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Future for concrete – less carbon and more digitalisation?
Concrete will also in the future be produced at a nearby plant. The 
production process is controlled remotely from a central control room 
with computers and machine vision in charge of quality assurance. The 
clients will be able to follow the movements of the concrete deliveries 
conveniently with their mobile devices. And the concrete delivered to 
the construction site will be almost carbon neutral, making both the 
builder and nature happy and pleased.

The outlook is bright for concrete. Some of these scenarios are already 
reality, some will probably be achieved in the near future. Some will 
need plenty of hard work and cooperation from the whole industry. In 
any case, we have clear signposts showing the direction for the future.

It has been gratifying to see how quickly our industry is progressing. 
For quite some time, also low-carbon concrete products have been on 
offer. The more and the better products that are developed, the better 
they will find their way to the clients’ projects. This will enable us in 
the construction industry to jointly develop our activities and produce 
massive, safe, sustainable, energy-efficient low-carbon solutions for the 
end-users. 

New products can only be improved based on practical experience. 
The further development of decarbonisation is a dealbreaker for our 
industry. Fortunately, we have already started our efforts and have a 
great potential for development.

The development of digitalisation is another requirement to ensure 
that our industry will also in the future be able to offer attractive employ-
ment opportunities. In the eyes of young people, the attractiveness of an 
industry is measured by its modernity and usable tools. They are more 
at home with a touch screen than a screwdriver.

Concrete Magazine has always been one of my favourite magazines, 
whether reading it on paper or on screen. I hope the amazing concrete 
projects introduced in the articles of the Magazine provide you with 
inspiration, new information and ideas. Enjoy your reading experience. 

Mikko Vasama, Chairman, Association of Concrete Industry in Finland

Pääkirjoitus Preface

Betonin tulevaisuus – kovin 
vähän hiiltä ja enemmän digiä?

Rakentaja on betonivaluunsa varsin tyytyväinen. Betonikuormat saa-
puvat tontille luvatusti ja hän pystyy seuraamaan niiden liikkumista 
kaupungin läpi näppärästi mobiililaitteen ruudulta. Betonin laatu 
työmaalla todennetaan reaaliaikaisesti koko kuorman osalta autossa 
olevien anturoiden avulla. Betoniauto purkaa betonin sähköakkujensa 
voimalla rakentajan kierrätysmateriaalista tekemään muottiin. Läm-
pötila, painuma ja ilmamäärä kirjautuvat purkuhetkellä sähköiseen 
kuormakirjaan todisteeksi laadusta. Laboranttia ei tarvita. 

Betoni valmistetaan läheisellä tehtaalla. Valmistusta ohjataan 
keskusvalvomosta etäohjauksella ja laatua valvotaan tietokoneiden 
ja konenäön avulla. Modernia ja tehokasta. Kun tontille tuotu betoni 
on kaiken lisäksi liki hiilineutraalia, rakentaja on materiaalivalintaansa 
tyytyväinen ja luontokin kiittää.

Betonin tulevaisuus näyttää valoisalta. Osa edellä kuvatuista asioista 
on jo todellisuutta, osa niistä saavutettaneen lähitulevaisuudessa. Osan 
eteen meidän on toimialalla tehtävä yhteistyössä hartiavoimin raakaa 
työtä. Suunta tulevaisuuteen on joka tapauksessa selkeästi viitoitettu 
ja matkan loppupäätä tuossa yllä pyrin kuvaamaan. 

Kuten kaikkialla muuallakin, myös rakennusalalla on tartuttu 
kynään ja kirjattu vähähiilisyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyviä arvoja 
ja tavoitteita. Kun ne nyt ovat ylhäällä, vauhtiin pääsemiseksi on teh-
tävä myös arvojen mukaisia valintoja ja toimenpiteitä. Kynän lisäksi 
on tartuttava myös työkaluihin.

On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka nopeaa kehityksen ja mur-
roksen vauhti omalla toimialallamme on. Betonista on ollut jo pitkään 
tarjolla myös vähähiilisiä vaihtoehtoja. Kun niitä kehitetään vauhdilla 
lisää ja entistä paremmiksi, ne toivottavasti löytävät entistä useammin 
tiensä asiakkaiden projekteihin. Siten voimme rakennusalalla yhdessä 
kehittää toimintaamme entistä paremmaksi ja tuottaa loppukäyttä-
jille massiivisia, vähähiilisiä, turvallisia, energiatehokkaita ja kestäviä 
ratkaisuja. 

Tuotteista muodostuu ratkaisuja ja uusista tuotteista tarvitaan käy-
tännön kokemuksia, jotta ne kehittyvät paremmiksi. Vähähiilisyyden 
edelleen kehittäminen on myös meidän elinehtomme. Onneksi olemme 
työn alkumetreillä ja kehittämisen potentiaali on suuri.

Tuota digiä ja sen kehitystä me tarvitsemme myös, jotta yhteiselle 
toimialallemme riittää jatkossa kyvykkäitä tulijoita ja tekijöitä. Alan 
houkuttelevuus voidaan ainakin osittain mitata nuorten silmissä sen 
nykyaikaisuudella ja työkalujen käytettävyydellä. Kosketusnäyttö 
tuntuu nykyään pysyvän paremmin kädessä kuin ruuvimeisseli.

Käsissäsi tai ruudullasi oleva Betoni-lehti on aina ollut yksi lempi-
lehdistäni. Toivottavasti inspiroidut hienoista betonikohteista tai saat 
uutta tietoa tai ajatuksia artikkeleita lukiessasi. Antoisia lukuhetkiä. 
Myös valoisassa tulevaisuudessa.

Mikko Vasama, puheenjohtaja, Betoniteollisuus ry

1 Mikko Vasama



Talo J sijaitsee korkean mäen laella, pientalo-
alueen laidalla. Arkkitehtoninen konsepti lähti 
rakennuspaikasta: rakennuksella on sulje-
tumpi selkäpuoli pohjoiseen ja itään lähimpien 
naapureiden suuntaan ja se avautuu etelään ja 
länteen, kohti luonnontilaista metsää. 

Talo kiertyy vanhan männyn ja avokallion 
ympärille, jolloin sen syliin muodostuu aurin-
koinen, tuulensuojainen piha. Rakennuksen 
suorakulmaisen geometrian vastapainoksi 
piha on vapaamuotoinen ja rehevä. 

Rakennuksen korkeus on sovitettu tarkasti 
viereisen rakennuksen korkeuteen. Kerrokset 
eivät ole päällekkäin. Ylempi kerros muodos-
taa ulokkeena katoksen alemman kerroksen 
sisäänkäynnille ja alemman kerroksen katosta 
muodostuu ylempää kerrosta kiertävä terassi 
pihan puolelle. Alakerran oleskelutiloista 
avautuvat laajat näkymät omalle pihalle, ylä-
kerran makuuhuoneista pitkät näkymät yli 
naapuruston.

Kerroksia yhdistää toisiinsa ilmava porras, 
jonka pinnametsä rinnastuu ulkona olevaan 
oikeaan metsään talossa liikuttaessa. Askelmat 
ovat pinnoista kannatettuja leijuvia puulank-
kuja. Leijuvien lankkujen teema jatkuu talon 
saunatiloissa.

Talon betonirunko on näkyvissä pinnoil-
taan sisätiloissa. Tammiset ikkunat ja ovet 
muodostavat lämpimän materiaaliparin beto-
nille. Kuvataiteilijan työt tuovat tiloihin väriä 
ja syvyyttä.

Suunnitteluvaiheessa rakennuksen ener-
giankäyttö simuloitiin, jolloin suunnittelurat-
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Talo J, Helsinki

Avanto Arkkitehdit Oy
www.avan.to

Tulevien asukkaiden toiveena oli ajaton arkkitehtuuri ja toimivat 
tilat. Talo J suunniteltiin ja toteutettiin saumattomassa yhteis-
työssä arkkitehtien ja asukkaiden kanssa. Vanhan männyn ja 
avokallion ympärille kiertyvän talon näkymät avautuvat aurin-
koiselle ja tuulensuojaiselle pihalle sekä puistomaisemaan. 

8 1 2022
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1 Asemapiirros

2 Pihajulkisivu avautuu etelään ja länteen.

3 Pääsisäänkäynti on pohjoispuolella.
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kaisuja voitiin optimoida. Rakennus lämpiää 
maalämmöllä ja jäähdytykseen käytetään 
omavaraisenergialla toimivaa maaviileää.

Tilaajan, eli tulevien asukkaiden toiveena 
oli ajaton arkkitehtuuri ja toimivat tilat vii-
sihenkiselle perheelle. Projekti tehtiin sau-
mattomassa yhteistyössä heidän kanssaan: 
käytännössä suunnittelimme talon yhdessä.

Talo J tehtiin betonista
Rakennuksen runko rakennettiin betoniele-
menteistä ja teräspilareilla. Välipohjat ja ylä-
pohja ovat ontelolaattarakenteiset.  Julkisivut 

Eco W8, joka on himmeä vesiohenteinen poly-
meeridispersio. Keittiön takaseinillä käytettiin 
Idropol Opaco -suoja-ainetta.

Lattiat valettiin harmaalla lattiabetonilla 
ja valmiit pinnat hiottiin. Ensimmäisen ker-
roksen lattian pinta sävytettiin harmaalla 
lasuurikäsittelyllä. Portaan reunavalu tehtiin 
itsetiivistyvällä IT-betonilla.

Rinnetontin tuki- ja pihamuurit sekä muut 
betonirakenteet valettiin paikalla työmaan 
taitavan timpurin tekemiin muotteihin. Myös 
uima-allas valettiin paikalla.

4

5
6

4–6    Alakerran oleskelutiloista avautuvat laajat näky-

mät omalle pihalle, yläkerran makuuhuoneista pitkät 

näkymät yli naapuruston.

7 Pesu- ja saunatilat.

ovat pääosin rapattuja sandwich-elementtejä.  
Toisen kerroksen ulokkeessa on kantava beto-
nisisäkuorielementti ja eristerappaus, sillä saa-
vutetun keveyden vuoksi.

Betonin runkoaineena käytettiin tavallista 
betonin kiviainesta ja harmaata sementtiä, 
eikä massaa vaalennettu. Elementit toimitti 
Lahden Kestobetoni Oy ja rungon urakoi  
Potius Oy .

