standardointi säätelee varsin tarkkaan mitä 
sementti voi sisältää (SFS-EN 197-1) ja toisaalta 
mitä raaka-aineita betonissa voidaan käyt-
tää (SFS-EN 206). Alaa voidaan pitää tässä 
suhteessa konservatiivisena, mutta toisaalta 
rakentamisessa turvallisuus on tärkein kriteeri. 
Ei haluta ottaa pienintäkään riskiä uusien, 
osin tuntemattomien sideaineiden kanssa. 
Myös taloudelliset riskit voivat olla suuria, 
esimerkkinä tilanne, jossa kantavat rakenteet 
menettävät lujuuttaan 20 vuoden ikäisenä.  
On mahdollista saada hyväksyntä vaihtoeh-
toisille sideaineille, vaikka ne eivät täytäkään 
sementti- ja betonistandardien vaatimuksia, 
mutta tällaiset prosessit ovat usein raskaita. 
Yhtenä vaihtoehtona ETA-hyväksyntä (Euro-
pean Technical Approval). Keski-Euroopassa 
tehdään jonkin verran erilaisia betonituotteita 
käyttäen vaihtoehtoisia sideaineita. 

Juuri standardien rajoituksista sekä myös 
raaka-aineiden rajallisuudesta johtuen vaih-
toehtoisten sideaineiden potentiaalisimmat 
käyttökohteet löytyvät ei-kantavista raken-
teista, esimerkiksi erilaisista betonituotteista. 
Tällaisissa tuotteissa rajoitukset sideaineen 

laadulle ovat yleensä kantavia rakenteita lie-
vemmät. Vaihtoehtoisilla sideaineilla voidaan 
näin saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä 
yksittäisten tuotteiden osalta. Kuitenkin vai-
kutukset betonirakentamisen kokonaispääs-
töihin tulevat todennäköisemmin jäämään 
vähäisiksi.

Portlandsementin 
vähäpäästöinen valmistus
Teknisesti on mahdollista valmistaa portland-
sementtiä hyvinkin vähäpäästöisesti. Tämä 
edellyttää merkittäviä muutoksia sementin 
valmistusprosessiin:

• Sementin valmistuksessa syntyvän CO2:n 
talteenotto

• Fossiilisesta polttoaineesta luopuminen 
polttoprosessissa

Syntyvän hiilidioksidin talteenotto on tär-
keässä roolissa, sillä noin 60% sementin 
CO2-päästöistä syntyy nimenomaan kalsinoin-
nissa, CaCO3 hajoaa CO2:ksi ja CaO:ksi. Hiili-
dioksidin talteenotto (CCS = Carbon Capture 
and Storage) on olemassa olevaa teknologiaa, 
mutta tekniikka on kallista. Toisaalta päästö-
kaupan kautta CO2-päästöjen hinta nousee 
koko ajan ja siten myös talteenoton kilpailu-
kyky paranee. Norjalainen sementin valmis-
taja Norcem rakentaa maailman ensimmäistä 
sementtitehtaan mittakaavassa toteutettavaa 
hiilidioksidin talteenottolaitteistoa. Talteen-

Betonin sideaineet tulevaisuudessa
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7 Periaate hiilidioksidin talteenotosta ja varastoin-

nista Norcem:in tehtaalla Norjan Brevikissä (5.

otettu CO2 varastoidaan tyhjennettyyn öljyn-
porauskenttään Pohjanmerellä. Investoinnin 
kokonaiskustannukset ovat yli miljardi euroa. 
Tämä sisältää laitteiston rakentamisen ja ope-
roinnin 10 vuoden ajan.

Mielenkiintoista on myös mahdollisuus 
hyödyntää talteenotettua hiilidioksidia (CCU 
= Carbon Capture and Utilization). Maksaahan 
CO2 materiaalina lähes 100 €/tn. Talteen otet-
tua CO2:ta voitaisiin käyttää mm. synteettisen 
polttoaineen valmistamiseen. Suomessa tutki-
taan mahdollisuuksia valmistaa Finnsementin 
sementtitehtaalla talteenotettavasta hiilidiok-
sidista ja Kemiran tehtaalta syntyvästä vedystä 
synteettistä metanolia, josta edelleen voitaisiin 
jalostaa hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.

Kalsinoinnissa syntyvän päästön lisäksi 
itse sementtiklinkkerin polttoprosessi syn-
nyttää CO2-päästöjä. Tätä osuutta on pystytty 
tehokkaasti vähentämään polttoprosessin 
energiatehokkuutta parantamalla sekä käyt-
tämällä kierrätyspolttoaineita. Teoreettisesti 
on mahdollista tehdä polttoprosessi hyvin 
vähäpäästöiseksi. Sementtiklinkkeri polte-
taan kuitenkin niin korkeassa lämpötilassa 
(1450 °C), ettei sitä ei voida sähkötoimisella 
kiertouunilla kustannustehokkaasti saavut-
taa. Kuitenkin nykyisissä sementtiuuneissa 
käytetään ennen kiertouunia kalsinaattoria 
tai nousuputkea, missä raakajauheessa olevan 
kalkkikiven kalsinoituminen tapahtuu. Tämä 
kalsinoitumisosuus voitaisiin tehdä sähkön 
avulla, ja sen jälkeen materiaali syötettäisiin 

kiertouuniin klinkkerin polttovaiheeseen (6. 
Sähköinen kalsinaattori alentaisi sementin 
valmistuksen hiilidioksidipäästöjä merkittä-
västi. Näin voitaisiin myös pitää erillään pol-
tosta syntyvät savukaasut ja kalkkikivestä 
kalsinoinnissa vapautuva hiilidioksidi, mikä 
puolestaan helpottaisi hiilidioksidin talteen-
ottoa. Hiilidioksidin talteenotto ei kuitenkaan 
edellytä kalsinoinnissa ja poltossa syntyvien 
päästöjen erottelua, esimerkiksi Brevikissä 
hiilidioksidi tullaan ottamaan talteen tehtaan 
savukaasuista, jotka sisältävät sekä kalsinoin-
nista että poltosta syntyvät kaasut. 

Sähköisen kalsinaattorin ja hiilidioksidin 
talteenoton avulla sementin päästöt voitai-
siin saada alhaisiksi, arviolta lähelle tasolle 
100 kg-CO2e/tn. Sementin valmistuksen teke-
minen vähäpäästöiseksi tulee vaatimaan 
suuria investointeja ja globaalisti se tulee kes-
tämään kauan. Mutta paikallisesti, esimerkiksi 
Suomessa se olisi mahdollista. Investoinnit 
edellyttäisivät kuitenkin merkittävää yhteis-
kunnan tukea. Norjan valtiolla on merkittävä 
rooli sementtitehtaan hiilidioksidin talteen-
ottolaitoksen ja varastointi-infrastruktuurin 
investoinnissa. 

Vähäpäästöinen sementin valmistuspro-
sessi tukeutuisi perinteisiin portlandsementin 
raaka-aineisiin ja siten raaka-aineiden saata-
vuusongelmat olisivat vähäisiä verrattuna esi-
merkiksi seossementteihin tai vaihtoehtoisiin 
sideaineisiin. Samoin itse sementti olisi tuttu ja 
turvallinen. Portlandsementistä on kokemusta 

ja tutkimustietoa jo yli sadan vuoden ajalta. 
Materiaalin ominaisuudet ja myös rajoitukset 
tunnetaan hyvin. Myös huoltovarmuuden 
kannalta sementin valmistaminen Suomessa 
tulevaisuudessakin on tärkeää.

Sideaineiden käyttö tulevaisuudessa
Kuten edellä on esitetty, betonissa käytettävät 
sideaineet tulevat muuttumaan jo lähitulevai-
suudessa. Artikkelissa on jaoteltu kolme eri-
laista suuntausta sideaineiden kehityksessä. 
Kuvassa 8 esitetään erityyppisten sideaineiden 
arvioitu kehitys vuoteen 2035 saakka. Nel-
jäntenä tyyppinä kuvaajassa on perinteinen 
sementti, jolla tarkoitetaan portlandsementtiä 
tai vähäisessä määrin seostettuja sementtejä 
(CEM I ja CEM II tyypin sementit).

Olettamuksena on, että seossementtien 
määrä kasvaa ensimmäisenä ja vähentää 
siten CEM I ja CEM II tyyppisten sementtien 
osuutta. Seossementtien käytön ei kuitenkaan 
oleteta ylittävän 60%:n osuutta, koska seosse-
mentit eivät sovellu kaikkiin käyttökohteisiin 
ja myös masuunikuonan saatavuus tulee rajoit-
tamaan seossementtien käyttöä.

Myös vaihtoehtoisten sideaineiden käyttö 
tulee lisääntymään, mutta oletettavasti kasvu 
tulee olemaan verrattain hidasta ja vaihtoeh-
toisten sideaineiden markkinaosuus tarkaste-
lujaksolla tulee jäämään kohtuullisen pieneksi. 
Olettamukset pohjautuvat siihen, että käyttö 
rajoittuu pääosin vain pienivoluumisiin eri-
koistuotteisiin, koska rakentamisen standar-
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Kuva 8

Arvioitu sideaineiden käytön kehittyminen tulevaisuudessa. 

dit rajoittavat vaihtoehtoisten sideaineiden 
käyttöä kantavissa rakenteissa. Standardien 
osalta näköpiirissä ei ole olennaisia muutok-
sia. Myös raaka-aineiden saatavuus rajoittaa 
vaihtoehtoisten sideaineiden laajamittaista 
käyttöä. Esimerkiksi masuunikuonaa tuskin 
kannattaa merkittävässä määrin käyttää alka-
liaktivoiduissa sideaineissa, koska kaikki syn-
tyvä masuunikuona voidaan käyttää astetta 
helpommin seossementeissä. Vaihtoehtoisten 
sideaineiden osalta tehdään paljon tutkimusta 
ja siten on kyllä mahdollista, että tulevaisuu-
dessa saavutetaan merkittäviä läpimurtoja. 
Tällöin vaihtoehtoisten sideaineiden markki-
naosuus voi nousta esitettyä korkeammiksi.

Merkittävä muutos on arvioitu tapahtu-
van noin 10 vuoden kuluttua. Tällöin voisi 
alkaa sementin valmistuksen muuntuminen 
vähäpäästöiseksi. Samoihin aikoihin myös 
masuunikuonan saatavuus alkaisi todennäköi-
sesti ehtymään. On toki äärimmäisen vaikea 
ennustaa missä vaiheessa nämä tulevat lopulta 
tapahtumaan. Jos halutaan hyödyntää semen-
tin päästövähennykset Suomen hiilineutraa-
lisuustavoitteessa, investoinnit vähähiilisen 
sementin tuotantotekniikkaan tulisi tehdä 
viimeistään 2030-luvun alussa.

Kun betonin hiilikädenjälkipuolella vielä 
huomioidaan karbonatisoitumisen CO2:ta 
sitova vaikutus, betoni olisi vähäpäästöisen 
sementin valmistustekniikan myötä vuonna 
2035 hiilineutraali tai jopa hiilinegatiivinen 
materiaali. 

Yhteenveto
Betonin sideaineissa tulee tapahtumaan muu-
toksia lähivuosina johtuen tarpeista vähen-
tää betonin CO2-päästöjä. Tähän ei löydy 
yhtä yksittäistä ratkaisua, vaan vähennykset 
saadaan aikaiseksi yhdistelemällä eri mene-
telmiä. Lyhyellä aikavälillä päästöjä saadaan 
tehokkaimmin vähennettyä seossementtien 
käyttöä lisäämällä. Haasteena tulee olemaan 
erityisesti masuunikuonan saatavuus. 

Myös vaihtoehtoisten sideaineiden käyttö 
tulee lisääntymään, mutta oletettavasti vähäi-
semmässä määrin kuin seossementtien. Vaih-
toehtoisten sideaineiden käyttöä rajoittaa 
niiden käytön rajoitukset kantavissa raken-
teissa. Myös raaka-aineiden saatavuuteen liit-
tyy vastaavia ongelmia kuin seossementeillä.

Lopullisena ratkaisuna betonin CO2-pääs-
töjen vähentämiseksi nähdään portlandse-
mentin valmistuksen tekeminen vähäpäästöi-
seksi. Tämä edellyttää hiilidioksidin talteenot-
toa sekä kalkkikiven sähköistä kalsinointia ja 
siten todella suuria investointeja. Vähäpääs-
töisen valmistustekniikan avulla vältettäisiin 
ongelmat liittyen raaka-aineiden saatavuuteen 
ja myös materiaali (portlandsementti) tunne-
taan erinomaisesti. Vähäpäästöistä sementin 
valmistustekniikkaa hyödyntämällä hiilineut-
raalisuus voitaisiin saavuttaa betonin osalta 
vuoteen 2035 mennessä.

Betonin sideaineet tulevaisuudessa

Seossementit sisältävät CEM III-tyypin sementit 

sekä sideaineet, joissa on käytetty kuonajauhetta. 

Arviot perustuvat kirjoittajan näkemyksiin tule-

vaisuuden kehityksestä.
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Betonin sideaineet tulevaisuudessa

the availability of blast furnace slag can be a 
challenge.

Alternative binders are developed actively. 
Alternative binders do not contain Portland 
cement and therefore enable rather low 
CO2-emissions. There are several different types 
of alternative binders and the most common 
are alkali-activated binders and geopolymers. 
Alternative binders can be manufactured from 
different side materials of industry and also 
from some waste materials. However, the avail-
ability of raw materials is rather limited and 
therefore also the use of alternative binders will 
probably stay on rather low level. In addition, 
alternative binders are not fulfilling the require-
ments of the European standards, and this will 
restrict the use in the load-bearing structures.

The final solution for reducing CO2-emis-
sion of cement/concrete will be the low carbon 
production of Portland cement. Large invest-
ments are needed for capturing the CO2 from 
the clinker production process.  Also, the cal-
cination process can be carried out using elec-
tricity instead of fossil energy. CO2-emissions 
pf cement production can be radically reduced, 
and availability of raw materials will not cause 
such problems as with other methods.

Based on the estimations, the use of blended 
cements will increase significantly in near 
future. Also, alternative binders will be used 
more, but their share will remain on low level 
because of the limited availability of the raw 
materials and restrictions to use them in the 
load-bearing structures. It is estimated that the 

CO2-emissions of Portland cement production 
can be significantly reduced in 10 years. This 
will make concrete as carbon neutral material 
and even carbon negative material when the 
carbonation of concrete is taken into account. 

Future binders for concrete
Changes in concrete binders will take place 
already in near future. Changes are boosted 
by the climate change. CO2-emissions of con-
crete are needed to reduce and thereby also the 
cements/binders need modifications. Portland 
cement has a long and successful history, but 
new alternatives are inevitably coming to Port-
land cement. In this article the probable future 
changes of concrete binders are estimated. Also 
timetable for the changes is forecast.

There is not a single solution for reduc-
tion CO2-emissions of concrete, but different 
approaches will be needed. The possibilities 
to reduce CO2-emissions of binders can be 
grouped into three methods:

1. Large-scale use of blended cements
2. Use of alternative binders
3. Low carbon manufacturing process of 

Portland cement 

More intensive use of blended cements, for 
example CEM III type cements, is considered as 
the fastest and easiest method for reduce CO2-
emissions of concrete. The European standards 
allow high amount of secondary cementitious 
materials in concrete. Also, blended cements 
have been used for a long time in concrete 
manufacturing with good experiences. How-
ever, blended cements with high slag content 
will change the properties of concrete, especially 
the strength development is delayed and also 
the durability properties may change. In future, 

9

10

9 Rakeinen masuunikuona (GBFS) on terästeolli-

suuden jätetuote, joka voidaan kierrättää sementissä 

betonin lujuuden ja kestävyyden lisäämiseksi.