Sisustussuunnittelija Jenni Enlund valitsi 
betonisten sisäpintojen pintakäsittelyksi suo-
ja-aineen, joka ei muuta pintojen väriä eikä 
luonnetta.  Pölynsidonta-aineena käytettiin 

7
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8–9  Talon betonirunko on näkyvissä pinnoiltaan 

sisätiloissa. Tammiset ikkunat ja ovet muodostavat 

lämpimän materiaaliparin betonille. Kuvataiteilijan 

työt tuovat tiloihin väriä ja syvyyttä.

10 Lattiat valettiin harmaalla lattiabetonilla ja valmiit 

pinnat hiottiin. Ensimmäisen kerroksen lattian pinta 

on sävytetty lasuurikäsittelyllä.

9
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11

12

13 kellarikerros 14 2. kerros

16 1. kerros

15 leikkaus

13

11 Valoisista keittiötiloista on yhteys ulkoterassille. 

12 1. kerroksessa sijaitsevat avoimet yhteistilat.

13 Ikkunoista avautuvat näkymät puistomaisemaan.
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Talo J
Osoite: Helsinki
Suunnittelu: 2016–2019
Rakentaminen: 2018–2021
Bruttoala: 456 br-m²
Tilaaja: yksityinen
Suunnittelijat:
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Avanto Arkki-
tehdit Oy /Anu Puustinen ja Ville Hara, 
arkki tehdit SAFA
Avustaja: Hiroyuki Tsukui, ark. yo
Sisustussuunnittelu: Jenni Enlund
Rakennesuunnittelu: Joonas Simolin,  
Benjamin Ward 

LVI-suunnittelu: LVI-Suunnittelu BRL Oy/ 
Ben-Roger Lindberg, Leino Kuuluvainen
Sähkösuunnittelu: Sähkö Solutions Oy/ 
Jukka Ruottinen
Pihasuunnittelu: Maisemasuunnittelu 
Garden Living Oy/ Eva Wuite ja Laura Talo
Vastaava työnjohtaja: Pasi Savolainen
Urakoitsijat:
Runkourakoitsija: Potius Oy/Teemu Piironen
Julkisivurappaus: Etelän Rappaus Oy
Betonilattiat: Lattiamies 
Puulasiseinät: Profin Oy
Pääovi: Euramaker Oy/ Joni Peurala

Sisäporras: John Naavalinna
Sisätöiden urakoitsija: Jonest Project Fin-
land Oy / Ahto Nõukas
LVI-urakoitsijat: Vesijohtoliike R. Karvinen 
Oy, Helsingin Rakennus-Vara Oy, Diileri Fin-
land Oy Lämpödiileri
Sähköurakoitsija: Elopower/ Lasse Elo
Muita materiaalien toimittajia:
Betonielementit: Lahden Kestobetoni Oy
Piharakenteiden valmisbetonit: useilta 
lähimmiltä betoniasemilta
Betonipintojen suoja-aineet: Belle Arti Oy

17
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House J
House J is situated on top of a high hill, on 
the edge of a single-family housing area. The 
architectural concept is based on the site: the 
building has a closed rear towards the North 
and East where the neighboring houses are, 
and it opens to the South and West, towards a 
natural forest. The house curves around an old 
pine tree, forming a lap with a sunny and shel-
tered courtyard. The free form and lush garden 
create a contrast to the rectangular building.

The height of the building is carefully fitted 
to the elevation of the adjacent buildings. The 
floors are not situated on top of each other. 
The cantilevered first floor creates a canopy 
for the entrance on the ground floor, whereas 
the roof of the ground floor creates a terrace 
skirting around the courtyard on the first floor. 
From the ground floor living room you have 
a panoramic view to the courtyard, from the 
first floor bedrooms you have long views over 
the neighborhood.

The floors are connected by an open stair-
way with wooden steps hanging from thin 
metal bars reminiscent of tree trunks in the 
nearby forest. The same theme of levitating 
wooden planks continues in the sauna room.

The concrete load bearing walls are left 
exposed in the interior spaces. The window 
frames and doors made of oak, create a warm 
counterpart for the concrete surfaces. The art-
works on the walls add a splash of color for 
the interior.

During the design phase, the energy use of 
the building was simulated so design solutions 
could be optimized to save energy. The build-
ing is heated with geothermal heat and ground 
cooling is used for air conditioning.

The client wished timeless architecture and 
well-functioning premises for a family of five. 
The project was designed in close co-opera-
tion with the future residents: we practically 
designed the house together. 

18 19

17 Kylpyhuone.

18 Makuuhuoneista avautuvat laajat näkymät.

19  2. kerroksen käytävätiloja ja ulkoterassi.
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Rakennuttaja järjesti ideakilpailun tulevasta 
pääkonttorista ja toimistomme voitti suun-
nittelukilpailun ehdotuksella, joka oli EKE:n 
kaltainen: rehellinen, juureva ja arvovaltainen. 

Kontrasteilla ennakkoluulottomasti lei-
kittelevä suunnitelma ammentaa sekä men-
neestä että tulevasta – 60-vuotiaan yrityksen 
pitkästä konstailemattomasta historiasta sekä 
sen tämänhetkisestä roolista teknologian etu-
rintamassa. Betoni ja tiili kertovat yrityksen 
vankasta rakenteesta, EKEn nimikkomateriaali 
tammi puolestaan lämmöstä ja inhimillisyy-
destä.

Piispanportille luotiin jo kilpailuvaiheessa 
oma selkeä design manuaali, jossa määriteltiin 
kohteen henki ja materiaalit. Raa’at betoni-, 
tiili- ja teräspinnat, joita on tietyissä paikoissa 
pehmennetty tammella, luovat rakennuksen 
selkeän ilmeen. Vahva ja näkyvä betoni run-
gossa, kaavan määrittelemä tiili, konseptoinnin 
visuaalinen rouhean minimalismin ajatus ja 
tilojen loftmainen käsittely huolellisen detal-
jiikan tinkimättömällä toteutuksella toimi The 
Loft Housen visuaalisena konseptina.

Rakennukselle osoitettu tontti piti ratkaista 
jyrkästi nousevan maantason vuoksi huolel-
lisesti, että tarvitut parkkikannet, aputilat 
ja huoltopihat saatiin mahtumaan tontille. 
Kaavaa venytettiin, että tontille saatiin mah-
tumaan pääsisäänkäynnin edustalle pieni 
aukio, millä on kokonaisuudelle merkitystä. 
Näin rakennukselle kävelyteitä tulijoiden 
inhimillinen mittakaava saatiin huomioitua. 
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Jani Ristimäki, arkkitehti SAFA, 
johtava arkkitehti
Parviainen arkkitehdit Oy
jani.ristimaki@parviainenark.fi

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

The Loft House on uusi toimistotalo Espoon Piispanportissa 
Länsiväylän varrella . Se toimii myös rakennusyhtiö EKE:n pää-
konttorina. Puhtaat betoni-, tiili- ja teräspinnat sekä sisätiloissa 
käytetty tammi luovat rakennukselle selkeän materiaalipaletin 
ja ilmeen. 

Rakennusala käytettiin tarkkaan, että raken-
nus saatiin samalla toimimaan melumuurina 
tontille tuleville asuinrakennuksille. Rakennus 
ja pääaula aukeavat kadulle ja Länsiväylän 
suuntaan, mistä asiakkaat saapuvat paikalle. 

Talon julkisivut näyttäytyvät kauempaa 
katsottuna säntillisenä ja selkeänä, lähestyt-
täessä muurauksen reliefipinnalla ja ikkunoi-

1 Asemapiirros

2 Rakennus ja pääaula aukeavat kadulle ja Länsi-

väylän suuntaan.
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den muodostamalla graafisella sommitelmalla 
saadaan syvyyttä ja lämpöä rakennukseen 
olemukseen. Pääsisäänkäynnin kohdalla pel-
kistetty rakenne rikottiin vaikuttavalla veistos-
maisella leikkauksella. 

Kaavan suhteen otettiin tietoinen riski: 
venyttämällä kaavan rajoja saatiin säästettyä 
tontin komeita puita ja luotua rakennukselle 
sylimäinen sisääntuloaukio. Lasiseinän takana 
avautuu usean kerroksen korkuinen aulatila, 
joka herättää paitsi kohteeseen saapuvien, 
myös ohikulkijoiden huomion. Loft-toimis-
ton avarat, isoin lasipinnoin rajatut tilat ovat 
viittaus myös tulevaisuuteen kurkottavaan 
asenteeseen.

Sisätilojen ilme syntyy aidoista, mahdolli-
suuksien mukaan pinnoittamattomista, mate-
riaaleista, joita on korostettu muun muassa  
valaisemalla. Betonipinta ja betonin raken-
teelliset ominaisuudet näytetään sellaisenaan 
esille. Materiaalien ja rakennusosien liittymät 
ovat suunniteltu ja toteutettu huolella, jolloin 
peitelistoja ei tarvittu. Esimerkiksi ovet on sovi-
tettu elementin reikiin ilman listoja.

Vaativaa rakenteiden ja tekniikan 
yhteensovittamista
Kaikki tekniikka sovitettiin ja piilotettiin 
kokonaisuuteen huomaamattomasti. Sisään-
tuloaula on oiva esimerkki, jossa rakenteisiin 
piilotettu tekniikka onnistui erinomaisesti. 
Tilan vahva geometria ja tilan tuntu säilyivät 
koskemattomina, eikä tämä olisi onnistunut, 
ellei ajatus työmaan kanssa olisi ollut yhte-
neväinen. Suunnittelijat ja rakentaja tekivät  
jatkuvaa yhteistyötä, kun eri osien detaljeja ja 
malleja kehitettiin. Esimerkiksi toimistokerros-
ten lasiseinäpäädyn ratkaisu löytyi suunnitte-
lijoiden ja taitavan mestarin kanssa työmaalla.

Kohteen suunnittelussa tietomallityösken-
tely oli keskeisessä asemassa. Samalla voitiin 
hyödyntää teknistä innovointia ja prosessin 
hallintaa tietomallin kautta. 

Rakennusliike asiakkaana käytti hyvin 
hyväkseen huolellista suunnitelmaa myös kus-
tannuslaskennassa. Kohde vaati monialaisen 
tiimin, joka sitoutui vahvaan visuaalismate-
riaaliseen konseptiin, josta pidettiin yhdessä 
kiinni. Kokonaisvaltaisen taideteoksen saavut-
tamisessa kaiken on toimittava yhteen.

Rakennesuunnittelija pystyi ottamaan 
mitat arkkitehtien tietomallista, eikä mitoi-
tusvirheitä tullut. 

The Loft House, Espoo
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3 Lasijulkisivu häivyttää sisä- ja ulkotilan rajaa.  

Sisääntuloaukion puiden vehreys on vahvasti läsnä 

myös rakennuksen sisällä.