10 Mikrokuva rakeistetusta masuunikuonasta.
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Vaatimukset rakennuskohteiden kasvihuone-
päästöjen vähentämiselle ovat tiukentuneet 
voimakkaasti ja tulevat entisestään tiukentu-
maan erilaisten sitoumusten ja lainsäädännön 
kautta. On selvää, että myös materiaalivalmis-
tajien on kehitettävä tuotteita ja ratkaisuja, 
joilla päästöjä voidaan leikata. 

Ympäristöasiat ja tuotteiden hiilijalanjälki 
ovat nousseet myös merkittäviksi hankinta-
kriteereiksi rakennushankkeissa. Vähähiilisiä 
tuotteita tulee nyt nopealla tahdilla markki-
noille, ja ne ovat monella betonialan yrityksellä 
tämän hetken tärkeimpiä kehityskohteita.

Mitä asiakas haluaa?
Vähähiilisille betonituotteille on ollut selkeää 
tilaustarvetta, ja alan yrityksissä huutoon on 
vastattu. Muun muassa Ruduksella on ollut 
oma Vihreä Betoni jo kymmenen vuotta vali-
koimissaan ja tuoreimpana tuotekehityksen 
tuloksena on valmisbetoni, johon on käytetty 
Finnsementin uutta vähähiilisempää CEM III 
-luokan sementtiä, Kolmossementtiä. Conso-
lis Parma laajentaa omalta osaltaan uusien 
vähähiilisten tuotteiden valikoimaa kaikkiin 
tuoteryhmiinsä, Ruskon Betoni Etelä Oy:lla on 
RB CLEAN -tuoteperheen vähähiiliset valmis-
betonit ja Lujabetoni toi tänä syksynä markki-
noille uuden Luja-Vähähiilibetonin.

”Asiakkaiden kiinnostus vähähiilibetoniin 
on ollut vahvaa. Tänä vuonna olemme toimit-
taneet valmisbetonia ensimmäisiä sovittuja 
kauppoja ja ja toimitukset myös jatkuvat. 
Tulossa on tänä vuonna vielä muitakin tuot-

Vähähiilinen betoni 
tulee vauhdilla

Tia Härkönen, toimittaja Vähähiiliset materiaalit ja ympäristöystävällinen toiminta ovat 
kuuma aihe rakennusalalla. Betoniteollisuuden toimijoilla ja sen 
sidosryhmillä on selkeä tahtotila löytää uusia ratkaisuja ja kehit-
tää koko alan toimintaa ympäristövastuullisuudessa. Asiakkaita 
tuotteiden vähähiilisyys kiinnostaa myös entistä enemmän.

teita elementtirakentamiseen ja infraraken-
tamiseen, kertoo Lujabetonin yksikönjohtaja 
Markus Haatainen.

”Ympäristöasiat alkavat olla asiakkaille 
todella merkittävä asia. Uusi Kolmossementti 
on saanut paljon kiitosta ja sille oli selvä tilaus 
markkinoilla, kommentoi Finnsementin liike-
toimintapäällikkö Mikko Marjalaakso.

Consolis Parman markkinointipäällikkö 
Petri Kähkönen toteaa samaa: ”Rakennusliik-
keet ja toimialan yritykset ovat julkaisseet 
omia tavoitteitaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi, ja kiinnostus vähähiilisiä 
tuotteita kohtaan on niiden suuren vaikutta-
vuuden takia kasvanut nopeasti. Meillä vähä-
hiiliset tuotteet ja ratkaisut perustuvat ns. 

Vähähiilistä vai hiilikompensoitua?

Markkinoilla on sekä vähähiilisiä että hiilikompensoituja betonilaatuja. Kompensoiduissa 
laaduissa itse betonimateriaalille ei ole tehty mitään erityistä, vaan betoninvalmistuksen 
päästöjä vastaava hiilimäärä on kompensoitu ostamalla päästöoikeuksia. Näiden betoni-
laatujen vähähiilisyyttä ei luokitella taulukoissa. Niissä tapauksissa, joissa betonireseptin 
koostumusta on muutettu korvaamalla sementtiä esimerkiksi muun teollisuuden sivu-
tuotteilla, itse betonin hiilipäästö pienenee ja silloin puhutaan vähähiilisistä betoneista.

1 Helsingin Vuosaaressa valettiin kesäkuussa 2021 

24-kerroksisen asuintalon pohjalaatta ympäristöys-

tävällisemmästä betonista. 
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Parma Green -teknologiaan, mikä tarkoittaa 
rakennuksen tuotevaiheen hiilidioksidipääs-
töjen pienentämistä materiaali-, tuotanto- 
kuin suunnitteluteknisten innovaatioiden 
avulla.”

Vertailu ”normaalibetoniin” kiinnostaa
Vähähiilistä betonia suositellaan tällä hetkellä 
käyttöön massiivisissa valuissa, sisälle tehtä-
vissä betonirakenteissa sekä elementtiraken-
teissa. Asiakkaita vähähiilisen betonin käy-
tössä kutkuttaa sen aito CO2-vaikutus, mutta 
yhtä lailla mahdolliset tekniset erilaisuudet 
”normaalibetoniin” verrattuna. 

Rambollin johtavan asiantuntijan Jukka 
Lahdensivun mukaan vähähiilinen betoni 
ei käytössä juurikaan poikkea normaalista 
betonista.

Kylmät olosuhteet eivät kuitenkaan tois-
taiseksi ole vähähiiliselle betonille parhaat. 
Se näkyy muun muassa vähähiilisen beto-
nin normaalia betonia hieman hitaammassa 
lujuudenkehityksessä. Työmaalla pitää aina-
kin varautua pitämään rakenteet lämpimänä 
kaikissa olosuhteissa. Hyvää on vastaavasti, 
että lämpimissä olosuhteissa, kuten kesäai-
kaan, saadaan hallittua liian korkeat lämpö-
tilat massiivisten rakenteiden valuissa, eikä 
valuihin tule lämpötilaeroja tai liian korkeita 
lämpötiloja.

”Vähähiilinen betoni toimii parhaiten suu-
rissa määrissä käyttäessä. Paksussa raken-
teessa betoni tuottaa enemmän lämpöä ja kiih-
dyttää lujuusreaktiota. Massiivissa rakenteissa 

normaalia betonia käyttäessä lujuusreakti-
oissa muodostuva lämpötila voi nousta jopa 
liian korkeaksi. Vähähiilinen betoni tuottaa 
lämpöä vähemmän ja pidemmällä aikavälillä, 
joten se on usein laadullisesti parempi ratkaisu 
massiivisissa rakenteissa. Toisaalta se soveltuu 
huonosti kylmiin olosuhteisiin ja talvikäyttöön. 
Talvella betonin pitää olla nopeasti kovettuvaa, 
jotta lujuus kehittyy tarpeeksi paljon ennen 
kuin rakenne kylmenee liikaa ja lujuusreaktio 
pysähtyy”, selventää Rudus Oy:n kehityspääl-
likkö Mika Autio.

Consolis Parman teknologiajohtaja Juha 
Rämö huomauttaa, etteivät vähähiiliset beto-
nielementit eroa käyttäjän näkökulmasta 
tavanomaisista betonielementeistä muuten 
kuin hiilijalanjälkensä osalta.

”Niitä voidaan käyttää vakiotuotteiden 
tapaan ja ne täyttävät vastaavat laatuvaati-
mukset. Markkinoille tuomamme vähähii-
liset betonielementit kattavat jo valtaosan 
tuotevalikoimastamme, mutta esimerkiksi 
julkisivubetonien osalta kehitystyömme on 
vielä kesken.”

Kuinka paljon vähähiilistä betonia 
käyttämällä voidaan pienentää 
rakentamisen hiilijalanjälkeä?
Vähähiilisen betonin päästöpotentiaali on mer-
kittävä. Hanketasolla rakennuksen kantavan 
rungon päästöjen osuus on hieman yli puolet 
rakennusosien valmistuksen aiheuttamista 
päästöistä. Petri Kähkösen mukaan Parman 
vähähiilisiä seinä-, laatta- ja runkotuotteita 

täysimittaisesti hyödyntämällä voidaan asuin-
kerrostalon kantavan rungon tuotesidonnaisia 
päästöjä leikata yli kolmanneksella.

”Toteuttamalla koko rakennuksen runko 
esimerkiksi Parman vähähiilisillä betonie-
lementeillä ja käyttämällä paikallavaluissa 
vähähiilisiä massoja voidaan betonirunkoisen 
asuinkerrostalon hiilijalanjälkeä pienentää 
noin 100 kiloa neliötä kohden (kgCO2e/m2). 
Tämä tarkoittaa sitä, että vähähiilisen beto-
nirunkoisen asuinkerrostalon hiilijalanjälki 
on samansuuruinen kuin puurakenteisella 
asuinkerrostalolla”, hän toteaa.

”Tuotekehityksessä lähdimme liikkeelle 
laatoista, sillä niiden vaikutus rakennusvai-
heen päästöjen osalta on suuri. Vähähiilisiä 
ontelolaattoja käyttäen betonirakenteisen 
kerrostalon rungon päästöt putoavat reilulla 
viidenneksellä”, Juha Rämö täydentää.

Betonia ja puuta verrataan usein raken-
nusmateriaaleina toisiinsa ja puuta pidetään 
yleisesti ekologisempana vaihtoehtona. Koko-
naisuus kuitenkin ratkaisee.

”Finnsementin Kolmossementillä tehty 
betoni on rakentamisen aikaisten päästöjen 
suhteen vähintään samalla viivalla puuteknis-
ten ratkaisujen, kuten liimapuurakenteiden ja 
massiivipuulevyjen, kanssa. Kun otetaan huo-
mioon rakennuksen koko elinkaaren päästöt, 
ekotehokas betoni on kokonaisuutena jopa 
ekologisempi ratkaisu”, huomioi Mikko Mar-
jalaakso.

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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Entä se sementti?
Betoni on tunnustetusti maailman käytetyin 
jalostettu rakennusmateriaali sen kestävyy-
den, pitkäikäisyyden ja edullisuuden ansiosta. 
Yhteiskunnalle välttämättömänä rakennusma-
teriaalina sen aiheuttamien kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen on tärkeää. Kotimai-
sen betonituotannon hiilidioksidipäästöjen 
osuus on noin kaksi prosenttia koko Suomen 
päästöistä. 

Betonin hiilidioksidipäästöistä suurin osa 
on lähtöisin sementistä. Siksi suurin vaiku-
tus betonin hiilidioksidipäästöjen pienentä-
miseen saadaan sementtiä vähentämällä ja 
korvaamalla. Sementtiä korvataan yleisesti 

seosaineilla, jotka voivat reagoida betonissa 
sementin reaktioiden avulla tuottaen beto-
niin lisää lujuutta. Yleisimpiä seosaineita ovat 
masuunikuona ja lentotuhka. Masuunikuona 
on terästeollisuuden sivuvirtatuote ja lento-
tuhka kivihiilen poltossa muodostuva hieno 
tuhka. Reseptiikan optimointi on myös tärkeä 
osa betonin hiilidioksidipäästöjen pienennystä. 
Runkoaineen on tärkeää olla hyvin pakkaan-
tuvaa, sideaineiden laadultaan tehokkaita ja 
liikaa ylilujuutta pitää välttää.

Kolmossementti on tuore innovaatio, 
joka tuli tänä syksynä markkinoille nopealla 
syklillä. Alalla on tyypillisesti tehty tuoteke-
hitystä useampi vuosi ja testaus sekä tuote-
hyväksyntäkokeissa edetty rauhallisesti. Kol-
mossementille vauhtia antoi niin EU:n uusi 
päästökauppakausi kuin asiakkailta tullut 
kysyntä. 

”Asiakaskunnasta alkoi tulla selvästi 
enemmän painetta. Rakennusteollisuus on 
alana konservatiivinen ja aiemmin asiat ovat 
edenneet hitaammin. Ympäristöarvot nousivat 
juhlapuheissa esiin jo 10-15 vuotta sitten, mutta 
markkinoilla ympäristöystävällisiin tai ekote-
hokkaampiin tuotteisiin ei ylimääräistä imua 
ollut. Viime vuonna rakennuttajien ja tilaajien 
puolelta alkoi näkyä aitoa kiinnostusta. Nyt 
2021 tämä on vain kiihtynyt”, sanoo Mikko 
Marjalaakso.

Kolmossementti oli Finnsementillä jo kehi-
tysputkessa, mutta veto markkinoilta johti 
siihen, että aikataulua nopeutettiin. Jatkuva 
tuotanto aloitettiin kesälomakauden jälkeen. 

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla

Mikä ihmeen geopolymeeri?

Betonin hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää tulevaisuudessa ns. geopolymeeritek-
niikoiden avulla. Geopolymeereillä tarkoitetaan erilaisia joko maaperästä otettavia tai 
teollisuuden sivuvirtoina syntyviä mineraalisia materiaaleja, joilla kyetään sitomaan kivi-
ainesta betoninkaltaiseksi materiaaliksi sementin tapaan. Jos geopolymeroinnin avulla 
voidaan korvata perinteinen kalsiumpohjainen sementti pienipäästöisellä sideaineella, 
myös lopputuloksena syntyvä geopolymeeribetoni voi olla hyvin vähäpäästöistä.

Geopolymeerejä voi saada aikaan muun muassa kaoliinipitoisista savesta tai esimer-
kiksi teräs- ja kaivannaisteollisuuden pii- ja alumiinipitoisista jäteaineista.

Geopolymeerit ovat aktiivisen tutkimustoiminnan kohteena sekä Suomessa että maa-
ilmalla. Suomessa keihäänkärkenä toimii Oulun yliopiston kuitu- ja materiaalitekniikan 
tutkimusryhmä professori Mirja Illikaisen johdolla.

2 Betonin valua työmaalla.

3 Vähähiilisten tuotteiden valmistusta Consolis 

Parman tehtaalla.
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Kolmossementti on pitkälle viety, koska se on 
seostettu eli perinteisesti sementin osana käy-
tettyä klinkkeriä on korvattu masuunikuonalla. 

Seuraava tuotelanseerauskin on tiedossa.
”Jo ensi vuonna on tulossa uusi tuote, joka 

on vielä seostetumpi ja siten entistäkin vähä-
hiilisempi”, iloitsee Finnsementin ympäristö-
päällikkö Ulla Leveelahti.

Betonin voima piilee kiviaineksessa
Usein ajatellaan, että sideaineen hiilipäästö 
ratkaisee betonin hiilipäästön, mutta myös 
kiviaineksen laadulla on vaikutusta. Vanha 
lausuma kuuluu ”vähän vettä, vähän sement-
tiä ja paljon kiviainesta”.