4 Julkisivun rakenneleikkaus ikkunan kohdalta.

5 Aksonometrinen leikkauskuva kerroksista.



Toimistotalon runkorakenne on tehty 
betoni elementeistä. Rungossa on viisi jäykistys-
elementtiä: kolme porraskuilua ja kaksi hissi-
kuilua. Talon jatkeena on kaksi kerroksinen 
pysäköintihalli, joiden rakentamiseksi tontilla 
oli tehtävä paljon louhintaa.

Haasteellisia työvaiheita rakennesuunnitte-
lijalle olivat myös julkisivun teräslasirakenteen 
liitokset, tiilijulkisivu, jonka jokainen tiili mal-
linnettiin sekä betonipylväiden ja teräspalk-
kien kiinnitykset.

Kun betonipinta on osa rakennuksen ark-
kitehtuuria ja sisustusta, ei elementtien nosto-
elementtejä tai kiinnityskohtia, kuten hitsaus-
jälkiä, saumoja, pultteja saanut jäädä näkyville. 
Mitään ei voinut piilottaa listojen alle, koska 
listoja ei ole. Piirustuksissa piti näkyä myös 
pinta käsittelyt, kuten betonin teräshierto.

Sisätiloissa harkittuja kokonaisuuksia
Sisätilojen ilme syntyi aidoista, mahdollisuuk-
sien mukaan pinnoittamattomista, materiaa-
leista, joita on korostettu myös valaisemalla. 
Materiaalien ja rakennusosien liittymät on 
suunniteltu ja toteutettu huolella, jolloin pei-

telistoja ei tarvittu. 
Työmaa ymmärsi hyvin suunnittelijoiden 

ajatukset ja toteutti ne tinkimättömästi val-
miiksi asti. Näkyviin jäävät pinnat piti huo-
mioida muotin teosta työmaan käytäntöihin 
asti, ettei seiniin ilmestynyt merkintöjä tai kir-
joituksia. Myös listattomuus vaati lattiatöissä 
huolellisuutta. Yleensä vaatii rohkeutta ja 
vakuuttelua, että asiakas pystyy hyväksy-
mään rouheuden, joka betonielementteihin 
väistämättä jää, mutta EKE:lle loftmaailman 
ja -rakennusten kautta tämä oli tuttua.

Epäsuoralla valaistuksella on korostettu 
betonin luontaista kauneutta ja runollisuutta, 
ja valaisimet uppoavat saumattomasti erilai-
siin alakattopintoihin. 

Talo- yms. tekniikkaa on piilotettu raken-
teisiin tai ritilälevyjen taakse huomaamatto-
masti. Lopputuloksen eleettömät, materiaalien 
ja teknisten järjestelmien liitoskohdat vaativat 
paljon suunnittelua ja huolellista sekä viimeis-
teltyä toteutusta.

Sisääntuloaulassa haluttiin säilyttää kor-
kean tilan näyttävyys, ja luoda siitä samalla 
kaikille kutsuva paikka kahvilapalveluineen 

The Loft House, Espoo

ja yhteiskäyttöisine neuvottelutiloineen. 
EKE:lle viihtyisyys ja ihmisen mittakaavaiset 
asiat olivat tärkeitä, vaikka ollaankin rouhean 
betonin sisällä korkeassa aulatilassa. 

Onnistunut lopputulos
Monipuoliset ja muunneltavat toimistotilat 
sijoittuvat kerroksiin 2–5. Kuudes toimisto-
kerros on varattu EKE:n käyttöön. Rakennuk-
sen kattokerroksesta löytyvät ilmanvaihdon 
konehuoneet sekä työntekijöille tarkoitettu 
kuntosali.

Joustavan perusratkaisun ansiosta toimis-
tokerrosten tilat voidaan sisustaa käyttäjän 
tarpeiden mukaan. Huolellinen ja harkittu 
suunnittelu on myös auttanut erottautumaan 
Länsiväylän toimistomarkkinasta. Tilojen 
omaleimainen ilme ja viimeistelty kokonaisuus 
ovat saaneet vuokralaiset löytämään kohtee-
seen haastavanakin aikana. 

Budjetti ja aikataulu pitivät. Suunnittelu 
ja rakentaminen sujuivat hyvässä yhteis-
hengessä. Kohde on hyvä esimerkki kaikkien 
hakkeeseen osallistuvien tahojen toimivasta 
yhteistyöstä.

22 1 2022

6 Julkisivu länteen 7 Leikkaus

8 Julkisivu pohjoiseen

9 Toimistotilat ovat avoimia, mutta tarvittaessa 

äänieristettyjä.

10 Porrashuone.

11 Hissiaula.
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The Loft House
Osoite: Piispanportti 11, Espoo
Tilaaja: EKE-Rakennus Oy
Projektin valmistumisvuosi: 2021
Bruttoala: 7500 m2
Arkkitehtisuunnittelu: Parviainen arkkitehdit Oy
Sisustusarkkitehtisuunnittelu: Parviainen arkkitehdit Oy
Suunnittelutiimi / Parviainen arkkitehdit: Jani Ristimäki (pääsuunnittelija) Jaakko 
Berg (projektiarkkitehti), Tea Ellala (sisustusarkkitehti), Helmi Mälkönen (arkkitehti), 
Terhi Isokuortti (graafikko, opastesuunnittelija), Jyri Jernström (3D visualization artist), 
Panu Rimmi (3D visualization artist), Eija Raunio (arkkitehti), Tijana Pešić (rakennuspiirtäjä)
Rakennesuunnittelu ja betonielementtien suunnittelu: AFRY Finland Oy
LVIA-suunnittelu: ClimaConsult Finland Oy
Sähkösuunnittelu: Vahanen Talotekniikka Oy
Geotekninen suunnittelu Geounion Oy
Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultit Oy 
Materiaalin toimittajia: Sika, Artek, Desso, Wienerberger, Alupro, SAAS Instruments, Tunto, 
Wallenium
Betonielementit: Betset Group Oy

12 Sisääntuloaula. Sisäänkäyntiaulan ikkunat ovat 

neljän kerroksen korkuiset, mikä tekee rakennuksesta 

avaran ja valoisan. Katutasossa sijaitsevat aulan lisäksi 

kahvio ja neuvottelutilat.
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13 pohjakerros

14 3. kerros

15 6. kerros

https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/615/sika
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/2002/artek
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/1112/desso-hospitality-carpets
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/975/wienerberger
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The Loft House Offices
The Loft House is an office building commissioned by the well-known 
Finnish construction company EKE. The building that also functions 
as EKE’s headquarters resembles the company itself: it’s honest, down-
to-earth, and prestigious. The architecture, which plays with contrasts 
in an unprejudiced manner, draws from both the past and the future 
– from the straightforward history of the 60-year-old firm as well as its 
current role at the leading edge of technology.  

The concrete and brick used in the building reflect the strong his-
tory and structure of the company. The material palette is balanced 
with warm oak, the emblem material of EKE (“oak” = “eke” in Swedish). 

From distance, the facades appear punctual and clear. When observed 
from up close, the relief surface of the brickwork and the graphic compo-
sition of the windows provide the building with more depth and make it 
look warmer. At the main entrance, the simplified structure was broken 
by executing an impressive, sculptural section. The old handsome trees 
on the plot were saved by creating a welcoming entrance square for 
the building. 

Behind the glass wall, there is a lobby space that extends to several 
floors in height. It attracts the attention of those passing by and arriving 
in the building. The wide spaces that have been divided by large glass 
surfaces are also a reference to EKE’s future-driven attitude.

16

17

16 Wc-tilat.

17 Tiloihin suunniteltu opastekonsepti toistaa rakennuksen materiaalipalettia 

ja minimalistisen selkeää muotokieltä.

18 Pääsisäänkäynti.
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1 Ranta-Tampellan aluesuunnitelma.

A Telakanpuisto

B Nyrkkäkallio

C Horisonttiaukio

D Kiiskisaarenpuisto

E Massunlastenpuisto

F Gustaf Aspin aukio

G Oskari Helmisen aukio

H Näsinsilta

2 Kanavan rantamuuri ja kiipeilyseinä. Kanavan 

rantamuurien näkyvät pinnat on toteutettu suurista 

valubetonielementeistä, joiden reliefeihin on löydetty 

innoitus veden liikkeestä. Siltojen ja kanavamuurin 

arkkitehtuurista vastasivat arkkitehdit Hanna Hyvö-

nen ja Teo Tammivuori.

28 1 2022

Vuoden Ympäristörakenne 2021

Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat

Vuoden 2021 Ympäristörakenteeksi valittu Ranta-Tampellan julkiset 
ulkotilat koostuvat useista erilaisista, sulavaksi ja monipuoliseksi 
kokonaisuudeksi yhdistyvästä sarjasta. Alueen suunnittelun ja 
jäsentelyn periaatteena on rakennetun kaupunkiympäristön ja 
luonnonympäristön limittyminen. Betoni, kierrätysmateriaali ja 
luonnonmateriaali antavat uuden asuinalueen julkisille ulko-
tiloille omaleimaisen ilmeen. 

Dakota Lavento, toimittaja 
 
Lähdeaineistona: Krista Muurinen, 
Reeta Pellinen, Aapo Pihkala, 
maisema-arkkitehdit MARK, Maisema-
arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy 
Hanna Hyvönen ja Teo Tammivuori, 
arkkitehdit SAFA, FM, Ylitys Oy sekä Vuoden 
Ympäristörakenne-kilpailun tuomariston 
perustelut

Ranta-Tampellan uusi asuinalue rakentuu Tam-
pereelle täyttömaalle tehdylle ranta- alueelle. 
Noin yhdentoista hehtaarin alueen viher-
rakentaminen toteutettiin jo aluerakentami-
sen alkuvaiheessa. Näin uusilla asukkailla oli 
heti uusiin koteihinsa muuttaessaan viihtyisä 
ja toimiva ympäristö.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuoma-
risto korosti perusteluissaan, että Ranta-Tam-
pella edustaa korkealuokkaista suomalaista 
ympäristörakentamista parhaimmillaan. Hank-
keen suunnittelu on ollut kunnianhimoista 
ja toteutus laadukas. Uutta tutkimustietoa ja 
innovatiivisia ratkaisuja hyödynnettiin hiili-
neutraalin, resurssiviisaan ja monimuotoisen 
kaupungin rakentamiseksi ympäristörakenta-
misen avulla.