”Kiviaineksella on todella suuri merkitys 
betonin kokonaisuuteen. Hyvä betoni teh-
dään paljolla kivellä, vähällä vedellä ja vähällä 
sementillä. On myös oleellista, että kiviaines 
on valmistettu huolella. Monessa tapauksessa 
kiviaines ostetaan ulkopuoliselta toimijalta, 
eikä valvonta ole aina samalla tasolla, kuin 
jos betonia valmistavassa yrityksessä on myös 
kiviaineksen valmistus. Ekologisuutta lisää 
luonnollisesti se, jos kiviaineksia ei kuljeteta 
pitkiä matkoja” toteaa Suutarinen yhtiöiden 
toimitusjohtaja Timo Suutarinen. 

Mäntyharjulais-mikkeliläinen Suutari-
nen yhtiöt on lähtenyt omalla innovaatiolla 
mukaan ilmastotalkoisiin. Suutarinen yhtiöt 
ja Finnsementti Oy ovat kehittäneet yhdessä 
ekotehokkaan betonin, jonka ympäristökuor-
mitus on lähes puolet perinteisiä betonilaatuja 
pienempi. Uusi betoni on tehty Timo Suutari-

sen reseptillä, ja siihen kuuluu Finnsementin 
vähäpäästöinen Kolmossementti ja tarkasti 
koostettu, juuri ominaisuuksiltaan sopiva 
kiviaines.

Betonin vähähiilisyyteen vaikuttaa 
myös valmistajan tuotantoprosessi
Vähäpäästöisyys tarkoittaa myös paljon muuta 
kuin vähähiilisen betonimassan käyttöä raken-
tamisessa. Työmailla säännöllisellä energian-
kulutuksen ja päästöjen seurannalla saadaan 
kerättyä paitsi tietoa meneillään olevan hank-
keen ympäristövaikutuksista myös tärkeää 
tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden 
kehittämiseen.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia ja hii-
lijalanjälkeä pienennetään luontevasti myös 
muilla rakentamisen materiaalivalinnoilla. 
Monella työmaalla käytetään betonimurs-
ketta, joka kierrätysmateriaalina vähentää 
neitseellisten rakennusmateriaalien käyttöä 
pienentäen samalla työmaan hiilijalanjälkeä.

Yrityksissä tutkitaan myös muita ratkai-
suja vaikuttaa päästöihin ja tehdä prosesseista 
vähäpäästöisempiä kautta linjan, kuten siirty-
mällä tuotantolaitoksilla uusiopolttoaineisiin 
ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita kierrä-
tyspolttoaineilla ja investoimalla uusiin tuo-
tantoteknologioihin sekä -tekniikoihin.

Karbonatisoituminen huomioon 
elinkaarilaskennassa päästövähennyksenä
Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin 
karbonatisoituminen, on tunnettu jo vuosi-

kymmeniä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa 
huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana 
tekijänä. Karbonatisoituessaan betoni sitoo 
hiiltä ilmakehästä pysyvästi. Tähän voidaan 
vaikuttaa merkittävästi kierrätysvaiheessa, 
kun betonikappaleen geometria muuttuu. 
Rakennusteollisuus RT:n asiantuntija Tommi 
Kekkonen painottaa, että asia tulisi huomioida 
myös LC-laskennassa.

”Karbonatisoituminen tulisi huomioida 
elinkaarilaskennassa. Sitä tapahtuu joka 
tapauksessa ja koska rakennusten materiaa-
lit sekä geometria tunnetaan varsin tarkasti, 
voidaan laskenta tehdä hyvinkin tarkkaan. 
Kierrätysvaiheen hiilensidonta on myös mer-
kittävä, tosin sen laskeminen ilman tietoa 
tulevista kierrätystavoista on epätarkkaa. 
Etenkin, kun aikajänne voi olla hyvinkin pitkä. 
Betonirakennus kestää kuitenkin suhteellisen 
helposti vuosisadan, jolloin säästytään merkit-
tävästi uusilta päästöiltä, kun uudisrakenta-
mista tähän tapaukseen ei tarvita. Riippuen 
kierrätysbetonin käytöstä, voi se suhteellisen 
lyhyessäkin ajassa sitoa jopa yli puolet saman 
betonimäärän kalsinoinnin päästöistä, jol-
loin betoninvalmistuksen päästöt elinkaaren 
aikana jäävät huomattavasti pienemmiksi”, 
hän avaa.

Vähähiilisyysvaatimukselle ei vielä 
vakiintunutta merkintätapaa
Vähähiilistä valmisbetonia tilataan samalla 
tavalla kuin muitakin betonilaatuja. Valmista-
jasta riippuen vähähiiliset laadut ovat jo joko 

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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Vähähiilisen betonin tilaajan muistilistaa:

• Huomioi betonivalun tavoitteet. Jos halutaan tehdä esimerkiksi nopeasti sitoutuva 
lattia, ei hitaasti sitoutuva seossementti yksinään sovi kohteeseen.

• Jos tarve on nopealle lujuudenkehitykselle, tulee valita joko nopea sementtilaatu/
sementtikombinaatio tai riittävä lämmitys. Jos esimerkiksi käytetään pelkkää seos-
sementtiä, voi pakkasella joutua käyttämään lisälämmitystä ja lisäsuojausta, jotta 
lujuus kehittyy normaalisti.

• Seossementeillä voi joutua jälkihoitamaan betonia pidempään, jotta 60%–80% nimel-
lislujuudesta on saavutettu, ja jotta jälkihoitoaika voidaan lopettaa.

• Tarvitaan siis hyvä valusuunnitelma etukäteen: mitä tehdään, mitkä ovat tavoitteet, 
mikä betonilaatu valitaan, tarvitaanko suojauksia tai lisälämmityksiä ja koska muotit 
puretaan.

Vinkit antoi: Vesa Anttila, Laatu- ja Kehitysjohtaja / Ruskon Betoni Etelä Oy

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla

tuoteluetteloissa luokiteltuina lujuusluokkien 
mukaan tai saatavana erikseen sovittaessa ja 
räätälöityinä, riippuen käyttökohteesta ja 
määrästä. 

”Koska kyseessä on vielä tietyllä tavalla 
erikoistuote, jota ei saa läheskään kaikilta 
betoniasemilta, kannattaa olla yhteydessä 
betoninvalmistajan myyntiin tai tekniseen 
tukeen hyvissä ajoin ennen vähähiilisen beto-
nin käyttötarvetta”, suosittelee Suomen Beto-
niyhdistys ry:n toimitusjohtaja Mirva Vuori.

Toistaiseksi vähähiilisyysvaatimukselle ei 
ole vakiintunutta merkintätapaa suunnitel-
missa. Betoniyhdistys on koonnut työryhmän, 
jonka suunnitteleman vähähiilisyysluokitus-
ohjeen laadinta on melkein valmis. Luokituk-
sen ideana on luoda alalle yhtenäinen mer-
kintätapa vähähiilisyysvaatimuksille, samaan 
tapaan kuin betonin lujuusluokillekin on. 

”Vähähiilisyysluokkia tullaan jatkossa mer-
kitsemään tunnuksella GWP.XX, jossa GWP = 
Global Warming Potential ja XX numeroarvo 
on hiilimäärä prosentteina, joka kyseisessä 
betonissa on keskimääräiseen ns. referenssi-
betoniin verrattuna. Esimerkiksi Betonilaatu 
GWP.85 on hiilipäästöiltään vain 85 % vas-
taavasta keskimääräisestä betonista”, Vuori 
kuvailee.

Yleisiä varmennettuja CO2-päästötietoja 
on saatavilla vasta rajallisesti 
Päästölaskelmien tuloksena saatavat CO2-pääs-
tötiedot riippuvat oleellisesti raaka-aineille 
käytettävistä ominaispäästöistä. Tällä het-
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4 Vähähiilisiä seinä-, laatta- ja runkotuotteita täysi-

mittaisesti hyödyntämällä voidaan asuinkerrostalon 

kantavan rungon tuotesidonnaisia päästöjä leikata 

yli kolmanneksella.

5 Vähähiilisen betonin laadun testausta työmaalla.
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kellä suomalaisten eri rakennustuotteiden 
laskelmissa aiheutuu suurta tulosten hajon-
taa, koska raaka-aineiden ominaispäästöjen 
arvoina on käytössä hyvinkin erilaisia ja eri 
lähteistä saatuja tietoja.  Ulkomaisissa pääs-
tötietokannoissa on betonituotteiden EPD:itä 
(esimerkiksi EPD-Norge): niissä raaka-aineiden 
ominaispäästöt ja koostumukset poikkeavat 
kuitenkin suomalaisista tuotteista, joten niiden 
tietoja ei voisi suoraan käyttää Suomessa, 
vaikka tätäkin tapahtuu.

”Haasteena on valmisbetonituotteiden 
suuri määrä. Varmennetun EPD:n laadinta, 
varmentaminen ja julkaisu maksaa vähintään 
6-10 kEUR ulkoisia kustannuksia sekä päälle 
yritysten oma lähtötietojen keruuseen liittyvä 
työ. Tästä syystä on kehitteillä kevyempiä rat-
kaisuja, ns. kevyt-EPD tai Betoniyhdistys ry:n 
laskuri, joka liittyy tulevaan betonin vähähii-
lisyysluokitukseen”, huomioi Betoniteolisuus 
ry:n jaospäällikkö Ari Mantila.  

Betoniteollisuudella on varmennettuja 
LCA-laskelmaraportteja sivuillaan ladatta-
vissa eri betonituotteille. Ne perustuvat laajasti 
Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten kokoamiin 
lähtötietoihin, ja edustavat sikäli ajantasaista 
tilannetta Suomessa valmistettavissa perin-
teisissä betonituotteissa. Kyseiset tulostiedot 
A1-A3 moduulien osalta on myös tallennettu 
co2data.fi -tietokantaan, A1-A3 moduulit katta-
vat raaka-aineiden, niiden kuljetuksen ja beto-
nituotteen valmistuksen CO2-päästöt, mutta 
eivät tuotteen kuljetusta asiakkaalle. Yritysten 
teettämiä ympäristöselosteita (EPD) omista 
betonituotteistaan on myös jonkin verran ja 
ne löytyvät yritysten kotisivuilta ja osittain 
Rakennustieto Oy:n ylläpitämästä rakennus-
tuotteita koskevasta tietokannasta, jossa on 
tietoja myös ympäristövaikutuksista. 

Hyvä suunnittelu edistää 
betonirakentamisen päästöjen 
pienentämisessä
Päästöistä puhuttaessa tulee ottaa huomioon 
kokonaisuus, joka kattaa niin rakennuksen ja 
rakenteiden käytön aina purkamiseen ja kier-
rätykseen saakka. Rakennusten tulisi olla myös 
sellaisia, että niissä osataan asua. Nykypäivänä 
rakennuksissa on paljon talotekniikkaa, ja vää-
ränlaisella talon käytöllä voidaan saavutetut 
säästöt menettää monikertaisesti.

Suunnittelussa päästöjen vähentämiseen 
on käytössä useita keinoja.

”Monissa rakenteissa sisätiloissa voitaisiin 
käyttää alhaisempaa lujuutta siten, että lujuus 
ei olisi sama kaikissa kantavissa rakenneosissa. 
Toinen tärkeä keino on käyttää kuhunkin käyt-
tökohteeseen soveltuvaa rakennejärjestelmää, 
kuten vaikkapa pilarilaattarunkoja sekä raken-
teille riittäviä mittoja eri tapauksissa. Muun 
muassa palkin mittojen kasvu tarkoittaa beto-
nimäärän kasvua, mutta jos lujuus on alhai-
sempi, voi sideaineen kokonaismäärä olla alhai-
sempi”, toteaa Tampereen yliopiston betoni- ja 
siltarakenteiden professori Anssi Laaksonen.

Kantavien betonirakenteiden tutkimus & päästöt

Kantavien betonirakenteiden tutkimuksella voidaan vaikuttaa uusien ja olemassa olevien 
rakenteiden päästöihin. Uusien rakenteiden osalta voidaan tutkia olemassa olevien ja 
uusien rakenteiden toimintaa ja päätyä pienempään hajontaan tietyn rakenneosan tai 
rakenteiden mittoihin ja määriin, kuitenkaan puuttumatta haluttuun tasoon esimerkiksi 
kestävyyden tai käyttöiän suhteen. Nykyisten rakenteiden kantavuuden ja toiminnan 
osalta voidaan puolestaan saada aikaan muun muassa kehittyneempiä mitoitusmene-
telmiä ja määrittää tarkempia kuormia. https://research.tuni.fi/betonirakenteet/

Laaksosen mukaan myös suunnittelemalla 
rakenteet jatkuviksi voidaan esimerkiksi taipu-
miin vaikuttaa merkittävästi, jolloin taipumien 
ollessa mitoittavana, voidaan päästä hoikem-
paan rakenteeseen. Lisäksi suunnittelemalla 
jatkuva betonirakenne poikkileikkaukseltaan 
muuttuvaksi, voidaan vaikuttaa materiaalien 
menekkeihin. Näin tehtiin aiemmin materiaa-
lien ollessa suhteessa kalliimpia.

”Suunnittelun laatu ja kattavuus vaikut-
tavat lopputulokseen. Jos rakenne suunni-
tellaan siten, että mitoittavin poikkileikkaus 
tarkastellaan ja käytetään muualla vähemmin 
rasitetuissa paikoissa samaa rakennetta, ei 
päästä päästöjen kannalta parhaaseen lop-
putulokseen. Mitoittavinta poikkileikkausta 
”vinguttamalla” ei siis päästä eteenpäin, vaan 
rakennejärjestelmää ja rakenneosaa pitää 
katsoa kokonaisuutena. Suunnittelun tulisi 
olla kattavaa ja suunnitteluosaamisen riittä-
vän korkeatasoista riittävällä aikavarauksella 
ja resursseilla”, hän huomauttaa. 

Laaksonen näkee, että kun rakenteet teh-
dään ja suunnitellaan alun perin mahdolli-
simman muuntojoustaviksi, voidaan päästöjä 

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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6,7 Betonirakennusten elementtirakenteet voidaan 

rakentaa vähähiilisillä tuotteilla.
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Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla

vähentää koko elinkaaren ajan. Erilaisissa 
ulko-olosuhteissa ja rasitusolosuhteissa beto-
nimateriaali tulee valita tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Esimerkiksi talon ulkokuori olisi 
järkevää tehdä mahdollisimman korkealaatui-
sesta betonista, ottamalla huomioon muitakin 
ominaisuuksia kuin puristuslujuus. Ulkokuori 
voisi myös olla joissain tapauksissa vaihdet-
tava. Näin sisätiloissa olevat betonirakenteet 
voisivat riittävän muuntojoustavina toimia 
uusitussakin rakennuksessa.

Olemassa olevien rakenteiden kantavuu-
den arviointi on myös tärkeässä roolissa. 

”Jos rakenteen käyttöikää voidaan jatkaa 
sellaisenaan tai vahvennettuna, on sillä selviä 
vaikutuksia päästöihin. Kantavuuden arvioin-
nissa tulisi käyttää oikeanlaisia kuormia ja 
oikeanlaisia mitoitusmenetelmiä. Myös koe-
kuormitukset ovat työkalu, ja tätä käytetään 
esimerkiksi siltojen kantavuuden arvioinnissa”, 
Anssi Laaksonen sanoo.

7

Surge of low-carbon concrete
Operators and stakeholders of the concrete 
industry share a clear mindset to find new 
solutions and develop operation in the whole 
sector in terms of environmental responsibil-
ity. Customers are increasingly interested in 
decarbonisation.