Kantavana ajatuksena Ranta-Tampellan 
julkisten ulkotilojen suunnittelussa on ollut 
rakennetun kaupunkiympäristön ja luonnon-
ympäristön limittyminen. Kanava rantoineen, 
aukiot, puistot, laiturit, ja sillat nivoutuvat 
luontevasti ulkotilojen sarjaksi. Uniikit ja kor-
kealuokkaiset rakenteet antavat omaperäisen 
luonteen koko alueelle. Monipuolisessa ja inno-
vatiivisessa materiaalikäytössä on painotettu 
myös kiertotaloutta.

Haastava sijainti
Ranta-Tampella on uusi, rakenteilla oleva noin 
4000 asukkaan asuin- ja työpaikka-alue Tam-
pereen keskustan pohjoispuolella, Näsijärven 
rannalla. Se sijaitsee historiallisesti merkittä-
vän teollisuusaluekokonaisuuden vieressä, 

Tammerkosken yläjuoksun itäpuolella. Uusi 
alue sijoittuu pääosin täyttömaalle ja muodos-
taa siten uutta Näsijärven rantaviivaa. Alueen 
ytimessä on Näsijärven ja Tammerkosken 
yhdistävä kanava.

Tampellan ulkotilojen poikkeuksellisen 
laaja suunnitteluhanke käynnistyi suunnitte-
lukilpailulla vuonna 2014. Sen voitti työryhmä, 
Insinööritoimisto Pontek Oy, Maisema-arkki-
tehtitoimisto Maanlumo Oy ja Insinööritoi-
misto Arcus Oy. Kilpailuvoiton jälkeen työ 
jatkui alueen julkisten ulkotilojen yleissuun-
nitteluna sekä eri osa-alueiden rakennussuun-
nitteluna.
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Ranta-Tampellan alue koostuu useista eri-
laisista julkisista ulkotiloista: aukioista, kana-
van rannoista, puistoista, virkistysreiteistä, 
kaduista, laitureista ja silloista, jotka yhdistyvät 
sulavaksi ja monipuoliseksi ulkotilojen sarjaksi. 
Alueen suunnittelukonseptina ja kokonaisjä-
sentelyn periaatteena oli kaupunkiympäristön 
ja luonnonympäristön limittyminen. Suunnit-
telijoita inspiroi alueen sijainti luonnonkauniin 
Näsijärven, perinteikkään Tammerkosken sekä 
koko Suomen mittakaavassa historiallisen teol-
lisuusympäristön vaikutuspiirissä.

Ulkoalueiden keskeisimmät osat ovat Näsi-
järven rantaa seuraileva ja sitä jäsentävä Kiis-
kisaarenpuisto sekä uusi kanava rantoineen. 
Näsijärven puolella rantarakentaminen on 
luonnonmukaista, kanavan puolella rantaviiva 
on urbaani. Asuntokortteleiden väliin jäävät 
pohjois-eteläsuuntaiset puistoakselit, ns. tas-
kupuistot liittävät rantapuiston ja kanavan 
toisiinsa.

Ranta-Tampellan läntisimpään kulmaan, 
aivan Tammerkosken äärelle sijoittuva Nyrk-
käkallion alue säilytettiin mahdollisimman 
alkuperäisenä ja luonnonmukaisena vasta-
painona dramaattisesti muuttuvalle ympä-
ristölle. Kosken puolelta itään siirryttäessä 
ulkoalueiden käsittely muuttuu vaiheittain 

yhä urbaanimmaksi. Ranta-Tampellan kau-
punkimaisin ja rakennetuin osa on kanavan 
päätteenä sijaitseva Gustaf Aspin aukio.

Kestäviä ja kierrätettyjä materiaaleja
Materiaalien käyttö Ranta-Tampellan julkisilla 
alueilla on huolella mietittyä, kestävän kehi-
tyksen mukaista, vaihtelevaa ja leikittelevää. 
Paikkaan soveltuen ulkotilojen materiaaleina 
on käytetty betonikiveä, luonnonkiveä ja valu-
betonipintoja.

Kulkijalle eri materiaalit antavat virikkeitä 
monille aisteille. Rakennetun Gustaf Aspin 
aukion päällyste on tyylikästä ja viimeistel-
tyä luonnonkiveä ja betonikiveä. Luonnon-
mukainen hitaan kulun rantareitti Kiiskisaa-
renpuistossa on kivituhkapintainen ja rahisee 
mukavasti jalan alla.

Luonnonkiveyksissä, rantapenkereissä ja 
erilaisissa rakenteissa on huomioitu kierto-
talous esimerkiksi hyödyntämällä lähialueen 
räjäytyskiveä sekä kierrätettyjä katureuna- ja 
muurikiviä mm. Hämeentien vanhoja kive-
yksiä.

Kiertotalous on tärkeää sekä suunnitteli-
joille että tilaajalle, Tampereen kaupungille. 
Kierrätysmateriaaleja Ranta-Tampellassa 
käytettiin soveltuvasti siellä, missä se oli toi-

Vuoden Ympäristörakenne 2021
Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat

3 4

3 Ranta-Tampellan kanava. Kanavan varrella on 

myös valubetonipintaisia oleskelutasoja. Osaan voi 

kiinnittyä veneillä

4 Gustaf Aspin aukion rantaportaat.

5 Rantamuurien rakenne- ja mittapiirustuksia.

6 Kanavanranta.
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Vuoden Ympäristörakenne 2021
Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat
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mivaa. Esimerkiksi Näsijärven rantarakenteet 
haluttiin toteuttaa luonnonmukaisina. Rannan 
rakentamiseen käytettiin painopenkkoina käy-
tettyjä, rantatunnelista louhittuna isoja kiviä.

Tampereen ratikkalinjaa, Rassea, rakennet-
tiin Hämeenkadun osuudelle juuri sopivaan 
aikaan, joten vanhoja nupukiviä vapautui 
käytettäväksi. Nupukivet hyödynnettiin 
Kiiskisaarenpuiston kevyenliikenteenväylän 
kävelypinnoilla. Ranta-Tampellasta löytyy 
myös kierrätettyjä reunakiviä ja muurikiviä.

Sillat ja kanava liittyvät ilmeeltään sau-
mattomasti alueen maisema-arkkitehtuuriin. 

Kanavan rantamuurien näkyvät pinnat on 
toteutettu suurista valubetonielementeistä, 
joiden reliefeihin on löydetty innoitus veden 
liikkeestä. Veistokselliset betoniulokkeet muo-
dostavat veden päälle oleskelutasoja. Kanava-
muurien teräsmuotit saivat uuden elämän, kun 
ne hyödynnettiin Nyrkkäkallion kiipeilyseinän 
pintoina.

Ulkoalueiden kalustus on väri- ja materi-
aalimaailmaltaan yhtenäinen. Harkitusti sijoi-
tetut tehostevärit tuovat siihen iloisen lisän.

Veistokselliset siltarakenteet
Sillat nivovat Ranta-Tampellan kanavaranto-
jen rakenteet ja ulkotilat yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi. Betonisiltojen epäsymmetrinen 
veistoksellinen hahmo kasvaa rannan betoni-
rakenteista kurottautuen vastarantaa kohti. 
Terässillat puolestaan asettuvat kevyinä mini-
maalisina rakenteina rantamuurien varaan. 

Rantamuurien reliefipinta on toteutettu 
betonisista elementeistä siten, että saumat 
kätkeytyvät elävään pintakuvioon. Luonnon-
muotoja mukaileva kuvio toistuu ja muuntuu 
vesiheijastuksissa.

Kanavan seinäelementtien reliefiaiheen 
ilme muuttuu vuoden- ja vuorokaudenaikojen 
valaistuksen mukaan. Reliefin suunnittelussa 
lähtökohtina olivat yhtäältä koski- ja järvimil-
jöön luonnonmuodot, toisaalta nykybetonin 
tekniset ominaisuudet ja muottitekniikan 
mahdollisuudet. Reliefiseinämät säilyvät 
veden ja sään rasituksessa parhaiten pesube-
tonipintaisina toteutettuina, koska runkoai-
neen kuluminen ei näy pesubetonissa kuten 
sileävalussa. Runkoaineen ja kiviaineksen värin 
ja raekoon valinnoilla pesubetonista luotiin 
totutusta poikkeavaa, raikasta pintaa. 

Elementtien saumat häivytettiin reliefin 
vapaamuotoiseen, kerrokselliseen jäsennyk-
seen. 

Tehdasolosuhteissa valmistamalla kanava-
seinän elementit voitiin valaa korkealujuuk-
sisesta ja pakkasrasituksen hyvin kestävästä 
betonista. Reliefiaihe oli toteutettavissa halli-
tusti teräsmuotteja käyttäen.

Warkaanlahdensilta ja Ranta-Tampellan-
silta muodostavat itäpäästään yhtenäisen 
betonirakenteen, joka haaroittuu kahdeksi 
sillaksi. Siltojen veistoksellinen epäsymmetria 
juontuu kanavarantojen luonne-erosta: itäran-
nalla sillat nousevat avaran veteen laskeutuvan 
portaikon ja loivan rantaluiskan välistä, kun 

taas länsirannalla vastassa ovat rantamuuri 
sekä korkeat rakennukset sen läheisyydessä. 

Siltojen jykevä maatukirakenne kanavan 
itärannalla jäsentää osaltaan Gustaf Aspin 
aukiota. Ranta-Tampellansillan eteläinen sii-
pimuuri viistyy aukion portaikkoon siiven 
tai evän tapaan. Kanavan länsirannan muu-
riin sillat liittyvät hoikkina ja ulokemaisina 
kärkinä. Siltojen kaksoiskaarevat kyljet on 
hiottu siten, että ne heijastelevat vedenpin-
nan välkettä.

Sillat ovat jännitettyjä palkkisiltoja, ja ne 
on perustettu porapaaluille (liittorakenne-
paaluille). Länsirannan puolella maatuet ovat 
samassa linjassa varsinaisten rantamuurien 
kanssa eivätkä eroa ulkomuodoltaan ranta-
muureista. Itärannan puolella sillat kiinnit-
tyvät monoliittisesti yhteen kantamuurin 
välityksellä. Kantamuurin porapaalut ovat 
kahdessa rannan suuntaisessa rivissä. Takim-
maisen rivin paalut jännitettiin kallioon, jolloin 
silloissa on jäykkä kiinnitys kannan puolella. 
Näin siltojen rakennekorkeus veneliikenteen 
kohdalla (kanavan länsireunalla) on saatu 
pieneksi ja alikulkukorkeusvaatimus täytet-
tyä sekä väylien tasaus mahdollisimman alas. 
Itse rantamuuri päättyy kanavan itärannalla 
Ranta-Tampellansiltaan eli sillan kohdalla 
vesipinta kohtaa siltojen alapinnan. Sillat on 
laakeroitu kärjen puolella kalottilaakerein.