Requirements have become more stringent 
as concerns the reduction of greenhouse emis-
sions in construction projects and are expected 
to become even more stringent as a result of 
various commitments and laws.  It is clear 
that material manufacturers will also need 
to develop products and solutions that reduce 
emissions.

There has been a clear demand for low-
carbon products and companies in the sector 
are meeting this demand. There are several 
new low-carbon concrete grades and concrete 
products in the market, and the new product 

innovations are already in use in new ongoing 
construction projects.

Good design also contributes to the reduc-
tion of emissions from concrete construction. A 
lower structural strength would be acceptable 
in many indoor structures. Another important 
approach is to always choose the structural 
system best suited to the application in ques-
tion. Structures must also be designed and built 
with maximum modifiability in mind to allow 
emissions to be reduced throughout the life 
cycle. Concrete material for structures must 
be selected appropriately for different external 
conditions and stress factors.
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8 As Oy Helsingin Hyperion ja Atlas tornitalot raken-

netaan kauppakeskus Columbuksen läheisyyteen 

osoitteeseen Vuotie 47. Suunnittelijana Arkkiteh-

tuuritoimisto B & M Oy.

9 Kohteen julkisivujen sandwich-elementit käsi-

tellään kuparinsävyisiksi, mikä tuo rakennukselle 

metallimaisen hohdon. Pinnassa on graafisen betonin 

menetelmällä kuvioituja pintoja.

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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Vuonna 2023 Helsingin Vuosaareen valmistuu 
kerrostalokohde As Oy Helsingin Hyperion, 
jonka pohjalaatta on valettu uudesta Finnse-
mentin ja Ruduksen yhteistyöllä kehitetystä 
ympäristöystävällisemmästä betonista. Tänä 
syksynä lanseerattuun Ruduksen valmis-
betoniin on käytetty Finnsementin uutta 
vähähiilisempää CEM III -luokan sementtiä, 
Kolmossementtiä. Sen yhtenä raaka-aineena 
on teollisuuden sivutuotteena syntynyt kuona, 
joka korvaa pahimpana päästölähteenä pidet-
tyä sementtiklinkkeriä seosaineena.

24-kerroksinen kohde valmistuu Helsingin 
Vuosaaren metron välittömään läheisyyteen 
kesällä 2023. Skanskan rakentamaan taloon 
tulee reilut 200 asuntoa sekä yhteisiä sauna- 
ja kerhotiloja. Alapohja ja välipohja toteutetaan 
paikalla valuna, pystyrakenteet ovat teräsbeto-
nielementtejä. Alapohjan valu on tehty uudella 
Kolmossementtiä sisältävällä betonilla, jota tuli 
noin 200 kuormaa kahdelle pumpulle. Perus-
laatan valu hoitui noin neljä tuntia ennakoitua 
aikataulua nopeammin.

24-kerroksisen kerrostalon pohjavalu

Vähähiilinen betoni toimii erinomaisesti 
isossakin kohteessa

https://www.rudus.fi/ajankohtaista/2021/09/06/
uusi-ymparistoystavallinen-betoni-toimii-erin-
omaisesti-isossakin-kohteessa

10,11 Vuosaareen valmistuvan kerrostalon 

As Oy Helsingin Hyperionin pohjalaatta valet-

tiin uudesta Finnsementin ja Ruduksen yhteis-

työllä kehitetystä ympäristöystävällisemmästä 

betonista.

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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Keski-Pasilassa rakenteilla oleva Veturitie 
ja Ratapihakorttelit -hanke toteutetaan 
vähäpäästöisenä työmaana osana Hel-
singin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 
2035 -ohjelmaa. Kaupungin tavoitteena 
on vähentää työmailla syntyviä hiilidiok-
sidipäästöjä, joihin Helsingin kaupunki ja 
urakoitsija Kreate ovat vastanneet käyttä-
mällä osittain Veturitien rakentamisessa 
uutta merkittävästi CO2-päästöjä vähentä-
vää vähähiilibetonia. Veturitien hankkeen 
paalulaattavaluissa käytetään Lujabetonin 
vähähiilibetonia, jolla vähennetään yli 1 000 
kuution betonierässä liki 200 tkg hiilidioksi-
dipäästöjä tavalliseen betoniin verrattuna.

Uusi Veturitie kulkee junaradan vie-
rellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka 
rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa 
siltaa leveämmäksi. Nykyisessä Veturitien 
sillassa on kolme kaistaa, mutta uudessa 
niitä tulee olemaan seitsemän.

Hiilineutraali Helsinki & Pasilan Veturitie

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi 
rakentamisen hiilidioksidipäästöjä

https://lujabetoni.fi/2021/08/25/vahahiili-
nen-betonimassa-vahentaa-merkittavasti-ve-
turitien-rakentamisen-hiilidioksidipaastoja/

12 Pasilan Veturitien laatan valua.

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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Asunto Oy Vantaan Mekaanikko

Maailman ensimmäinen vähähiilisistä 
ontelolaatoista rakennettu kerrostalo

13 Vähähiilisten ontelolaattojen valmistusta.

954 2021

Vantaan Lentolaan rakentuu parhaillaan 
Asunto Oy Vantaan Mekaanikko -asuin-
kerrostalo, jonka välipohjissa käytetään 
ainoastaan Parman vähähiilisiä ontelo-
laattoja. Kyseessä on YIT:n sekä koko maa-
ilman ensimmäinen kerrostalo, jossa näin 
tehdään.

YIT:n julkaistua omat päästötavoit-
teensa vuonna 2019 alettiin yhtiön asu-
misen segmentissä tutkia esimerkkitalon 
avulla, mistä asuinkerrostalojen päästöt 
syntyvät. Työn tuloksena selvisi, että ontelo-
laatat olivat suurin yksittäinen tuote, josta 
päästöt olivat peräisin.

Ontelolaattojen päästöhavainnon jäl-
keen YIT:ltä otettiin yhteyttä Consolis 
Parmaan, jonka kanssa YIT Asumisella on 
pitkä yhteinen kehityshistoria.

”Olimme oli jo aikaisemmin päättäneet 
lähteä kehittämään vähähiilisen betonira-
kentamisen ratkaisuja konkretia edellä ja 
näin ensimmäiseksi tuotteeksi valikoitui Lähteet: YIT.fi, rudus.fi ja lujabetoni.fi

suuren vaikuttavuuden takia juuri ontelo-
laatta. Oli myös hienoa saada YIT:n laatima 
päästödata käyttöömme kehityksen tueksi”, 
Consolis Parman suunnittelujohtaja Juha 
Rämö sanoo.

Parma kehitti vähähiilisen ontelolaatan 
reseptinsä ennätysnopeasti, noin kolmessa 
kuukaudessa. Kehitystyössä hyödynnettiin 
Consolis-konsernin tutkimus- ja testaustietoa. 
YIT:stä tuotekehittelyyn osallistui työryhmä, 
jossa oli mukana ihmisiä monista YIT:n eri 
tiimeistä. Laskelmien mukaan ontelolaatat 
olisivat nyt noin 40 % aikaisempia vähähiili-
sempiä. Luku on iso ja tarkoittaa, että jos kohde 
toteutetaan kokonaisuudessaan vähähiilisillä 
ontelolaatoilla, laskevat talon päästöt 6–7 %.

Tuotekehityksen jälkeen uudella tuotteella 
toteutettiin pilotti. Espoon Perkkaalla Ver-
mossa vähähiilisiä ontelolaattoja käytettiin 
vain muutamia, jotta saatiin tutkittua, miten 
laatat käyttäytyvät viereisiin vakiolaattoihin 
verrattuna. Pilotissa tutkittiin hiipumaa, asen-

nettavuutta sekä muun muassa tasoitteen 
kiinnipysyvyyttä. Lopputulemana tuote 
todettiin erinomaiseksi, ja konkreettisena 
jatkumona on Vantaalle nouseva Asunto 
Oy Vantaan Mekaanikko. Betonielement-
tien toimitukset alkoivat kesäkuussa 2021 
ja kohde valmistuu kesällä 2022.

”Jatkamme ilmastoystävällisen beto-
nirakentamisen kehittämistä aktiivisesti. 
PARMA Green – teknologiaan perustuvien 
uusien vähähiilisten tuotteiden tuotevali-
koimaa laajennetaan kaikkiin tuoteryh-
miin ja niiden päästövaikutukset osoi-
tetaan EPD-ympäristöselosteilla”, Rämö 
kertoo.

https://parma.fi/as-oy-vantaan-mekaanik-
koon-parman-vahahiiliset-ontelolaatat/

Vähähiilinen betoni tulee vauhdilla
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Vähäpäästöinen Kolmossementti on merkit-
tävä osa Finnsementin vähähiilisyysstrategiaa. 
Taustalla on tuotekehityksessä tehty huolelli-
nen ja pitkäjänteinen työ, joka jatkuu uusien 
vähähiilisten tuotteiden valmistuksessa. 
Uuden tuotteen lanseeraus edellyttää aina 
mittavia testauksia ja niissä saatujen tulosten 
analysointia ja viemistä käytäntöön.

Finnsementin CEM III -tyypin Kolmosse-
mentti on korkean 52,5-lujuusluokan masuu-
nikuonasementti. Helppo työstettävyys ja 
erinomaiset ominaisuudet mahdollistavat 
sen käytön monenlaisissa kohteissa. Kolmos-
sementin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 
vähäpäästöisyys, maltillinen lämmöntuotto, 
hyvät säilyvyysominaisuudet betonissa ja 
korkea loppulujuus. Huolimatta siitä, että 
Kolmossementti sisältää paljon seosaineita, 
sen 28 vuorokauden puristuslujuus on korkea.

Hyvät valukokemukset
Ensimmäinen merkittävä Kolmossementillä 
ja Ruduksen ympäristöystävällisellä betonilla 
toteutettu valu tehtiin kesäkuussa Helsingin 
Vuosaaressa. Kohteena oli 24-kerroksinen tor-
nitalo, jonka pohjalaatan valu sujui odotetusti. 
Massa oli helposti työstettävää, ja valupäivä 
oli hyvin suunniteltu ja onnistui täydellisesti.

Erinomaisia kokemuksia Kolmossementin 
käytöstä saatiin myös Suutarinen Yhtiöiden 
uuden varastohallin työmaalla. Sekä raken-
nuksen perustukset että hallin lattian valu 
toteutettiin Suutarisen omalla ekotehokkaalla 

Vähäpäästöinen sementti 
vihreään rakentamiseen

Tuija Holttinen, toimittaja Vähäpäästöisen kotimaisen sementin käyttö vähentää merkit-
tävästi betonin hiilidioksidipäästöjä. Juuri markkinoille tullut 
Finnsementin Kolmossementti kehitettiin vihreän rakentamisen 
edistämiseen. Ympäristöystävällisten toimintamallien lisäksi tar-
vitaan uusia tuotteita, jotka edistävät konkreettisesti hiilidiok-
sidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä tavoitteita.

betonilla, jonka raaka-aineena käytettiin Finn-
sementin Kolmossementtiä.  

Aika on oikea ympäristöystävällisille valin-
noille, ja Suutarinen Yhtiöiden työmaalla todet-
tiinkin betonirakentamisen ympäristöloikan 
olevan juuri nyt käsillä. Ympäristöystävällisyy-
den kannalta oleellista on valita laadukkaista 
ja tutkituista raaka-aineista valmistettu betoni, 
joka tuotetaan lähellä käyttökohdetta. Vähä-
hiilisyyden nimissä ei tarvitse tinkiä muista 
betonin tärkeistä ominaisuuksista, laatukri-
teerit pidetään korkealla. 

Molemmissa Kolmossementti-valuissa 
mukana ollut Finnsementin Mikko Marja-
laakso kertoo, että Kolmossementin lähtö-
kohta oli asiakastarpeessa ja halussa löytää 
toimivia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja 
betonituotantoon.  

– On mahtavaa, että saimme hienosti toi-
mivan sementin, jonka toimivuus on valuissa 
osoittautunut odotuksia vastaavaksi.

Marjalaakson mukaan Kolmossemen-
tillä valmistettu betoni laskee rakennuksen 
päästöjä merkittävästi ja näin ollen parantaa 
betonin kilpailukykyä suhteessa muihin raken-
nusmateriaaleihin.

– Kun otetaan huomioon rakennuksen 
koko elinkaaren aikaiset päästöt, ekotehokas 
betoni voi olla kokonaisuutena jopa ympäristö-
ystävällisin ratkaisu. 

1 Kolmossementillä ja Ruduksen ympäristöystä-

vällisellä betonilla toteutettu valu tehtiin kesäkuussa 

Helsingin Vuosaaressa. Kohteena oli 24-kerroksisen 

tornitalon pohjalaatan valu. Massa oli helposti työs-

tettävää, valupäivä oli hyvin suunniteltu ja työ sujui 

odotetusti kiitteli valuporukka.

2 Suutarinen Yhtiöiden uuden varastohallin työ-

maalla sekä rakennuksen perustukset että hallin 

lattian valu toteutettiin Suutarisen ekotehokkaalla 

betonilla, jonka raaka-aineena käytettiin Finnsemen-

tin Kolmossementtiä.
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Vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa 
maailman väestöstä asuu kaupungeissa, monet 
kehitysmaissa. Kaikkia näitä kaupunkeja ei ole 
edes vielä olemassa. 

”Rakennusala tarvitsee vähähiilisiä rat-
kaisuja vastatakseen hiilineutraaliuteen 
sitoutuneiden kaupunkien ja valtioiden tar-
peisiin. Paikallisten teollisuuden sivuvirtojen 
käyttäminen sementin korvikkeena auttaa 
vähentämään myös logistiikkakustannuksia 
ja CO2-päästöjä”, sanoo Betolarin elementti- ja 
valmisbetoniratkaisuista Suomessa vastaava 
johtaja Lasse Happonen.

Betolar on suomalainen materiaaliteknolo-
giayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen 
betonin tuotannon Geoprime® -ratkaisulla. 
Sillä muunnetaan aiemmin käyttämättömiä 
teollisuuden laajoja sivuvirtoja sementin kor-
vikkeeksi. Ratkaisun raaka-aineena käyte-
tään jo terästuotannon sivuvirtana syntyvää 
kuonaa ja energian tuotannossa syntyvää 
kivihiilen lentotuhkaa. 

”Tutkimme myös vaihtoehtoisia betonin-
valmistuksessa käytettäviä materiaaleja, jotka 
syntyvät muilla teollisuudenaloilla, kuten 
sellu- ja paperiteollisuudessa, kaivosteolli-
suudessa ja metsäteollisuudessa”, hän kertoo. 

Geoprime®-ratkaisussa betoninvalmistus-
reseptit on optimoitu varmistamaan betonin 
lujuudenkehitystä ja työstöominaisuuksia. 
Betolarin oman ja kumppanuuksien avulla 
tapahtuvan kehitystyön ansiosta perinteiset 
betonivalmistajat kaikkialla maailmassa voivat 
siirtyä tarjoamaan vastuullisia betonivaihto-
ehtoja paikallisesti.

Geoprime®-ratkaisu vähentää betonin 
raaka-aineiden CO2-päästöjä jopa 80 %

Tia Härkönen, toimittaja
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Betolar Oy:n tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää mer-
kittävästi hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön 
perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo 
olemassa olevia valmistusprosesseja.

”Haluamme edistää betoninvalmistajien 
kilpailukykyä tekemällä heistä vastuullisten 
kiertotalousmateriaalien edelläkävijöitä, jotka 
tyydyttävät asiakkaiden, infrastruktuurin ja 
kiinteistösijoittajien kasvavia tarpeita”, toteaa 
Happonen.

Lujabetonin ja Betolarin yhteistyö tukee 
betoniteollisuuden vihreää murrosta
Lujabetoni ja Betolar ovat tehneet intensiivistä 
kehitystyötä lujuuden kehittymisen nopeut-
tamiseksi vähähiilisessä betonissa, jonka 
valmistuksessa käytetään GGBFS-tyyppistä 
masuunikuonaa sisältävää CEM III -sementtiä. 
Masuunikuonan luontaisten ominaisuuksien 
vuoksi varhaislujuuden muodostuminen on 
perinteisiä teknologioita hitaampaa, mikä luo 
haasteen koko rakentamisen prosessille.

”Uusi ratkaisu avaa vähähiilisille betoneille 
erittäin laajat sovellusalueet ja vaikuttaa koko 
rakentamisen prosessin tehokkuuteen sekä 
vähähiilisen betonin sovellettavuuteen niin 
tehtaissa kuin työmailla. Yhteistyön tavoitteena 
on ratkaista tämä haaste ja tuoda ratkaisu jopa 
maailmanlaajuisesti saataville”, Lujabetonin 
toimitusjohtaja Mikko Isotalo sanoo.

Happosen mukaan runsaasti GGBFS-kuo-
naa sisältävien sementtilaatujen käyttöominai-
suuksissa ollaan saavuttamassa läpimurto. 

”Mikäli pystymme ratkaisemaan betonin 
sideaineen rakenteeseen ja käyttöominaisuuk-
siin liittyviä haasteita, voidaan betoniteollisuu-
dessa korvata perinteisen sementin käyttöä. 
Se vähentää rakentamisen ilmastovaikutusta 
merkittävästi”, Happonen näkee.
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1 Geopolymeerimursketta.

2 Betolar kehittää eri sovellusalueita erilaisille tuot-

teille.

3 Tuotetestauksessa olevia materiaaleja ja tuotteita.

4 Lujabetoni ja Betolar ovat tehneet intensiivistä 

kehitystyötä lujuuden kehittymisen nopeuttamiseksi 

vähähiilisessä betonissa, jonka valmistuksessa käy-

tetään GGBFS-tyyppistä masuunikuonaa sisältävää 

CEM III -sementtiä.
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Tiedot käyvät ilmi Julkisivuyhdistyksen vuo-
sittain teettämästä Julkisivujen Markkinat 2021 
-tutkimuksesta. Sen on toteuttanut Forecon Oy. 

Tutkimuksessa tarkastellaan koko julkisi-
vumarkkinan kehitystä vuoteen 2005 verrat-
tuna. Siinä on selvitetty myös sitä, miten eri 
materiaalit ovat kehittyneet julkisivumark-
kinassa.

Julkisivutuotannon ennustetaan tänä 
vuonna vähenevän uudistuotannossa ja toimi-
tiloissa, mutta kasvavan asuinrakentamisessa 
noin +4 %. Ensi vuonna 2022 asuinrakentami-
sen julkisivujen tuotantomäärän arvioidaan 
kääntyvän laskuun ja toimitilojenkin lievän 
laskun jatkuvan.

Julkisivujen korjaamisen määrä laski viime 
vuonna ja hankkeiden vähäisyys vaikuttaa 
tänäkin vuonna. Ensi vuodelle julkisivujen 
korjausrakentamisen kuitenkin arvioidaan 
hieman kasvavan, mutta pysyvän edelleen 
alle laskennallisen tarpeen.

Uudisrakentamisessa puujulkisivut ovat 
edelleen yleisin julkisivumateriaali noin 35 %:n 
osuudella. Pientalojen osuus näkyy tässä. 

Metallijulkisivut ovat toiseksi yleisin jul-
kisivumateriaali. Runsas asuinkerrostalojen 
rakentaminen on kasvattanut betonin ja 
rapattujen julkisivujen määrää ja myös tiilen 
määrä on kasvanut.  

Muut julkisivumateriaalit, lähinnä levyt, ovat 
kasvattaneet suosiotaan jo pidemmän aikaa 
muun muassa  tuulettuvuusominaisuuksiensa 
vuoksi. 

Julkisivuyhdistyksen vuosittainen 
julkisivumarkkinatutkimus:

Asuntorakentaminen vilkastuttaa 
julkisivumarkkinaa

Riina Takala-Karppanen 
Julkisivuyhdistys JSY 
sihteeri@julkisivuyhdistys.fi 
www.julkisivuyhdistys.fi

Uusia julkisivuja rakennettiin viime vuonna noin 8,0 miljoonaa 
neliömetriä ja korjattiin noin 3,1 miljoonaa neliömetriä. Julki-
sivumarkkinan arvioidaan laskevan tänä vuonna ja jatkavan 
laskua myös ensi vuonna. 2022 

Julkisivukorjaamisen 
korjausvelka kasvaa edelleen
Viime vuonna julkisivujen korjaamisen määrä 
oli 3,1 miljoonaa neliömetriä. Määrä kasvoi 
edellisvuodesta 600 000 neliömetriä. Kasvua 
oli hieman odotettua enemmän. Korona lisäsi 
pienkohteiden julkisivukorjaamista.

Vuonna 2021 korjausrakentamisen määrän 
arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla. Ensi 
vuonna julkisivujen korjausrakentamisen 
kokonaismäärän uskotaan kasvavan ammat-
timaisen korjaamisen piristyessä koronan jäl-
keen, mutta määrän jäävän vielä selvästi alle 
laskennallisen tarpeen.

Laskennallisen korjaustarpeen määrän 
arvi oidaan olevan noin 5,5 miljoonaa neliö-
metriä.

Julkisivulevyjen käyttö 
korjaamisessa lisääntynyt
Korjausrakentamisessa suurin osa kohdistuu 
rakennuskannan yleisimpään materiaaliin eli 
puuhun. Metallisten julkisivujen määrä on iso 
myös korjaamisessa ja se kasvoi viime vuonna. 

Julkisivulevyjen käyttö korjaamisessa on 
lisääntynyt ja se kasvoikin viime vuonna noin 
10 %. Neljänneksi käytetyin julkisivumateriaali 
korjaamisessa oli rappaus. Määrä kasvoi viime 
vuonna paljon, mutta määrä olikin vuonna 
2019 poikkeuksellisen matala.

”Olemassa oleva rakennuskanta on valta-
van suuri osa, lähes puolet koko kansallisva-
rallisuudestamme, ja siksi rakennuskannan 
riittävä ylläpito on kansantalouden kannalta 

merkittävä asia. Julkisivut ottavat vastaan jat-
kuvasti haastavammaksi käyvät sääolosuhteet, 
joten niiden oikein ajoitetut korjaukset ovat 
suuressa roolissa kyseisestä kansallisvaral-
lisuuden osasta huolehdittaessa. Jatkuvasti 
kasvava korjausvelka on huolestuttavaa, mutta 
onneksi tutkimuksen mukaan julkisivumark-
kinat monipuolistuvat jatkuvasti, mikä toivot-
tavasti myös osaltaan kannustaa vaihtoehtojen 
lisääntyessä korjaamiseen”, Julkisivuyhdistyk-
sen hallituksen puheenjohtaja Toni Pakkala 
toteaa.

Yrityksillä kasvuodotuksia
Rakentamisen tilastoja ja Foreconin kehittä-
mää mallinnusta ja laskentamalleja täydenne-
tään julkisivualan toimijoille tehdyllä tuotan-
tokyselyllä. Kyselyyn vastanneiden yritysten 
yhteenlaskettu julkisivutoimintojen liikevaihto 
vuonna 2020 oli vajaa 90 miljoonaa euroa. 

Yritykset odottavat julkisivumarkkinoiden 
kääntyvän tänä vuonna hieman kasvuun ja 
jatkavan kasvua myös ensi vuonna. Liikevaih-
don odotetaan kasvavan tänä vuonna + 2,1 % 
ja ensi vuonna +2,5 %.

Erilaiset levyjärjestelmät ja levyrappauk-
set nähdään edelleen eniten markkinaosuut-
taan kasvattavina julkisivumateriaaleina tänä 
vuonna.

Julkisivumarkkinoita voidaan alan yritys-
ten mukaan kehittää ja edistää jalostamalla 
kokonaisratkaisuja ja palveluita. Myös kou-
luttaminen ja vaikuttajaviestintä nähdään 
tärkeinä yhteisinä toimina julkisivualan 

1
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kehittämisessä. Valtion tukitoimien merkitys 
oli laskenut viime vuoden kyselystä.

Tuotteiden laatu on edelleen tärkein kil-
pailukykytekijä markkinoilla. Tuotekehitys ja 
uudet tuotteet nähtiin toiseksi tärkeimpänä 
tekijänä. Myös asiakaspalvelu ja laaja tuote-
valikoima olivat kyselyn mukaan yrityksille 
tärkeitä.

Jäsenyrityksille jäsenetuhintainen ja muille 
4 000,00 euron hintainen tutkimusraportti on 
tilattavissa Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta 
www.julkisivuyhdistys.fi.

Lisätietoja tutkimuksesta:   
toiminnanjohtaja Peter Lind,    
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi,  
puh. +358 40 356 5995.

1 Tuulettuvien julkisivujen käyttö korjausrakenta-

misessa  lisääntyy. Neljänneksi käytetyin julkisivuma-

teriaali korjaamisessa oli rappaus. Kuvassa on As Oy 

Veijari, joka on toteutettu Serpo Vent / Saint-Gobain 

Finland Oy Weber - tuotteilla.

http://www.julkisivuyhdistys.fi
mailto:toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
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Paalutustyömaiden turvallisuudessa 
on vielä tekemistä.

Vesa Tompuri, toimittaja

Vaikka rakennustyömaiden työturvallisuus 
on kohentunut viime vuosina oleellisesti, 
paalutustöissä sattuvia onnettomuuksia ei 
ole onnistuttu kokonaan kitkemään. Tilan-
teen kohentamiseksi koulutusta on viime 
vuodesta lähtien lisätty. Vireillä on myös 
pakollinen paalutuskoneiden katsastus.

Paalutuskoneen kuljettaminen on vaativaa 
työtä, jonka hallitsemiseksi tarvitaan vuo-
sien kokemus ja käytännöllistä ymmärrystä 
maaperän ominaisuuksista. Ammatti on 
ollut tähän asti opittavissa pelkästään työssä 
oppimalla, sillä ennen viime vuoden kevättä 
tähän tehtävään ei ollut tarjolla minkään-
laista työhön valmistavaa koulutusta. Osaa-
via paalutuskoneen kuljettajia luonnollisesti 
työmailla on, mutta heidänkin ammattitai-
toaan on perusteellista laajentaa opettamalla 
muun muassa geotekniikan perusteita ja työ-
turvallisuutta.

”Moni kokenutkin paalutusammatti-
lainen on perin harvoin ollut tekemisissä 
maaperätutkimusten kanssa, joillekin ne 
ovat kokonaan uusi asia. On hyvä asia, jos 
kuljettaja ennen töihin ryhtymistään tutus-
tuu tehtyihin pohjatutkimuksiin”, pohtii 
Skanska Infran geotekninen asiantuntija 
Tarmo Tarkkio.

Talonrakentamisen työturvallisuudessa 
pitkään edelläkävijänä toiminut Skans-
ka-konserni on ollut tiennäyttäjä myös inf-
ratyömaiden turvallisuudessa. Suomeenkin 
on Tarkkion mukaan saatu hyödyllisiä oppeja 
Skanskan kansainvälisen tiedonvaihdon 
kautta. Kaikki vakavat onnettomuudet ja 
läheltä piti -tilanteet analysoidaan huolella ja 
analyysit jaetaan koko konsernin laajuudelta.

Esimerkiksi eräällä työmaalla Englan-
nissa paalutusonnettomuus johti paalutus-
koneenkuljettajan apumiehen kuolemaan. 
Onnettomuustutkinnassa selvisi syy: keilin 
eli lyötäviä paaluja ympäröivän pystypuomin 
rakenne oli murtunut, minkä seurauksena 
keili romahti ja kaatui apumiehen päälle 
traagisin seurauksin.

”Tietyissä paalutuskoneissa yläraken-
netta pitävät koossa teräksiset pinnit. Jos 
ne pääsevät ruostumaan, eivätkä liiku muun 
rakenteen mukana konetta ohjattaessa, niihin 
voi kohdistua niin suuria voimia, että koko 
rakenne pettää niiltä kohdin. Nimenomaan 
näin tapahtui edellä mainitussa onnettomuu-
dessa Britanniassa. Pohjimmiltaan siinä oli 
kysymys voiteluautomaation toimimatto-
muudesta. Automaation käyttö on sinänsä 
mielekästä tällaisessa kohteessa, jossa ei 
käytännössä mahdollista käydä hoitamassa 
rasvausta ihmisvoimin”, Tarkkio kuvailee.

Katsastus ja koulutus parannuskeinoina
Paalutuskoneiden valmistuksen tietotaito 
on Suomessa hyvällä tasolla. Koneiden val-
mistajat myös saavat yleensä tietoonsa paitsi 
onnettomuudet ja niiden tutkimusraportit 
myös läheltä piti -tilanteet. Pulmana paa-
lutustyöturvallisuuden kannalta kuitenkin 
on, että työmailla on edelleen käytössä paljon 
vanhaa kalustoa, jonka käyttö voi jo iän puo-
lesta olla mahdollinen vaaratekijä.

Vanhan kaluston turvallisen käytön var-
mistamiseksi pohjarakennusala on valmis-
tellut vuosikaudet yhteisesti hyväksyttävää 
tapaa todentaa koneiden riittävä kunto. 
Tarmo Tarkkion mukaan alan eri toimijoi-
den keskuudessa on nyt löytynyt konsensus 
siitä, että tarvitaan pakollinen katsastus ja 

että sopiva katsastustodistuksen uusimisväli 
on viisi vuotta.

”Työmaalla pystytystarkastus on riittävä, 
kun katsastus toimitetaan viiden vuoden 
välein. Silti onnettomuustapauksenkaan 
jälkeen ei välttämättä ole järkevää kieltää 
jotain tiettyä paalutuskonetyyppiä, koska 
koneet varustellaan yksilöllisesti asiakkaille 
ja pitkiä valmistussarjoja syntyy sen vuoksi 
harvoin”, Tarkkio sanoo.

Sen sijaan koulutuksen lisäämisen tarve 
on Tarkkion mielestä suuri. Tätä puutetta 
Suomen Geoteknillinen yhdistys ry on 
ryhtynyt paikkaamaan järjestämällä paalu-
tuskoneenkuljettajille koulutusta. Sen sisäl-
lössä työturvallisuus on keskeisellä sijalla. 
Koulutuksen aikana koulutettavat pääsevät 
perehtymään siihen, mitkä kaikki seikat tur-
vallisuuteen vaikuttavat.

Teknisten seikkojen lisäksi kommunikaa-
tion merkitys on suuri. 

”Liian usein esiintyy nykyäänkin sellaista, 
että kuljettaja tulee kylmiltään lyöntipaalu-
tustyömaalle ilman muuta tietoa kuin paa-
lujen paikat. Ei olisi pahitteeksi tietää hank-
keesta vähän enemmän, mikä olisi hyödyksi 
myös turvallisuuden kannalta”, Tarmo Tark-
kio pohtii.