Myllysaarensilta kanavan länsipäässä 
muistuttaa epäsymmetriassaan Warkaanlah-
densiltaa ja Ranta-Tampellansiltaa. Se nousee 
Telakanpuiston puoleiselta rantaluiskalta ja 

Vuoden Ympäristörakenne 2021
Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat

7 Leikkaukset
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8

9

8 Gustaf Aspin aukion rantaportaat, Ranta-Tam-

pellansilta sekä Warkaanlahdensilta.

9 Ranta-Tampellansillan ja Warkaanlahdensillan 

rakennepiirroksia. Teräsbetonirakenteiden suunnit-

telukäyttöikänä on käytetty 100 vuotta. 
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korottuu hoikkana Nyrkkäkallion puoleisen 
kanavamuurin ylle. 

Myllysaarensilta päättää kanavan itäosassa 
muurien rajaaman, rakennetun kanavaosuu-
den. Kosken puolella siltaa rannat on käsitelty 
luonnonmukaisemmin, ja sillalla kulkeva väylä 
jatkuu rannoille sillan reunaulokkeen poikki-
leikkausta jatkavalla ulokerakenteella. Ulok-
keen alapinta häipyy varjoon, ja väylä koko-
naisuudessaan hahmottuu kosken suunnasta 
reunapalkin piirtämänä, maastossa polveile-
vana nauhana. 

Myllysaarensilta on teräsbetoninen palk-
kisilta. Sillan rakenneratkaisu ja perustamis-
tapa on samanlainen kuin Warkaanlahden- ja 
Ranta-Tampellansillassa: sillan eteläpää on 
perustettu porapaaluille, joista takimmaiset 

on jännitetty kallioon, kun taas sillan pohjois-
pää tukeutuu sillan ali jatkuvan kanavamuurin 
varaan.

Hulevedet kasvillisuuden käyttöön
Hulevesien hallinta suunniteltiin yhtenäiseksi 
osaksi alueen puisto- ja aukiokokonaisuuksia. 
Pintavedet ohjataan huolellisen tasaussuun-
nittelun ja täsmällisen toteutuksen myötä 
suurilta osin imeytyspainanteisiin ja kasvil-
lisuuden käyttöön. Siten hulevesikaivojen- ja 
putkien määrää voitiin vähentää. Kasvualus-
toissa käytettiin biohiiltä ja kansien päälle 
rakennetuilla puistoalueilla vedenkeräilyken-
nostoja tasaamaan ääreviä kosteusolosuhteita.

Rantojen haastavat olosuhteet vaikutti-
vat kasvillisuuden suunnitteluun. Kasvilli-

Vuoden Ympäristörakenne 2021
Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat

10

11

12

13

10 Ranta-Tampellansilta. Gustaf Aspin ja Oskari Hel-

misen aukioiden muodostama kokonaisuus muodos-

tavat Ranta-Tampellan kanavan suun ja on alueen 

tärkein julkinen aukiotila. Warkaanlahdensilta, Ran-

ta-Tampellansilta, kanavan leveä oleskeluportaikko 

sekä aukio muodostavat yhtenäisen veistoksen, jossa 

aukiotila avautuu siiven lailla kohti veden pintaa.

11 Kanavanranta ja Nyrkkäkallion kiipeilyseinä.

12 Kanavan rantamuurin betoniset elementit valet-

tiin teräsmuoteissa Consolis Parman Kangasalan teh-

taalla.

13 Kanavan reliefielementtipiirros.
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suusalueiden muodot korostavat puistojen ja 
aukioiden dynaamista, aaltoilevaa ja näkymiä 
ohjaavaa muotokieltä. Rantapuiston kasvilli-
suuden innoituksena on luonnonmukaisuus 
ja luonnonrantojen tunnelma. Taskupuistoissa 
kasvillisuus luo asuinkortteleiden lomaan oles-
kelulle miellyttävää mittakaavaa ja suojaa. 
Aukioilla ja kanavan rannassa kasvillisuudella 
on puolestaan arkkitehtoninen luonne. Koivut, 
tervalepät ja pihlajat luovat rantavyöhykkeen 
tunnelmaa, kun taas kaupunkimaisten puisto- 
ja aukioakseleiden puulajeina on erilaisia 
vaahteroita. Monilajiset niityt sekä perenna- 
ja heinäistutukset lisäävät kaupunkiluonnon 
monimuotoisuutta.

Ranta-Tampellan omaleimaiset puistot 
Nyrkkäkallio ja Telakanpuisto liittävät uuden 
asuinalueen Tammerkosken rantavyöhykkee-
seen ja Tampellan historialliseen alueeseen. 
Kanavan ylittävä Myllysaarensilta toimii maa-
merkkinä uudelle alueelle saavuttaessa. Silto-
jen ja kanavanrannan korkeuseron ansiosta 
Näsinsillan päätytukeen voitiin toteuttaa 
uusiokäytettyjen teräsmuottien avulla kii-
peilyseinä. Aine muodostaa hienon päätteen 
kaupunkikuvallisesti näyttävälle pitkälle kana-
vanäkymälle.

Kiipeilyseinän yläpuolella, Näsinsiltojen 
tasolla on näköalapaikka, jolta avautuu vastaa-
vasti pitkä kanavanäkymä itään kohti Gustaf 
Aspin aukiota.

Näsijärven rannalla sijaitsevalle, koko 
Ranta-Tampellan alueen pituiselle Kiiskisaa-

renpuistolle tuulisuus, aallokko ja talvinen 
jäätilanne luovat haastavat olosuhteet. Puis-
ton rantapenger toteutettiin Rantatunnelista 
louhituista kookkaista räjäytyskivistä. Luon-
nonkivien asettelussa otettiin huomioon sekä 
mahdollisuus laskeutua veden ääreen että 
pohjoistuulen nostattamat voimakkaat aallot 
ja tyrskyt. Osa vaihtelevaprofiilisen rannan 
kivistä on ladottu isoina askelmina, jotka 
mahdollistavat veden äärelle pääsyn. Rantaa 
jaksottavat myös puiset oleskelulaiturit.

Puisto rajautuu järven lisäksi asuinkortte-
leihin ja koostuu kolmesta osuudesta: pitkittäi-
sestä rantapuistosta ja kahdesta asuinraken-
nusten väliin työntyvästä pienemmistä kan-
sirakenteiden päälle rakennetuista puistoista. 
Puistoista pienempi on vielä rakentamatta. 
Rantapuiston halki on linjattu kaksi pääreittiä, 
joista toinen on nopea pyöräilyn- ja kävelyn 
väylä ja toinen on veden läheisyyteen sijoittuva 
rauhallinen rantareitti. Toiminnoiltaan Kiiski-
saarenpuisto on monipuolinen. Siihen sisältyy 
kuntoilu- ja leikkipaikka, erilaisia levähdys- ja 
oleskelualueita, laitureita penkki- ja pöytäryh-
mineen ja veneiden pysähtymislaituri.

Kasvillisuuden teemat vaihtuvat rannan 
luonnonmukaisesta kasvillisuudesta korttelien 
välisten kansipuistojen puutarhamaisempaan 
kasvillisuuteen.

Puiston muotoilu on inspiroitunut Näsi-
järven tuulesta ja aalloista. Maastonmuodot 
viettävät kohti järveä ja muodostavat näky-
miä Näsijärven ulappaa kohti. Kansien päälle 
sijoittuvat puistot otettiin huolellisella maas-
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14

14 Kanavanranta. Kanavan reunamuurit ovat näky-

viltä pinnoilta betonia, reliefimäisiä pintoja, joilla voi-

tiin kätkeä elementti- ja liikuntasaumat yms. Aaltojen 

väreily, oksistot, lohkeava kallio olivat reliefikuvion 

suunnitelmien aiheina. Vuorokauden vaihtuva valo 

ja veden loiste väreilevät reliefipinnoilla. Pesubeto-

nipintoihin valittiin vaalea harmaa runkoaine, jolla 

tavoiteltiin raikkaampaa harmaan sävyä. Muureja on 

valaistu myös kohdevaloin.

15a–b Kiiskisaarenpuiston laituri. Luonnonkive-

yksissä, rantapenkereissä ja erilaisissa rakenteissa 

on huomioitu kiertotalous hyödyntämällä muun 

muassa lähialueen räjäytyskiveä sekä kierrätettyjä 

katu-, reuna- ja muurikiviä.

16 Kiiskisarenpuiston rantareitti. Rantapuiston halki 

on linjattu kaksi pääreittiä, joista toinen on nopea pyö-

räilyn ja kävelyn väylä ja toinen on veden läheisyyteen 

sijoittuva rauhallinen rantareitti. Kiiskisaarenpuiston 

rantapenger on toteutettu Rantatunnelista louhituista 

kookkaista räjäytyskivistä. 
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tonmuotoilulla luontevaksi ja toiminnalliseksi 
osaksi kokonaisuutta. Kansirakenteita ja kor-
koeroja sekä häivytettiin että hyödynnettiin 
suunnittelussa. Myös ilmanvaihto- ja savun-
poistorakenteet integroitiin puistoratkaisuihin 
korttelien ja julkisen ulkotilan suunnittelun ja 
rakentamisen yhteistyöllä.

Aukiotilat ja kanava
Gustaf Aspin ja Oskari Helmisen aukioiden 
muodostama kokonaisuus sijoittuvat Ran-
ta-Tampellan kanavan suulle ja ovat alueen 
tärkein julkinen aukiotila. Warkaanlahdensilta, 
Ranta-Tampellansilta, kanavan leveä oleske-
luportaikko sekä aukio muodostavat yhtenäi-
sen veistoksen, jossa aukiotila avautuu siiven 
lailla kohti veden pintaa. Aukion sommitelma, 
tasoerot ja pitkät muuri-, kiveys- sekä istu-
tuslinjat luovat dynaamisen yhteyden kohti 
Näsijärven selkää. Sillat ikään kuin kasvavat 
rannoilta, joiden käsittely noudattelee silto-
jen muotokieltä ja materiaalivalintoja. Näyt-
tävät graniittiportaat laskeutuvat kanavaan. 
Portaat mahdollistavat pääsyn ja oleskelun 
veden äärelle. 

Kanavan ranta-alueiden muotoilussa 
mukailtiin aaltoja, jotka lyövät laajempina 
kanavan suulle ja vaimenevat alueen sisäosiin 
edetessään. Veistoksellinen betonin käsittely 
yhdistää kanavan sillat ja rantojen muut 
rakenteet saumattomaksi kokonaisuudeksi. 
Koko kanavan varrella on luontevia oleske-
lupaikkoja, joista osa sijoittuu veden tasolle. 