Suunnittelussa ja paaluissakin 
kehittämistä 
Kun hankkeessa on pätevät suunnittelijat 
ja suunnittelussa on riittävästi huomioitu 
pohjasuhteet,  rakenteiden korkeusasemat, 
työvaiheistus ja paalutuskoneelle tarvittava 
tila, paalutustyöturvallisuuden voi katsoa 
tulleen huomioiduksi hyvin. 

Myös paalutuskoneen alustan merkitys 
on suuri. Asiansa osaava suunnittelija sisäl-
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lyttää suunnitelmiinsa sen, millainen alustan 
tulee olla, jotta se kestää paalutuskoneen 
painon. Aina ei kuitenkaan näin ole, ja silloin 
työmaalla on vähintään yksi vaaratekijä lisää.

Jos suunnitelmaan ei sisälly perusteltua 
kannanottoa alustarakenteesta paalutusko-
neen alla, rakenne jää helposti toteuttamatta. 
Tällöin paalutustyö voi olla varsin vaarallista.

”Paalutusalustan tulee olla aina suunniteltu 
ja mielellään myös katselmoitu ennen töiden 
aloittamista”, kiteyttää HTM Yhtiöiden johtaja 
Reijo Mustonen.

Mustonen tuntee paalutusalan sekä paalu-
jen valmistajana että RT:n Paaluvaliokunnan 
puheenjohtajana. Hän peräänkuuluttaa entistä 
parempaa paalujen laatua, koska kesken 
paalun lyönnin sattuvalla murtumalla voi olla 
tuhoisat seuraukset.

Lyöntipaalun paino on tyypillisesti luokkaa 
2–4 tonnia. Viime vuosina yleistyneet pienet 
porapaalut ovat kevyempiä, mutta niihinkin 
liittyy työturvallisuusongelmia, tosin toisen-
laisia kuin lyöntipaaluilla. Koska porapaalu 
asennettaessa pyörii, yksi suurimmista vaa-
ratekijöistä on yläraajojen juuttuminen paa-
lutuskoneen rattaisiin. 

Valmistajien ja muiden paalutusammatti-
laisten lisäksi myös valistuneet rakennuttajat 
ovat ryhtyneet vaatimaan parempaa työtur-
vallisuutta, mihin voi vaikuttaa paalutustyötä 
suunniteltaessa.  

1  Paalutustyön turvallisuussuunnitelmassa 

otetaan huomioon monentyyppisiä riskitekijöitä. 

2 Paalutustyön vaara-alueella (suojaetäisyys 

on vähintään paalun pituus) ei saa oleskella.

Vinopaalutuksen yleistyminen lisää riskejä
Paalutuskäytännöt ovat viime vuosina muut-
tuneet niin, että aiemmin vähemmän käytetty-
jen vinopaalutusten suhteellinen osuus on kas-
vanut. Eurokoodien yhteydessä tuuli- ja muut 
vaakakuormat on otettu tarkemmin huomioon 
suunnittelun lähtötietoina, mikä on edesaut-
tanut vinopaalujen käytön kasvua. Samalla 
turvallisuusriskit ovat kuitenkin kasvaneet.

Vinopaalujen asennuksessa on oleellista 
noudattaa paalutuskoneen valmistajan kal-
listustaulukoita. Niiden avulla selviää, mihin 
kaltevuuteen keili ja samalla paalu voidaan 
milläkin keilin kallistussuunnalla kallistaa.  

Vinopaaluja asennettaessa paalutuskone 
on stabiileimmillaan silloin, kun paalut asen-
netaan niin sanotulla takakallistuksella, jolloin 
keili ja siinä oleva paalu ovat kallistettuina suo-
raan taaksepäin paalutuskoneen päälle. Kun 
keiliä kallistetaan eteenpäin tai sivulle, koneen 
stabiilius heikkenee nopeasti kallistuksen kas-
vaessa, kun koneen painopiste siirtyy”, Väylä-
viraston geotekninen asiantuntija Veli-Matti 
Uotinen selvittää.

Tämä on tuttua parhaille ammattilaisille, 
mutta koulutusta silti tarvitaan. Uuden paa-
lutusohjeen mukaisesti vaadittavan koulu-
tuksen järjestämisessä oli pitkään haasteena 
sopivien kouluttajien löytäminen. Samasta 
syystä vireillä pitkään ollut paalutuskoneiden 
katsastamiskäytäntö on viipynyt.

Lisätietoja:
Väylävirasto on yhdessä INFRA ry:n tur-
vallisuusvaliokunnan ja SGY:n paalutus-
toimikunnan kanssa laatinut ”Paalutus-
työn turvallisuusohjeen”, jossa on esitetty 
menettelyt turvallisen paalutustyön suo-
rittamiseen. Ohje on ladattavissa:
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/esite_paa-
lutustyon_turvallisuusohje_web.pdf
 
Lisäksi on julkaistu opas ”Paalutustyötur-
vallisuuden huomioiminen suunnitteluvai-
heessa”, se on ladattavissa:
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/opas_2020-
01_paalutustyoturvallisuuden_web.pdf

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.vayla.fi%2Fpdf11%2Fesite_paalutustyon_turvallisuusohje_web.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb187c1f42dfe411d972808d7c1d32946%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C1%7C637190984981698592&sdata=D%2Byyj51%2B8PVDWZIqgDYL6VktpJJqEESoSDj1OBH%2BusM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.vayla.fi%2Fpdf11%2Fesite_paalutustyon_turvallisuusohje_web.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb187c1f42dfe411d972808d7c1d32946%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C1%7C637190984981698592&sdata=D%2Byyj51%2B8PVDWZIqgDYL6VktpJJqEESoSDj1OBH%2BusM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.vayla.fi%2Fpdf11%2Fopas_2020-01_paalutustyoturvallisuuden_web.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb187c1f42dfe411d972808d7c1d32946%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C1%7C637190984981698592&sdata=MAWe8U9U3W190jvD%2BY9oEaWHIcw7j7%2B33U%2BDs%2BgFWoI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.vayla.fi%2Fpdf11%2Fopas_2020-01_paalutustyoturvallisuuden_web.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb187c1f42dfe411d972808d7c1d32946%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C1%7C637190984981698592&sdata=MAWe8U9U3W190jvD%2BY9oEaWHIcw7j7%2B33U%2BDs%2BgFWoI%3D&reserved=0
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Luonto, kauneus ja taide ovat Helsingin Käpy-
lässä varttuneelle Kaisa Berrylle olleet lapsuu-
desta lähtien innostuksen ja inspiraation lähde.

”80-luvulla Helsingin kaupungin taidemu-
seossa Meilahdessa näkemäni taiteilija Outi 
Heiskasen ulkona olleet teokset herättivät 
minussa halun tehdä jotain sellaista myös 
itse”, Kaisa muistelee.

Monialainen opintopolku
Kaisan kiinnostus ympäristöön ja taiteeseen 
vei hänet ensin taidelukioon ja sen jälkeen 
hyvin monialaiseen koulutukseen: ”Teknilli-
sessä korkeakoulussa opiskelin arkkitehtuu-
ria ja maisema-arkkitehtuuria, Taideteolli-
sessa korkeakoulussa lavastustaidetta. Viime 
keväänä täydensin vielä ammattitaitoani suo-
rittamalla Taideyliopistossa julkisen taiteen 
syventävän erikoistumisen.”

Arkkitehtiopintojen alkuvaiheessa Kaisa 
kertoo huomanneensa, että hän kaipaa enem-
män mielikuvittelua, vapaamman luovuuden 
polkua. Sitä hän lähti hakemaan Taikin lavas-
tustaiteen opinnoista.

Varsinaisen lavastajan työn sijasta Kaisa 
kertoo kuitenkin tajunneensa, että hän haluaa 
tehdä rakennettuun ympäristöön liittyviä pro-
jekteja: ympäristötaidetta, taideohjelmia ja 
maisemasuunnittelua: ”Taikin opinnoista sain-
kin sitä draaman ja tilatarinallisen ajattelun 
oppia, jota käytän asuinalueiden tarinoiden 
visualisoimiseen ja rakentamiseen.”

Kaisa on arkkitehti ja näytetöidensä 
perusteella hän on saanut jäsenyyden myös 
maisema-arkkitehtiliitossa. Hän on myös 

kuvanveistäjäliiton jäsen. Monialaista kou-
lutus- ja työuraansa kerratessaan hän toteaa 
työn olevan hänelle myös elämäntapa, johon 
harrastukset, kuten maalaaminen, piirtäminen, 
puutarhanhoito ja luonnossa liikkuminen lin-
kittyvät ilman rajapintoja.”

Hän kertoo nuorempana joskus harmi-
telleensa, ettei mahdu mihinkään lokeroon: 
”Kunnes huomasin, että on vahvuutta olla 
oma itseni.”

Vahva palo voitti ujouden
Tuntumaa ’oikeisiin’ töihin Kaisa sai opiske-
luaikana, kun hän pääsi mukaan projekteihin, 
jotka toteutettiin myös käytännössä. Kaksi 
kesää Turun kaupunkisuunnitteluvirastossa 
harjoittelijana tarkoittivat jo työtä, jossa pääsi 
suunnittelemaan varsin itsenäisestikin. Ensim-
mäinen työpaikka arkkitehdiksi valmistumi-
sen jälkeen oli Maisema-arkkitehtitoimisto 
Studio-Terra.

Hyvä esimerkki ympäristörakentamispro-
jektien kestosta on viime vuonna valmistunut 
Kauniaisten keskusta-alue, jota Kaisa oli jo 
Studio-Terrassa konseptoimassa: ”Kymme-
nen vuotta myöhemmin pääsin sitten toteut-
tamaan sitä, tuolloin Berry Creativessa.”

Taiteellisen työn rinnalla Kaisa myös luen-
noi ja opettaa Aalto yliopiston taiteen ja suun-
nittelun korkeakoulussa. Opettamisen hän 
sanoo olevan rakas harrastus, jonka suola on 
vuoropuhelu itseä nuorempien, tulevien kol-
legoiden kanssa.

”Opiskelijat kysyvät usein, miten saada 
töitään esille. Vastaukseni on aktiivisuus. 

Itse olin nuorena aika ujo. Vahva palo siihen 
mitä haluan tehdä, voitti kuitenkin arkuuden. 
Vaikka töitä ei sinänsä ollut olemassa, keksin 
taideprojekteja itse ja tarjosin niitä erilaisiin 
tapahtumiin ja taidefestivaaleille. Toteutu-
neiden hankkeiden myötä, tilanne kääntyikin 
sellaiseksi, että minua kysyttiin hankkeisiin 
mukaan”, Kaisa kannustaa.

Kaisa on tehnyt ja tekee suunnittelu- ja tai-
dehankkeita lomittain ja rinnakkain. Kaisan 
ensimmäinen julkinen taideteos oli Helsingin 
Arabianrantaan Posliinikadun asuinkerros-
taloon graafisella betonilla toteutettu sisään-
käyntien sarja, kasveista inspiraation saanut 
Herbaario-teos.

Työtä yksin ja erityisesti yhdessä
Kaisa tekee töitä sekä yksin että yhdessä: 
”Minulla on nyt yksivuotinen taiteilija-apu-
raha ja teen omia projektejani kotiateljeeti-
lassa. Tänä vuonna alkanut tiivis yhteistyö 
Maisema-arkkitehtuuritoimisto Maanlumon 
kanssa on puolestaan yhdessä tekemistä. 
Isoissa projekteissa olen usein laatimassa kon-
septia ja tarinaa, jonka toteuttamisesta sitten 
vastuuhenkilönä huolehdin.”

Kaisa korostaa, että työssä sekä omien 
taidehankkeiden, alueellisten suunnitelmien 
että muiden hankkeiden parissa tarvitaan luo-
vuutta, mutta vähintään yhtä paljon tai jopa 
enemmän yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja 
ja kykyä kuulla muita osapuolia.

”Projektit ovat usein pitkiä ja hyvä loppu-
tulos edellyttää sinnikästä, sellaista hiljaista-
kin, puurtamista. Sitä, että jaksaa vielä usean 
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Kaisa Berry

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana ympäristötaiteilija, 
arkkitehti Kaisa Berry (s. 1974 Helsingissä)

Haastattelijana ja toimittajana:  
Sirkka Saarinen
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vuoden päästä palata jo aiemmin tehtyjen 
suunnitelmien ääreen ja tarkastella niitä. 
Minulle tärkeät ja minua kiinnostavat asiat 
tapahtuvat usein rajapinnoilla ja reunoilla. 
Uutta etsiessäni tunnen toisinaan epävar-
muutta”, hän pohtii.

Kaisa toivookin entistä monialaisempaa 
yhdessä tekemisen ja vuoropuhelun kulttuuria: 
”Uskon, että monialaisella yhteistyöllä voidaan 
tulevaisuudessa aikaansaada luonnonvaroja ja 
energiaa säästäviä resurssiviisaita ja oivaltavia 
tiloja, alueita ja kaupunginosia. Suomeen on 
viimeisten kymmenen vuoden aikana syntynyt 
paljon uusia taidekaupunginosia. Samalla olen 
itse havainnut, että taiteen mukaan tuominen 
aluesuunnitteluun ei välttämättä aina takaa 
hyvää, kiinnostavampaa tai kestävää ympä-
ristöä. Mielestäni taide- ja arkkitehtisuun-
nittelu sekä maisema-arkkitehtisuunnittelu 
ovat Suomessa yhä monin paikoin erillään 
toisistaan eivätkä aina tue toinen toistaan. 

Ilmastonmuutoksen edetessä meidän on syytä 
kyetä nykyistä monialaisempaan ja resursseja 
säästävämpään luovuuteen.”

Hän korostaa, että mitä aikaisemmassa 
vaiheessa pääsee hankkeeseen mukaan, sitä 
enemmän siihen pääsee luonnollisesti myös 
vaikuttamaan.

Uudisalueille juuret tarinoilla
Kaisa on ollut mukana monissa hankkeissa, 
joissa rakennetaan uutta uudelle alueelle.

”Juurtuakseen uusille alueille ihmiset tar-
vitsevat tarinoita, kokemuksia ja kohtaamisia. 
Ne voivat olla kauniita julkisivuja, inspiroivia 
tiloja rakennusten välissä, koti- ja koulupolkuja, 
muotoilua ja taidetta, tunnetta siitä, että paikat 
ja alueet ovat heitä varten”, hän kuvailee.

”Lähiympäristön laatu vaikuttaa ihmisten 
viihtyvyyteen asuinalueillaan. Taide voi tuoda 
mielikuvittelua kaupunkitilaan, kertoa tari-
noita ja luoda uutta tulevaisuuden ympäristöä. 
Julkinen taide voi myös nivoutua osaksi muun 
muassa hulevesiratkaisujen, viherkattojen ja 
seinien tai vaikka tulvavallien suunnittelua.”

Taiteen prosenttiperiaate pitää 
olla lisä, ei muilta pois
Kaisa selvitti osana julkisen taiteen erikois-
tumisopintojaan prosenttiperiaatteen toteu-
tumista eri alueille Helsingissä. Nyt hänet on 
valittu yhdeksi kolmesta ehdokkaasta Jyväs-

kylän kaupungin joka toinen vuosi jakaman 
valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon 
saajaksi vuonna 2021. Joulukuussa julkistettava 
palkinto jaetaan tekijälle tai taholle, joka on 
merkittävästi edistänyt prosenttikulttuurin 
toteutumista ja tunnettuutta Suomessa.