Rantakatu on jäsennelty puu- ja heinäistutuk-
sin sekä kalustein ja kanavan reuna-alue on 
rauhoitettu oleskelulle.

Kunnianhimoinen 
ympäristörakentamiskohde
Ranta-Tampella julkiset ulkotilat on mones-
takin syystä erinomainen valinta Vuoden 
Ympäristökohteeksi 2021. Uusimman tutki-
mustiedon hyödyntäminen ja innovatiiviset 
ratkaisut suunnittelussa, kierrätysmateriaa-
lien ja kotimaisten, kestävien kivipohjaisten 
materiaalien sekä uusien tuotteiden käyttö 
osoittavat, että kaikki hankeosapuolet tilaa-
jasta suunnittelijoihin ja toteuttajiin olivat 
sitoutuneet rakentamaan korkeatasoista, hii-
lineutraalia, resurssiviisasta monimuotista ja 
kaunista kaupunkiympäristöä.

On erityisen kiitettävää, että alueen kaikki 
julkiset ulkotilat valmistuivat etupainotteisesti 
tai rinnakkain asuntokortteiden kanssa.

Ei ihme, että asukkaiden lisäksi muutkin 
tamperelaiset ovat ottaneet Ranta-Tampellan 
ulkotilat innostuneesti käyttöön.

Tunnustus tasokkaalle ympäristölle
Betoniteollisuus ry:n, KIVI ry:n ja Puutarha-
liitto ry:n järjestämän Vuoden Ympäristöra-
kenne -kilpailun tulokset julkistettiin 8. hel-
mikuuta. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat 
palkitun kohteen tilaajalle sekä suunnittelussa 
ja toteutuksessa keskeisesti mukana olleille 
tahoille.

Kunniakirjat saivat: Maisema-arkkitehtitoi-
misto Maanlumo Oy, Insinööritoimisto Pontek 
Oy, Ylitys Oy ja Tampereen kaupunki/Viiden 
tähden keskusta-kehitysohjelma.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoit-
teena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympä-
ristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnit-
telulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti 
ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. 
Palkinto jaettiin nyt 31. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina 
Betoniteollisuus ry:n, KIVI ry:n, Puutarhaliiton, 
Viherympäristöliiton, Suomen Maisema-arkki-
tehtiliiton, Maisemasuunnittelijoiden, Suomen 
Arkkitehtiliiton sekä ympäristöministeriön 
edustajat.

Vuoden 2021 ympäristörakenne -kilpailun 
kuuden finalistin joukossa olivat Ranta-Tam-
pellan lisäksi Myyrmäen urheilupuisto Van-
taalta, Snellmanninpuisto ja katualueet Kuo-
piosta, Triplan ulkotilat Helsingistä, Woodcityn 
kattopuutarha Helsingistä ja Vuosaarenhuippu 
Helsingistä.

Vuoden Ympäristörakenne 2021
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17

17 Kanavanranta. Kävely- ja aukiopinnat on verhoiltu 

luonnonkivillä, betonikivillä ja kierrätyskivillä sekä 

valubetonilla.

18 Gustaf Aspin aukion rantaportaat ja Ranta-Tam-

pellansilta.
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Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat

Suunnittelijat:
Maisema-arkkitehtisuunnittelu:
Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
Krista Muurinen, maisema-arkkitehti 
MARK, maisemasuunnittelusta ja kaupunki-
kuvasta vastaava projektipäällikkö ja vas-
tuusuunnittelija
Liisa Dahlqvist, tekninen suunnittelija ja 
puutarhuri
Reeta Pellinen, maisema-arkkitehti MARK
Aapo Pihkala, maisema-arkkitehti MARK

Siltojen ja kanavan arkkitehti- 
ja rakennesuunnittelu:
Insinööritoimisto Pontek Oy / Ylitys Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Hanna Hyvönen, ark-
kitehti SAFA ja Teo Tammivuori, arkkitehti
Rakennesuunnittelu: Juhani Hyvönen, 
diplomi-insinööri ja Esa Paavola, diplomi- 
insinööri

Siltojen ja kanavan geosuunnittelu:
Insinööritoimisto Arcus Oy
Tommi Puhakka, diplomi-insinööri

Kiiskisaarenpuiston rantarakenteet ja 
Gustaf Aspin aukion rakennesuunnittelu:
Suunnittelukide Oy
Jarmo Niemi, diplomi-insinööri

Kiiskisaarenpuiston 
geotekninen suunnittelu
AFRY Finland Oy
Juho Mansikkamäki, geosuunnittelija

Gustaf Aspin aukion porraskiveysten 
tekninen toteutussuunnittelu:
Aihio Arkkitehdit Oy
Kalevi Näkki, arkkitehti SAFA

Katu-, liikenne- ja kunnallistekninen 
suunnittelu:
Tampereen kaupunki
Petri Rantanen, vanhempi erikoissuunnittelija

Valaistus-/sähkösuunnittelu:
Ramboll Finland Oy
valaistus: Rosa Rissanen
sähkösuunnittelu: Juuso Korpela

Toteuttajat:
Urakoitsijat:
Kanava ja sillat: GRK Infra Oy ja Kreate Oy
Kiiskisaarenpuisto: Terrawise Oy, Kreate Oy
Läntinen kulmapuisto sekä Gustaf Aspin 
aukio: Tampereen Puutarha Center Oy
Nyrkkäkallion ja Telakanpuisto: Kreate Oy
Valaistus: Normi Valaistus Oy
Siltaelementit: Parma Oy

Rakennuttaja/tilaaja:
Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäris-
tön palvelualue / Rakennuttaminen
Raija Tevaniemi, rakennuttajainsinööri

Vuoden Ympäristörakenne 2021
Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat
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19

20 21

19 Ranta-Tampellan ns. taskupuiston leikkipaikka. 

Kansien päälle sijoittuvat puistot otettiin huolellisella 

maastonmuotoilulla luontevaksi ja toiminnalliseksi 

osaksi kokonaisuutta. Kansirakenteita ja korkoeroja 

sekä häivytettiin että hyödynnettiin suunnittelussa. 

20 Nyrkkäkallio ja Telakanpuisto . Myllysaarensilta 

ylittää kanavan Tammerkosken suulla.

21 Nyrkkäkallion kiipeilyseinä. Betonisten kanava-

muurien teräsmuotit saivat uuden elämän, kun ne  

hyödynnettiin Nyrkkäkallion kiipeilyseinän pintoina.

Vuoden Ympäristörakenne 2021
Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat
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Public outdoor areas of Ranta-Tampella – Environmental Structure of the Year 2021

The public outdoor areas of Ranta-Tampella in 
Tampere have won the Environmental Struc-
ture of the Year 2021 Award. The development 
consists of several different areas combined into 
a versatile series of outdoor areas with overlap-
ping elements of a built-up urban environment 
and a natural environment. 

Ranta-Tampella in Tampere is a new 
residential community built in most parts 
in a shore area established on backfill land. 
Landscaping construction activities were 
implemented already at the initial phases of 
the development of the extensive site of some 
eleven hectares, creating a pleasant and well-
functioning environment for the new residents 
from the very start. 

Ranta-Tampella is an example of the high 
quality of Finnish environmental construction. 
Ambitious planning was followed by a high 
standard of implementation in this project. 
New research data has been taken advantage 
of in the project, with innovative solutions 
employed in order to meet the objectives of 
environmental construction in terms of a 
carbon-neutral, resource-wise and diverse city. 

The versatile range of materials used in 
the outdoor areas of Ranta-Tampella is based 
on natural stone, concrete stone and poured 
concrete surfaces as befitting the site. Wood 

has found uses in piers and fixtures. The con-
sideration of circular economy is reflected in 
natural stone paving, embankments and vari-
ous structures through the use of excavation 
rubble from the near area as well as recycled 
street and wall stones. 

The expression of the bridges and the canal 
links them seamlessly with the landscape archi-
tecture of the area. The visible surfaces of the 
canal’s embankment walls were built from 
large precast concrete slabs with embossed 
patterns inspired by the movement of water. 
Concrete cantilevers which are like sculptures 
provide lounging platforms above water. 

Stormwater management is integrated with 
the park and square areas of the site. Surface 
water is led to retention basins and for irriga-
tion purposes. The challenging shore conditions 
have guided the selection of plants. An organic 
approach and the atmosphere of natural shores 
have inspired the plantation of the shore park.

The Environmental Structure of the Year 
competition was set up as a means to introduce 
to the public high-quality environmental devel-
opment projects based on a high standard of 
planning and implementation to create an aes-
thetically and functionally sustainable, good 
environment. The Award was now presented 
for the 31st time.

431 2022
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22 Myllysaarensilta.

23 Kiiskisaarenpuiston rantareitti ja laituri.
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Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappeli on 
erinomainen aikakautensa rakennustaiteen, 
betonibrutalismin edustaja. Sen julkisivussa 
on modernille 1960-luvun arkkitehtuurille tyy-
pillinen, lautamuottikuvioitu pintastruktuuri. 
Papinsaaren siunauskappelissa lautamuotti-
kuvioon on tuotu vaihtelua myös eri levyisten 
lautojen rytmityksellä.

Haasteeksi tämä lautamuottikuvioitu pin-
tastruktuuri muodostui Papinsaaren siunaus-
kappelin julkisivukorjauksessa vuonna 2021. 
Kohteen alkuperäisissä lautamuottikuvioisissa 
ulkokuorielementeissä oli runsaasti teräskor-
roosiovaurioita, joiden vuoksi ulkokuoriele-
menttien uusiminen oli Insinööritoimisto TJ 
Koistinen Oy:n vuonna 2017 tekemän kunto-
tutkimuksen mukaan perusteltua. 

Kuten usein muissakin elementtiaika-
kauden alun kohteissa, lisähaasteita julkisi-
vukorjaukseen toi elementtien suuri määrä. 
Papinsaaren siunauskappelissa niitä oli eri-
tyisen paljon pohjois- ja eteläjulkisivulla ja 
lisäksi elementit olivat hyvin monimuotoisia 
itäjulkisivulla. Suunnitteluvaiheessa harkittiin 
myös uusien elementtien tekemistä yhdiste-
lemällä vanhempia elementtejä suuremmiksi 
elementeiksi, mutta saumakohtien ja kiinni-
tysten kannalta ne oli kannattavampaa uusia 
nykyisen koon mukaisina. Lopulta erilaisia 
elementtityyppejä oli kaikkiaan sata erilaista, 
mikä ymmärrettävästi oli elementtisuunnitte-
lun kannalta haastavaa. 

Joissakin saman aikakauden elementtira-
kennusten julkisivukorjauksissa elementtien 

Modernin arkkitehtuurin 
julkisivukorjaaminen

Stina Hyyrynen, dipl.ins., projektipäällikkö
Korjausrakentaminen
A-Insinöörit, rakennesuunnittelu
stina.hyyrynen@ains.fi

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten julkisivukor-
jauksessa on haasteena säilyttää alkuperäinen ulkonäkö raken-
teiden teknistä kuntoa ylläpitäen tai jopa parantaen. 

määrää on valesaumojen avulla jopa hieman 
pystytty vähentämään. 

Eri aikakauden kohteiden julkisivukor-
jauksissa on aina omat haasteensa. Modernin 
arkkitehtuurin korjauksissa on varauduttava 
alkuvaiheen elementtitekniikan kokeiluihin, 
erikoisiin rakenteisiin, materiaaleihin ja kiin-
nitystekniikoihin. 

Elementtejä saatettiin rakennusvaiheessa 
tehdä myös työmaalla, mikä voi näkyä myös 
rakenteiden pitkäaikaiskestävyydessä. 

1 Papinsaari on muinainen kalmisto, ja sieltä on 

kaivaustöiden yhteydessä löydetty muinaismuistoksi 

luokiteltuja esineitä, kuten käätyjä ja solkia, jotka ovat 

olleet innoittajana myös Kalevala-korujen malleina.

2 Papinsaaressa sijaitseva Olli Kuusen suunnitte-

lema siunauskappeli on valmistunut vuonna 1966. 

Se edustaa aikakautensa modernia rakennustaidetta.  

Papinsaaren siunauskappelin julkisivua komistaa 

Jaakko Somersalon lasimaalaus.
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tuurin eli lautamuottikuvion lisäksi myös 
paikkauksen sävy tulee saada alkuperäisen 
pinnan kanssa samanlaiseksi. Laastipaik-
kauksen tekemiseen lautamuottikuviolle on 
omat tekniikkansa, jossa pinnan viimeistely 
tehdään lautamuottikuvion suuntaisesti. Lau-
tamuottien vaaka- ja pystysaumat tehdään 
paikattuun kohtaan poistamalla ylimääräistä 
laastia sauman molemmin puolin, jotta sauma 
jää koholle. Viimeistely on käsityötä, jossa käy-
tetään apuvälineinä mm. suoraa lautaa, solu-
kumilastaa ja talttaa. 

Laastipaikkaukset soveltuvat kohteisiin, 
joissa paikattavaa on vielä kohtalaisen vähän. 
Silloin kokonaisuus säilyy vielä hallinnassa 
ja siistinä. Mikäli korjattavia kohtia on enem-
män, kunnostus on tehtävä perusteellisem-
min. Betonirakenteilla se tarkoittaisi taval-
lisesti esimerkiksi märkähiekkapuhallusta, 
laastipaikkauksia ja pintojen ylitasoitusta. 
Lautamuottipinnoilla tämä ei kuitenkaan 

onnistu, koska märkähiekkapuhallus rikkoo 
lautamuottikuvion ja toisaalta ylitasoituksessa 
on käytännössä mahdotonta saada jäljiteltyä 
lautamuottikuviota laajalla alueella. 

Papinsaaressa enemmän paikkausta vaa-
tivat kohdat kunnostettiin mantteloimalla. 
Noin 50 mm paksuun mantteliin tehtiin 
muotin avulla uusi, vanhaa jäljittelevä lauta-
muottikuvio. Koska rakenteista tuli samalla 
paksumpia, liittyvien rakenteiden detaljiikka 
ja mittasuhteet mietittiin tiiviissä yhteistyössä 
kohteen pääsuunnittelijan ja museoviran-
omaisten kanssa. Muun muassa yläpuolisen 
katon kupariset räystäspellitykset uusittiin, 
jotta ne peittäisivät myös manttelin osuuden. 

Mikäli alkuperäisen rakenteen vauriot ovat 
edenneet jo pitkälle ja / tai niitä on hyvin run-
saasti, myös rakenneosat kannattaa yleensä 
uusia. Näin oli käynyt Papinsaaren kuoriele-
menteille. Uudet elementit valmistettiin hyvin 
pitkälti alkuperäisten elementtien suunnitel-

1960-luvulla ei myöskään ollut nykyaikaista 
tietämystä betonirakenteiden vaurioitumi-
sesta. Elementtien huono tai olematon pak-
kasenkestävyys sekä raudoitteiden liian pienet 
suojabetonipeitteet ovat lyhentäneet rakentei-
den käyttöikää ja aiheuttavat korjaustarvetta. 

Kaikki korjaustavat käytössä
Lautamuottikuvion jäljitteleminen Papinsaa-
ren siunauskappelin julkisivun korjaustöissä 
oli haastavaa. 

Papinsaaressa lautamuottikuviopintaisia 
rakenteita käsiteltiin kolmella tavalla: laasti-
paikkaamalla, mantteloimalla sekä uusimalla. 
Jokaiseen korjaus- ja uusimistapaan liittyy 
omat haasteensa ja ne vaativat niin suunnit-
telijoilta kuin tekijöiltä erityistä osaamista. 

Laastipaikkauksissa haasteena on saada 
paikattu kohta mahdollisimman samanlai-
seksi alkuperäisen pinnan kanssa, jotta paikka 
erottuu mahdollisimman vähän. Pinnan struk-

Modernin arkkitehtuurin julkisivukorjaaminen
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3–7   Kuvissa eteläjulkisivun länsipäädyn ja eteläjul-

kisivun itäosia. Kuvat ennen korjausta.

8 Ennen julkisiuvukorjausta.
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milla, jotka suureksi iloksemme olivat kaikki 
edelleen saatavilla. Työmaavaiheessa tosin 
osoittautui, etteivät kaikki vanhat elementit 
täysin vastanneet alkuperäisiä suunnitelmia. 
Purkutöiden jälkeen jouduttiinkin suunnittele-
maan muutama uusi elementtityyppi. Uusien 
elementtien suunnitelmat tehtiin nykyiset 
betonin ja teräksen laatuvaatimukset huo-
mioon ottaen.

Riittävästi aikaa mallitarkastelulle
Julkisivukorjauksessa oikeaa värisävyä ja 
pinnan struktuuria tulee hakea mallitöiden 
avulla. Tuotteiden koostumukset ja sävyerot 
poikkeavat paljon niin saman materiaalival-
mistajan eri tuotteiden kuin myös eri val-
mistajien samankaltaisten tuotteiden välillä, 
joten oikeiden ominaisuuksien löytämiseksi 
malleihin on syytä valita useita erilaisia tuot-
teita. Lopullisissa korjauksissa tulee muis-
taa kuitenkin käyttää saman tuoteperheen 
tuotteita, ellei erityistä syytä muuhun ole ja 
yhteensopivuus on aina varmistettava mate-
riaalitoimittajilta. 

Työmaavaiheessa on hyvä varata riittä-
västi aikaa eri mallien tarkasteluun ja mallie-
lementtien valmistamiseen. Hankkeen pää- ja 

arkkitehtisuunnittelijan sekä tilaajan lisäksi 
lopullinen hyväksyntä saatetaan vaatia myös 
museoviranomaisen edustajalta.  Papinsaaren 
siunauskappelin julkisivukorjaukselle museo-
viraston ohjeet olivat tarkat.

Malleja arvioitaessa on syytä myös ottaa 
huomioon uusien materiaalien käyttäytymi-
nen. Uusilla rakenteilla ei tule edes tavoitella 
täysin vanhaa vastaavaa pintaa, koska myös 
uusi betoni patinoituu ja vaalenee jonkin 
verran, oletettavasti jo melko pian valmistu-
misen jälkeen. 

Papinsaaren siunauskappelin korjaus-
työssä mallisuunnitelmia ja katselmuksia oli 
edellytetty jo suunnitelmissa, joten urakoitsijan 
oli helppo varautua niihin myös aikataululli-
sesti. Papinsaaressa lautamuottikuvion lauto-
jen jaotus ja pinnan karkeus sekä käytettävän 
betonin sävy tarkennettiin mallielementtien 
avulla. Lisäksi kokeiltiin erilaisia muottipinnan 
käsittelyvaihtoehtoja ja jälkihoitoaikoja sekä 
tehtaalla että työmaalla. 

Mantteloinneissa oikean struktuurin saa-
vuttaminen oli haastavampaa, koska käytössä 
oli eri massat ja olosuhteet kuin elementti-
tehtaalla. Elementtitehtaalla hyväksi todetut 
muottikäsittelyt eivät osoittautuneet sopiviksi 

Modernin arkkitehtuurin julkisivukorjaaminen
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9 Elementtiasennusta pohjoisjulkisivulla.

10 Tuoretta betonimanttelointia ja mantteloinnin 

raudoitusta. Kuva Laurell Oy.
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manttelointien muottipintojen käsittelyyn työ-
maalla. 

Korjauksen pääsuunnittelija, arkkitehti 
Mikko Suominen hoiti yhteydenpidon museo-
viranomaisten suuntaan. Alkuperäinen ele-
mentti kuljetettiin elementtitehtaalle malliele-
menttien arvioinnin tueksi ja uusia elementtejä 
käytiin tarkastelemassa tehtaalla sekä oikean 
lopputuloksen että riittävän tiedonkulun var-
mistamiseksi suunnittelijoiden, urakoitsijan, 
tilaajan ja elementtitehtaan välillä. 

Yhteistyöllä parhaaseen tulokseen
Modernissa arkkitehtuurissa korostuvat hieno-
varaisuus ja niukka detaljiikka. Vaikka Papin-
saaren kappeli onkin elementtijulkisivuiltaan 
hyvin suoraviivainen, lopullisen työn laatu 
tulee Suomisen mukaan varmistaa alkupe-
räistä rakennusta kunnioittaen. 

Julkisivuilla tämä tarkoittaa muun muassa 
vaaka- ja pystylinjojen sekä dimensioiden säi-
lyttämistä. 

Modernin arkkitehtuurin korjaamisessa 
korostuvat Suomisen mukaan kohteen omi-
naispiirteiden ja luonteen sekä käytettyjen 
materiaalien ja tekniikoiden ymmärtäminen. 
Lisäksi niin suunnittelijan kuin urakoitsijan-

kin materiaaliteknisen korjaamisen osaaminen 
tulee olla korkealla tasolla.