Prosenttiperiaate on nostanut taiteen 
roolia rakennushankkeissa. Sillä on ollut iso 
vaikutus myös monissa Kaisan töissä. Esimer-
kiksi Vuoden 2016 Ympäristörakennepalkin-
nonkin saanutta Hiljentymisen pihaa ei olisi 
ilman prosenttiperiaatetta sellaisena pystytty 
toteuttamaan.

”Prosenttiperiaatteen myötä uusille raken-
tuville alueille kantakaupungissa tai sen lie-
peillä taidehankkeita toteutetaan runsaasti, 
jopa yltäkylläisesti”, Kaisa kertoo.

”Haluaisin, että tulevaisuudessa taidetta 
ja luovuuden eri muotoja toteutettaisiin alu-
eellisesti nykyistä tasa-arvoisemmin myös 
matalamman hintatason lähiöihin. Alueille, 
joiden neliöhintoihin ei prosenttiperiaatetta 
nykyisellään saada mukaan. Taiteella voisi olla 
suuri arvo myös niin kutsutuilla taantuvilla 
alueilla, kuten muuttotappiokunnissa ja kau-
pungeissa. Toivon myös mittakaavaltaan laa-
jempia ja monialaista yhteistyötä edellyttäviä 
taidehankkeita”, hän toteaa.

”On erittäin tärkeätä pitää huolta siitä, että 
prosenttiperiaatteen toteutuminen ei tarkoita, 
että taiteen osuus vähennetään muista suun-

1 ”Teoksissani yhdistyvät muotoilu sekä luova ja 

kestävä suunnittelu maisema-arkkitehtuuriin ja tai-

teeseen”, ympäristötaiteilija ja arkkitehti Kaisa Berry 

kertoo. Monialaisesti eri materiaalien ja mittakaavojen 

kanssa työskentelevän Kaisan erityisosaamista ovat 

alueellisten kokonaistarinoiden laadinta, kokemuk-

selliset tilat ja julkinen taide.
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nittelubudjeteista. Taiteella ei voi eikä saa pai-
kata muun suunnittelun kiirettä tai haasteita”, 
Kaisa korostaa. 

Ilon kautta, myös betonista
Kaisa toivoo teostensa ja töidensä tuovan 
oivalluksia, iloa ja lohtua arjen keskelle ja arjen 
ympäristöihin.

”Ensin tulee idea, sitten siihen soveltuva 
materiaalivalikoima. Kokemus ohjaa materi-
aaliin joka taipuu parhaiten kuhunkin ideaan”, 
hän toteaa työskentelystä eri materiaalien 
kanssa ja poimii töistään muutaman esimer-
kin, joissa juuri betonilla on tärkeä merkitys 
ja luonteva käyttötapa.

”Herbaario -teoksessa käytettiin graafista 
betonia. Hiljentymisen pihassa, sekin Ara-
bianrannassa, oli puolestaan valubetonia, 
joka mahdollisti haluamamme muotokielen. 
Materiaalina valubetoni sopi kauniisti paikan 
merenpohjateemaan. Se tuo myös valoisuutta 
kapeahkolle asuinkerrostalojen yhteispihalle.”

Vantaan Kivistön Kide-teos on Kaisalle 
tärkeä ja läheinen työ. Siinä arkkitehtuuri ja 
taide yhdistyvät ilman rajoja. Kuitusementti-
levyillä toteutettu Kide ulottuu pihan portti-
käytävästä parvekkeisiin ja kattokulmiin. Se 
tuo tiivistyvään kaupunginosaan abstraktion 
luonnosta. 

Jyväskylässä syksyllä valmistuneen Kel-
jonkankaan koulun pihan taideaukiolla on 
puolestaan hienot oleskelubetonimuurit.

Kierrättäenkin
”Kierrätysmateriaalipankkia odotellessa”, Kaisa 
toteaa kysymykseen kestävän rakentamisen 
kierrätystavoitteista. Myös ympäristötaiteessa 
ja ympäristörakentamisessa pitää hänen 
mukaansa pystyä entistä paremmin käyt-
tämään kierrätysmateriaaleja neitseellisten 
materiaalien sijasta.

Rakkaan puutarhanhoitoharrastuksensa 
myötä Kaisalla on kierrätyskivityskokeilu 
omalla pihallaan: ”Löysin netin kierrätysryh-
mästä isoja betonilaattoja. Olen myös saanut 
omilta työmailtamme ylijäämämateriaaleja, 
esimerkiksi Hiljentymisen pihalta. Niitä ja 
myös värikkäitä julkisivutiiliä olen asentanut 
pihallemme. Kokeilen käytännössä miten ne 
kestävät käyttöä.”

”Tuore esimerkki kierrätysmateriaalien 
käytöstä on tältä syksyltä Myyrmäen katu-

taidetriennaali Vantaalla. Teimme sinne 
Maanlumon kanssa puhtaasti väliaikaisen 
aukiosuunnitelman kierrätysmateriaaleista. 
Lähtökohtana oli, että kaikki materiaalit olivat 
tuunattuja, maalitkin olivat ylijäämämaaleja.”

Taidepuisto Helsinkiin?
”Kokonaisvaltainen taidepuisto Helsinkiin”, 
Kaisa vastaa tulevaisuudenunelma -kysymyk-
seen. ”Puisto, jossa arkkitehti-, maisema- ja tai-
desuunnittelut eivät ole erillään vaan luovat 
kokonaisuuden, jossa ne eivät erotu toisistaan”, 
hän kuvailee.

Eri suunnittelualojen yhdistyminen ei ole 
toki vain unelmaa, monissa töissä se jo myös 
yhdistyy. Kaisan työpöydällä on nyt esimerkiksi 
Kruunuvuorenrantaan tuleva Pegasoksen aukio. 
Siinä maisema-arkkitehtuuri, valotaide ja kuval-
linen taideaihe nivoutuvat yhteen.

”Kruunuvuorenrannan maailman olen 
sisäistänyt suunnitelmiin viettämällä siellä 
paljon aikaa, piirtämällä ja maalaamalla, etsi-
mällä värejä”, Kaisa kuvaa luomisprosessia.

Toinen Kaisan työpöydällä nyt oleva työ 
on mielenkiintoinen Keski-Suomessa sijait-
seva yksityismetsäpalstalle, järven rantaan 
tuleva meditointi-oleskelupaikka. Hankkeessa 
pohditaan metsän arvoa muuten kuin talous-
käytössä.

Tiivistä arkea neljän nuoren kanssa
Kaisan vapaa-aika, tai jo aikaisemmin toteama 
elämäntapa, tarkoittaa tiivistä arkea Helsin-
gin Viikissä neljän kasvavan nuoren ja koiran 
kanssa.

”Piirrän ja maalaan, hoidan puutarhaa, 
vietän paljon aikaa luonnossa. Kesällä olemme 
Perämeren rannalla Simossa, perheeni kesäpai-
kassa. Teemme Lapin matkoja, marjastamme 
hillasoilla.”

”En ole luontoromantikko. Viihdyn ja inspi-
roidun erinomaisesti myös kaupungissa”, Kaisa 
tarkentaa.

”70-luvun lapsena arvostan kovasti sen 
ajan rakennusperintöä ja betonibrutalismia. 
Olenkin huolissani 70-luvun rakennuskannan 
puolesta. Siitä on pidettävä huolta korjaamalla, 
ei purkamalla.”

Inspiraation lähde Kaisalle ovat myös 
vanhat 60- ja 70-luvun arkkitehtuuri- ja taide-
julkaisut, joita hän on arkkitehtisukulaisilta 
perinyt.

”Suvussani on monessa sukupolvessa oltu 
tekemisissä rakentamisen kanssa. Sitä kautta 
myös rakennusala ja arkkitehtuuri tulivat 
minulle tutuksi jo lapsena. En tosin silloin 
ajatellut, että oma työni olisi näin kiinteästi 
yhteydessä rakentamiseen. Mutta näin siinä 
vain kävi”, Kaisa hymyilee.

2 Kaisa testaa omalla pihallaan, miten facebookin 

kierrätysryhmästä löytyneet vanhat, isot betonilaatat 

ja erilaiset työmaiden ylijäämämateriaalit kestävät 

pihakäytössä.

Henkilökuvassa Kaisa Berry
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Voiko arvot olla ilmaisia?

Rakennusala on perinteisesti ollut ala, jossa 
on tehty juuri niin hyvää kuin määräysten 
valossa on ollut pakko eikä yhtään yli. Raken-
nusalan ulkopuolella sitä on pidetty heik-
koutena. Asiaa pitäisi tarkastella myös siitä 
näkökulmasta, että rakennusala on eniten 
säännelty teollisuudenala (kirjoittajan oma 
mielipide) Suomessa ehkä ydinenergia-alaa 
lukuun ottamatta. Eli määräykset ovat sillä 
tasolla, että niitä noudattamalla saadaan 
turvallisia ja terveellisiä rakennuksia.

Nyt ollaan historiallisessa käännekoh-
dassa sikäli, että kiinteistöjen omistajat 
arvostavat vähäpäästöisyyttä samaan 
aikaan kun lainsäätäjä on vielä vaiheessa 
asian määrittelyn suhteen. Seuraavaksi 
pitäisi saada asiantuntijoiden ja viranomais-
ten koulutus sille tasolle, että hiilipäästölas-
kennalle löytyy tekijöitä ja tarkastajia.

Samaan aikaan työelämässä ovat eden-
neet milleniaalit, jotka eivät hae elinikäistä 
työpaikkaa ja hyvää palkkaa vaan arvojensa 
mukaista tekemistä. Tässä onkin yrityksille 
tuhannen taalan paikka: yhteiskuntavas-
tuullisen tilaajan toiveet kohtaavat hyvin 
työpaikkojen nuoremman polven arvojen 
kanssa.

Arvoja voi käsitellä monella tavalla. Jari 
Sarasvuo on todennut tähän tapaan: "Jos ei 

joudu maksamaan arvojensa takia, ne eivät 
ole arvoja vaan mielipiteitä". 

Rakentaminen näkyy usein mediassa ja 
erityisesti sosiaalisessa mediassa eksklusii-
visena toimintana, jossa hehkutetaan omaa 
tekemistä ottamatta esille sitä miten hank-
keet vaikuttavat ympäristöön. Uusi kauppa-
keskus on hieno juttu vaikka viereisessä olisi 
tilat tyhjillään. Täydennysrakentaminen on 
mahtavaa vaikka pihan ainoa luonnontilai-
nen mietiskelypaikka katoaisikin.

Nykyään viestinnässä panostetaan 
onneksi enemmän kokonaisvaltaiseen 
ratkaisuun, jossa rakentamiselle on vaihto-
ehtoja. Rakentamista pidetään yhtenä rat-
kaisuna, mutta samalla voidaan iloita myös 
siitä, jos selvittelyn jälkeen ei tarvitsekaan 
rakentaa uutta vaan voidaan korjata vanhaa 
tai toimia vanhoissa tiloissa uudella tavalla. 
On myös virkistävää nähdä, miten voidaan 
iloita olemassa olevasta, niin kuin vaikka Pai-
mion parantolan kohdalla on tehty. Samalla 
on annettu spektaakkelimaiselle rakennuk-
selle uusi elämä.

Tähän näkökulmaan kuuluu ratkaisun 
vaikutusten hehkuttaminen: vähennetään 
ilmastopäästöjä, rakennetaan lapsille toi-
miva päiväkoti ja vanhuksille kiva senio-
ritalo tai rakennetaan muuntojoustavaa 

tilaa vuosisadoiksi eteenpäin. Näkökulma 
on samalla inklusiivinen. Kaikki otetaan 
huomioon. Työmaan viereisen päiväkodin 
lapset kutsutaan katsomaan työkoneita 
ja loppukäyttäjät otetaan suunnitteluun 
mukaan jo hankkeen alussa.

Tämä näkökulma voi olla myös ratkaisu 
nuoria, rakennusalan ammattilaisia askar-
ruttavaan arvoristiriitaan, joka syntyy kun 
ympäristötietoinen milleniaali alkaa pohtia 
vihreän ajattelun ja rakentamisen yhteyttä 
ja ristiriitaa.

Rakennusalan sääntely on hyvästä, 
mutta juuri nyt kun lainsäädäntö ei enää 
pysy muutoksen vauhdissa, yritysten ja 
työntekijöiden arvot vievät tekemistä laki-
sääteisen tason yli.

Ehkä meissä kaikissa asuu pieni mille-
niaali, joka haluaa paremman maailman.

Auli Lastunen

Eurokoodiasiantuntija

Rakennustuoteteollisuus RTT

auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Kolumni

mailto:auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi


Uutiset

108 4 2021

Sementin valmistuksen päästöihin ollaan 
saamassa huomattava pudotus uuden poltto-
teknologian avulla.

VTT on kehittänyt yhdessä yrityskump-
paneiden kanssa ratkaisun sementin ja pol-
tetun kalkin valmistuksen hiilidioksidipääs-
töjen merkittävään vähentämiseen. Sementti 
on betonin osana maailman eniten käytetty 
rakennusmateriaali. Se tuottaa suuren käyt-
tömäärän takia noin 7 % maailman hiilidiok-
sidipäästöistä. 

Kun sementin valmistuksessa keskeinen 
kalsiumkarbonaatin hajottaminen toteute-
taan polttoprosessin sijaan vähäpäästöisesti 
tuotetulla sähköllä ja valmistuksessa syntyvä 
hiilidioksidi kerätään talteen, voidaan päästä 
lähelle hiilidioksidipäästötöntä sementtiteh-
dasta. Tämän mahdollistaa kaasutiivis sähkö-
kuumenteinen rumpu-uuni.

Sementin poltossa syntyy päästöjä
Sementin pääraaka-aine on kalkkikivi. Poltet-
tua kalkkia tarvitaan valtavia määriä myös 
muun muassa sellu- ja terästeollisuudessa. 
Sementtiä ja poltettua kalkkia valmistettaessa 
päästöjä syntyy, kun kalkkikiveä poltetaan 
yli tuhannen asteen lämpötilassa. Päästöjä 
aiheuttaa myös kalkkikiven sisältämä karbo-
naatti, joka hajoaa prosessissa hiilidioksidiksi 
ja kalkiksi. Tätä raaka-aineperäistä päästöä ei 
voi välttää korvaamatta yhtä maailman eniten 

käytetyistä raaka-aineista.
”Polttoprosessien korvaaminen sähköön 

perustuvilla ratkaisuilla ja päästöttömän 
sähköntuotannon huomattava lisääminen on 
tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta. Tällä 
teknologialla kalkkikivestä irtoava hiilidioksidi 
saadaan puhtaana talteen, ja se voidaan varas-
toida tai hyödyntää esimerkiksi vähäpäästöis-
ten tuotteiden valmistukseen. Tuotekaasuna 
hiilidioksidille on jo nykyisin markkinat ja 
kehitteillä on useita hyötykäyttövaihtoehtoja, 
joiden mittakaava on nykymarkkinaa valta-
vasti suurempi”, hankkeen projektipäällikkö, 
johtava tutkija Eemeli Tsupari VTT:ltä kertoo.

Päästökauppa ohjaa EU-laajuisiin 
päästövähennyksiin 
VTT:n vetämässä Decarbonate-projektissa 
rakennettiin tutkimuslaitteeksi 12 m pituinen 
sähkökuumenteinen rumpu-uuni, jota testa-
taan sementin raakajauheen esikalsinointiin 
sekä poltetun kalkin ja sellutehtailla tarvitta-
van meesan tuotantoon yhdessä yrityspart-
nereiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana 
Finnsementti, Nordkalk ja UPM. Koeuunille 
voisi olla käyttöä myös muiden teollisuuden 
alojen päästöjen vähennystyössä, esimerkiksi 
akku- ja asfalttiteollisuudessa.

”Finnsementti on tehnyt ilmastotyötä jo 
pitkään, ja meneillään on useita päästövähen-
nyshankkeita. Finnsementin strategia tähtää 

hiilineutraalisuuteen, joka on saavutettavissa 
vain uudella teknologialla. Fossiilisen energian 
osuuden minimointi ja hiilidioksidin talteen-
otto tulevat olemaan olennainen osa sement-
titeollisuuden tulevaisuutta”, Finnsementin 
ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti kertoo.

EU:ssa päästökauppa ohjaa teollisuutta 
päästöjen vähentämiseen. Päästöoikeuden 
nykyisellä hintatasolla jokainen vältetty hii-
lidioksiditonni tarkoittaa yrityksille 60 euron 
säästöä. Keskikokoiselle sementtitehtaalle 
esimerkiksi kolmanneksen päästövähennys 
tarkoittaisi useiden miljoonien eurojen sääs-
töjä vuositasolla. Lisäksi sähköuunista saadaan 
uusi tuote: puhdistettu hiilidioksidi. Sähköllä 
tehtävä kalsinointi voi olla taloudellisesti kan-
nattavaa jo nykyisillä hinnoilla, mutta toteutet-
tavuus teollisessa mittakaavassa ja tarvittavat 
investoinnit edellyttävät lisäselvityksiä.

Lisätietoja:
Eemeli Tsupari, johtava tutkija, VTT
puh. 040 7207363, eemeli.tsupari@vtt.fi

Sementin valmistuksen päästöihin 
tulossa iso pudotus
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1 VTT, kalkkia

2 VTT rumpu-uuni on eristetty 

konttiin ja siirrettävissä teollisuu-

den kokeiltavaksi

1 2

mailto:eemeli.tsupari@vtt.fi


Uutiset

1094 2021

Kierrätetystä betonista valmistettu Beto-
roc-murske on nyt tutkitusti hiilinegatiivinen. 
Pian valmistuvassa Espoonväylän ensimmäi-
sen vaiheen urakassa käytettiin Ruduksen 
valmistamaa Betoroc-mursketta noin 35 000 
tonnia. Laskelmien mukaan sen käytöllä sääs-
tettiin hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin 
niitä aiheutuisi ajettaessa henkilöautolla kolme 
miljoonaa kilometriä.

Espoon kaupunki on sitoutunut olemaan 
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
on tarpeen, että voidaan todentaa myös hiili-
negatiivisia materiaaleja. Espoon tavoite on 
haastava ja siksi hiilikädenjäljen arviointi on 
tärkeää kokonaisuuden kannalta, toteaa han-
kesuunnittelija Iina Kallio. Hän toimii Espoon 
kaupunkitekniikan keskuksessa kiertotalou-
den ja kestävän kehityksen asiantuntijana.

Betoroc-betonimurske on Ruduksen kehit-
tämä, CE-merkitty, korkealuokkainen kierrä-
tystuote. Sillä voidaan korvata neitseellisiä 
luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden 
kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää 
erilaisissa täyttötöissä.

Rudus teetti alkusyksystä 2021 LCA Con-
sulting Oy:llä selvityksen Betoroc-murskeen 
hiilikädenjäljestä. Tulosten mukaan Betoroc 
on vahvasti hiilinegatiivinen tuote. Esimerkiksi 
Espoonväylän urakassa käytetyn Betoroc 0/90 
-murskeen hiilijalanjälki on -18,6 kg CO2-ekv/m3, 
kun kalliomurskeen on 6,1 kg CO2-ekv/m3. VTT 
on verifioinut LCA Consultingin tekemät las-
kelmat.

Betorocin hiilinegatiivisuus perustuu beto-
nin karbonatisaatioon, joka kiihtyy betonijät-
teen murskaamisen jälkeen. Murske pystyy 

Betoroc-murske on hiilinegatiivinen: 
Espoonväylän rakentamisessa päästösäästö

sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa 
aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä, joten se 
toimii hiilinieluna.

– Laskennan tulos on meidän kannaltamme 
tärkeä. Nyt pystymme todennetusti tukemaan 
asiakkaitamme, jotta he pääsevät haastaviin 
päästötavoitteisiinsa. Ympäristönäkökulmasta 
Betoroc on tuote, jonka avulla voidaan säästää 
neitseellisten materiaalien käyttöä ja se on myös 
hiilinegatiivinen rakennusmateriaali, toteaa 
Rudus Kierrätyksen tuotepäällikkö Jussi Ukkola.

Parempi kantavuus edullisimmin
Uusi Espoonväylä sijaitsee Nöykkiön ja 
Latokasken kaupunginosissa. Pohjoispäässä 
Espoonväylä liitetään ensimmäisessä raken-
nusvaiheessa Puolarmetsänkatuun ja Puola-
rintie liitetään T-liittymänä Espoonväylään. 
Ensimmäisen vaiheen pituus on 1,3 kilomet-
riä. Sen pääurakoitsijana toimii GRK Infra ja 
tilaajana on Espoon kaupunki.

Betoroc-mursketta on käytetty 35 000 
tonnia eli noin 17 000 kuutiota eli saman verran 
säästettiin luonnon kiviaineksia.

– Betorocia on käytetty Espoonväylällä 
korvaamaan jakavan kerroksen materiaaleja 
ja myös pengertäytteenä luvan sallimilla alu-
eilla, kertoo GRK:n työpäällikkö Antti Partanen.

– Betorocilla voidaan saavuttaa parempi 
kantavuus kuin vastaavanlaisilla murskeilla 
rakennettuna. Betorocin käyttö ei työmaalla 
juurikaan eroa verrattuna murskeen käyttöön. 
Yksi hyvä etu sillä kuitenkin on työmaankin 
kannalta: se on edullisempaa kuin luonnon-
kivimurskeet.

Rakennustyömaiden päästöillä 
suuri merkitys
Iina Kallion mukaan rakennustyömailla on 
huomattava merkitys hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä

– Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään 
Suomessa vuosittain noin seitsemän miljar-
dia euroa, mikä on noin kolmannes kaikista 
julkisista hankinnoista. Espoon kaupungin 
vihreämmän urakkahankinnan ja materiaa-
livalintojen vaikuttavuus on merkittävä hiili-
neutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi.

Kallio korostaa päästöjen vähentämisessä 
yhteistyötä, muuten kehitys ei etene tarpeeksi 
nopeasti.

– Se on mennyttä maailmaa, että kaupunki 
sanelee ehtoja. Kaikki osapuolet voittavat, kun 
ratkaisuja haetaan yhdessä ja sidosryhmät 
sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Alalla on 
menossa kova kehitys, joten on välttämätöntä, 
että Espoo on myös tutkimusyhteistyössä 
mukana alan sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoja:
Rudus Oy
Jussi Ukkola, Kierrätyksen tuotepäällikkö
044 260 7806
jussi.ukkola(at)rudus.fi
 
Espoon kaupunki/Kaupunkitekniikan keskus
Iina Kallio, kiertotalousasiantuntija, hanke-
suunnittelija
iina.kallio(at)espoo.fi
 
GRK Infra Oy
Antti Partanen, työpäällikkö
antti.partanen(at)grk.fi

1 Betoroc-murske on CE-merkitty tuote. 2 Betoroc-murske korvaa luonnonkiveä ja on teknisesti hyvin toimiva.
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teisiin betoniseinäelementteihin”, Skanskan 
tuottavuudesta ja laadusta vastaava johtaja 
Ilkka Romo sanoo.

Elementtituotanto sujui hyvin
Ensimmäistä kertaa Lipa-Betonin tehtaalla val-
mistettujen hybridi-sandwich-seinäelement-
tien tuotanto onnistui suunnitelmien mukai-
sesti ja elementeistä rakennettiin Rauman 
sahan tukinlajittelurakennus.  

Hybridi-sandwich-seinäelementin tuotan-
nossa Kerto LVL -levy muodostaa kantavan 
rakenteen. Tämän lisäksi elementeissä on läm-
möneristekerros ja teräsbetonista valmistettu 
julkisivu.

”Alkuhaasteiden jälkeen hybridi-sand-
wich-elementtien tuotanto oli yhtä helppoa 
kuin betoniseinäelementtien valmistus. Onnis-
tumisen taustalla on läheinen yhteistyö osaa-
vien kumppaniemme kanssa”, toimitusjohtaja 
Satu Lipsanen Lipa-Betonista sanoo.

Sujuva asennus rakennustyömaalla
Ensimmäisen kerroksen hybridi-sandwich-sei-
näelementtien asennus, kaikkiaan 100 m2, sujui 
viidessä tunnissa.

”Hybridi-sandwich-seinäelementtien asen-
nus on ollut samanlaista verrattuna betoni-

seinäelementteihin. Käytimme pienempää 
nosturia asennuksessa, koska hybridiseinäele-
mentit ovat perinteisiä betoniseinäelementtejä 
kevyempiä. Keveys voi tuoda huomionarvoisia 
säästöjä suuremmassa rakennusprojektissa”, 
työpäällikkö Petri Puputti Skanskasta sanoo. 

Sekä hybridi-sandwich-elementeissä että 
betoniseinäelementeissä on samanlaiset 
kiinnitykset elementin alareunassa, ja hybri-
di-sandwich-elementit liitetään toisiinsa ruuvi-
kiinnityksin. Puputti myös korostaa, että hybri-
di-sandwich-elementtien asennuksen jälkeen 
saumat ovat valmiit – betoniseinäelementeille 
tyypilliset pystysaumavalut, hionnat ja put-
saukset jäävät työvaiheena kokonaan pois ja 
näin kokonaisprosessi nopeutuu.

Tukinlajittelurakennus valmistuu vuoden 
2021 loppuun mennessä, ja Rauman sahan toi-
minta käynnistyy Q3/2022.

Lisätietoja:  
Henni Rousu, Metsä Wood    
puh. +358 40 554 8388   
henni.rousu@metsagroup.com  
 
Satu Lipsanen, toimitusjohtaja   
Lipa-Betoni Oy  
puh. +358 40 3000 536   
satu.lipsanen@lipa-betoni.fi

Uusi ympäristöystävällinen 
hybridi-sandwich-elementti 
yhdistää betonin ja puun

Hybridirakentaminen voi tarjota rakennus-
alan yrityksille uusia yhteistyössä kehitettyjä 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtotuot-
teita muuttamatta nykyisiä rakennustapoja. 
Esimerkkinä Metsä Wood on suunnitellut 
yhdessä kumppaniensa, kuten Lipa-Betonin 
kanssa kanssa hybridi-sandwich-seinäelemen-
tin, joka tarjoaa uudenlaista elementtiraken-
tamista. Innovaatiossa yhdistyvät betoni ja 
Kerto® LVL (viilupuu). Hybridielementin keveys 
on osoittautunut eduksi myös Rauman sahan 
rakennustöissä, missä elementtejä käytettiin 
ensimmäistä kertaa.

Hybridirakentaminen edistää 
kestävää kehitystä
Skanska on asettanut itselleen tiukan tavoit-
teen – olla maailmanlaajuisesti hiilineutraali 
vuoteen 2045 mennessä. Yritys onkin ryhtynyt 
tarjoamaan vähähiilisiä ja hiilineutraaleja elin-
kaariratkaisuja asiakkailleen.

”Kokeilemme mielellämme uusia ja innova-
tiivisia ratkaisuja kumppaneidemme kanssa. 
Hybridielementtien käyttö Rauman sahan 
rakennusprojektissa on hyvä esimerkki täl-
laisesta yhteistyöstä. Hybridielementtejä 
käyttämällä voimme vähentää betonin määrää 
ja elementit ovat kevyempiä verrattuna perin-
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1 Hybridi-sandwich-elementeissä sekä betonisei-

näelementeissä on samanlaiset kiinnitykset elementin 

alareunassa.

2 Elementin valmistusta.

3 Valmis hybridi-sandwich-elementti.

4 Rauman sahan rakennustöissä hybridielementtejä 

käytettiin ensimmäistä kertaa.
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by 64 Tuulettuvat 
julkisivut 2021

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevai-
suudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa 
säärasitusta, minkä johdosta julkisivurakentei-
den suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiin-
nittää aiempaa enemmän huomiota. Samalla 
pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien 
ja arvonsa säilyttävien julkisivujen merkitys 
korostuu entisestään.

Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia jul-
kisivurakenteita koskevat hyvän rakentamis-
tavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet 
rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- 
että korjausrakentamista silmällä pitäen. Ohje 
on suunnattu kaikille tuulettuvien julkisivu-
rakenteiden parissa toimiville - arkkitehdeille, 
rakennesuunnittelijoille, työmaatoteutuksesta 
vastaaville sekä kiinteistön ylläpitäjille ja omis-
tajille. Ohje on laadittu Tampereen teknillisellä 
yliopistolla.
 
Nimeke: by 64 Tuulettuvat julkisivut 2021
Hinta: 62,00 € (56,36 € alv 0 %)
 
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi/
sivu/tuote/by-64-tuulettuvat-julkisi-
vut-2016/1190146
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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-julki-
sivujen-kuntotutkimus/3905031
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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- 
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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: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi
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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 

Ilmoittajaluettelo 4  2021

Ilmoittaja Sivu
Afry Finland Oy 8
Ardex Academy IV kansi
Betoniluoma Oy II kansi
Betonipallas Oy 3
Betset yhtiöt Oy 4
Contesta Oy  2
Finnsementti Oy III kansi
Hi-Con 8
Jotsenon elementti 6
Julkisivuyhdistys JSY r.y. 6
Lammin Betoni Oy 8
Lipa-Betoni Oy  8
Metsä Wood Oy 5
Muottikolmio 9
Pielisen Betoni Oy 2
Schwenk Suomi Oy 2
Seroc Oy – Ulma Ltd 7
Suutarinen yhtiöt Oy 10
SV-Elementti Oy 6
Swerock Oy 2
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 7

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
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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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Väliseinät • • • • •
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Betonin pumppaus • • • • • •
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Erikoiselementit • • • •
Eristeharkot •
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a

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

Ansion Sementtivalimo Oy
Lohipurontie 2 (PL 48), 21530 Paimio
Puh 02 4770 100, Fax 02 4770130
www.asv.fi
ari-p.ansio@asv.fi

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
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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
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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
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Anstar Oy
Erstantie 2, 15540 Villähde
Puh 03 872 200, Fax 03 8722 020
www.anstar.fi
anstar@anstar.fi

Ardex Oy
Koskelonkuja 1 A 27 (PL 10), 02920 Espoo
Puh 09 686 9140
www.ardex.fi
ardex@ardex.fi

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työoh-
jepankista

ARDEX-Opiston 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



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.

www.betoniluoma.com

ASKELEEN EDELLÄ RAKENTAMISESSA

POHJOLAN PARHAITA 
BETONIELEMENTTEJÄ
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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.

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

Seuraavat verkkokoulutukset: Märkätilapäivä 14.12. | Sisäilmapäivä 15.12.2021