Kuntotutkimuksen merkitystä ennen jul-
kisivukorjauksen suunnittelun aloittamista on 
vaikea korostaa liikaa. On myös tärkeää käydä 
läpi alkuperäiset suunnitelmat ja varmistaa 
niiden paikkansapitävyys rakenneavauksilla. 
Mikäli avauksia ei voida tehdä, ja rakenteet 
jäävät joiltakin osalta epävarmoiksi, tämä 
tulee tuoda esille suunnitelmissa ja varata 
aikaa suunnitelmamuutoksiin työmaavai-
heessa. Eri osapuolten välisen yhteistyön on 
toimittava hyvin, jotta korjausrakentamiselle 
ominaiset muutokset ja yllätykset saadaan 
ratkottua kaikkia tyydyttävällä tavalla ja jou-
hevasti ilman suuria viivytyksiä tai merkittäviä 
lisäkustannuksia. Parhaimmat ratkaisut löy-
tyvät usein kaikkien osapuolien yhteystyön 
tuloksena. 

Tilaajan edustajan Keijo Kokon mielestä 
yhteistyö sujuikin Papinsaaressa hyvin ja 
asioihin reagoitiin nopeasti.

Haastava asennustyö
Myös elementtiasentajien osaamisella oli 
Papinsaaren kappelin työn onnistumisessa 
suuri merkitys. Suomista matalien osien reu-
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11 Ehjänä purettu itäjulkisivun yläosan elementti.

12 Alkuperäistä julkisivupintaa. Itäjulkisivun ele-

menttejä ennen korjausta.
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napalkkien mantteloinnin sulautuminen ole-
massa olevaan rakenteeseen mietitytti alkuun, 
mutta lopputulos onnistui hyvin.

Urakoitsijana toimineen Rappaustekniikka 
Laurell Oy:n Jarno Viitasen ja Timo-Pekka Hok-
kasen mukaan kohde oli haastava ja erikoinen, 
mutta silti hyvin mielenkiintoinen toteuttaa. 
Yli 40 vuotta alalla ollut Hokkanen pääsi jopa 
miettimään toteutukseen uusia ratkaisuja. 

Näin haastavassa elementtikorjauskoh-
teessa korostui vanhojen elementtien tarke-
mittausten tärkeys. Niiden perusteella tar-
kennettiin lopulliset elementtisuunnitelmat 
elementtitehdasta varten. Vanhat elementit 
nostettiin pois isoina palasina samoilla nosto-

järjestelyillä kuin uudet elementit asennettiin 
paikoilleen. Piikkausta käytettiin vain etelä-
julkisivun katoksen alapuolisilla elementeillä 
lähinnä turvallisuussyistä. Etelä- ja pohjoisjul-
kisivujen pienet elementit nousivat paikoilleen 
melko nopeastikin osaavan asennusporukan 
ansiosta. Itäjulkisivun isojen ja monimuo-
toisten elementtien asennus oli haastavaa ja 
hitaampaa. Pienet erot asennuksessa koros-
tuivat korkeiden elementtien eri päissä. Pieni 
työmaa-alue aiheutti omat haasteensa toteu-
tukselle. 

Modernin arkkitehtuurin julkisivukorjaaminen
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13 Itäjulkisivun uudet asennetut elementit syys-

kuussa 2021 .Mantteloitua pintaa ennen pesua.

14 Urakoitsijan tekemiä muottikäsittelyn kokeiluja 

oikean struktuurin ja pinnan saamiseksi mantteloin-

tiin.

15 Yleiskuvaa itä- ja eteläjulkisivulta korjauksen 

jälkeen.
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Papinsaaren siunauskappeli
Papinsaarentie 69 , 17800 Kuhmoinen

Kohde on vuonna 1966 valmistunut siu-
nauskappeli, erillinen kellotorni ja pihan 
betonirakenteet. Betonipinnat ovat raaka-
lautamuottipintaisia ja pinnoittamattomia. 
Siunauskappelin päätyjulkisivut ja pääjulki-
sivun ikkunarakenne ovat kuorielementtejä, 
kellotorni ja piharakenteet paikallavalettuja. 
Vesikatteena on bitumikermi.

Arkkitehti Olli Kuusen suunnittelema Pap-
pilansaaren siunauskappeli on historiallisesti, 
rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti 
merkittävä rakennus ja se on luokiteltu Kes-
ki-Suomen maakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Siunauskappelin pääjulkisivulla on Jaakko 
Somersalon lasimaalausikkuna
Korjaushankkeen osapuolet:
Tilaaja: Papinsaaren siunauskappeli,Hollolan 
seurakunta, Keijo Kokko
Rakennuttaminen: A-Insinöörit Rakennutta-
minen Oy, Antti Toivonen
Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lasse 
Kosunen Oy, Mikko Suominen
Rakenne- ja elementtisuunnittelu: A-Insi-
nöörit Suunnittelu Oy, Stina Hyyrynen
Urakoitsija: Rappaustekniikka Laurell Oy; 
Jarno Viitanen ja Timo-Pekka Hokkanen

Modernin arkkitehtuurin julkisivukorjaaminen

16 Valmis kohde korjauksen jälkeen. Kuva sisä-

puolelta: uudet elementit sopivat hyvin myös alku-

peräisiin sisäpuolen betonipintoihin.  

Papinsaaressa sisäpuolelle ei tehty merkittäviä 

korjaustoimenpiteitä. Samanaikaisesti julkisivu-

korjauksen kanssa kunnostettiin kuitenkin tilaajan 

hankintana kohteen näyttävä lasitaideteos. Jouni 

Kopsa hyödynsi kunnostuksessa samoja telineitä 

julkisivu-urakoitsijan kanssa.

17 Eteläjulkisivun länsiosa korjattuna. Kuva korjauk-

sen jälkeen.

17

of different sizes added to the challenge of the 
facade refurbishment. The need to imitate the 
board-marked surface made the refurbishment 
of the Papinsaari chapel’s facade difficult. 

The precast structures of Papinsaari were 
refurbished using three different methods: 
repair mortar, jacketing, and replacement of 
cladding panels. Several sample items and sur-
faces were produced in search of the correct 
colour and surface structure for the facade 
refurbishment.

The dimensions of the precast panels and 
structures were verified before repairs were 
carried out and new structures produced. 
The expertise of the precast concrete installa-
tion crew also contributed significantly to the 
successful implementation of the Papinsaari 
chapel project. 

Facade refurbishment in 
modern architecture
When refurbishing the facade of buildings of 
a high value in terms of cultural history, the 
challenge is to retain the original appearance 
while maintaining or improving the technical 
condition of the structures.

The funeral chapel of Papinsaari in 
Kuhmoinen comprises, in addition to the chapel 
completed in 1966, also a separate bell tower and 
concrete structures in the courtyard.  It repre-
sents the construction art of its time, concrete 
brutalism.  The board-marked surface structure 
of the facade was typical of modern architec-
ture in the 1960s.

The original board-marked precast concrete 
cladding panels showed plenty of steel corrosion 
damage. The large number of precast panels 
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Helsingin Jätkänsaareen keväällä 2021 val-
mistunut Atlantinsilta palvelee sekä kasva-
van alueen asukkaita että Länsiterminaaliin 
saapuvia matkailijoita. Suomenlahdelle avau-
tuva silta sulkee toiselle puolelle Ahdinaltaan 
alueen, jonka ympäristöön kehittyy lähivuo-
sina korkeatasoinen merellinen kaupunkiym-
päristö.

Aiemmin pirstaloitunut raitiotieverkko 
täydentyi myös uuden sillan myötä. Kolmen 
eri ratikkalinjan lisäksi siltaa pitkin kulkee 
nyt vilkas autoliikenne. Tämän lisäksi sillan 
molemmilla reunoilla kulkee leveät kävely- ja 
pyöräilykaistat.

Alue kutsuu ihmisiä ihailemaan merellistä 
maisemaa. Esteettömät näkymät avautuvat 
näköalatasanteelta merelle – paikalta pääsee 
bongaamaan kaukoputkella esimerkiksi val-
tamerilaivoja ja huvipursia.

WSP Finland vastasi sillan ja siihen liit-
tyvien rantamuurien sekä näköalatasanteen 
suunnittelusta. Kokonaisuudessa yhdistyy 
asiantuntijoiden osaaminen silta-, pohjara-
kennus- ja valaistussuunnittelusta sekä mai-
sema-arkkitehtuurin saralta.

Inspiraationa veden monimuotoisuus
Silta ja sen rantarakenteet ilmentävät veden 
monimuotoisuutta. Merellinen teema näkyy 
sekä muotoilussa, materiaaleissa että väriva-
linnoissa. Sillan betoninen kansirakenne on 
pelkistetty mahdollisimman yksinkertaiseksi, 
ikäänkuin isoksi aalloksi. Sitä kannattelevat 
veistokselliset tukipilarit. Sävymaailma on 

Atlantinsilta yhdistää 
liikenteen Länsisatamaan

WSP Finland Oy ja YIT Suomi Oy
Lähdeaineistosta toimittanut:  
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

Jätkänsaaren liikenneverkko täydentyi Atlantinsillan myötä. 
Jätkäsaaren merelliseen kaupunginosaan on valmistunut uusi 
silta rantarakenteineen, joka yhdistää eri liikennereitit ja luo 
alueelle näyttävän maamerkin.

selkeä, materiaaleina on käytetty betonia sekä 
kuulapuhallettua ruostumatonta terästä.

Sillan sekä rantamuurien kaiteisiin on 
integroitu läpi kaiteiden jatkuva valaisinjono. 
Kaikki valaisimet ovat liitetty ohjausjärjestel-
mään, joka mahdollistaa erilaisten valomaa-
ilmojen luomisen ympäristöön. Merellistä 
tunnelmaa lisää rantamuurin reliefikuviointia 
korostava iltavalaistus, joka tuo esille aallon 
huiput myös pimeän aikaan.

Kestäväksi suunniteltu
Pääsuunnittelija Niklas Gordinin tehtävänä oli 
huolehtia suunnittelun organisoinnista ja var-
mistaa rakenteiden kestävyys. Tässä auttoivat 
paitsi laskentaohjelmistot myös visuaalinen 
silmä.

– Eri toteutusvaihtoehdoista päädyttiin 
lopulta teräsbetoniseen kehälaattasiltaan, 
jonka avulla sillan kannesta saatiin tehtyä 
mahdollisimman ohut. Näin saatiin myös sillan 
maisemaa katkaiseva vaikutus mahdollisim-
man vähäiseksi, kertoo Niklas Gordin.

Linjakas muotoilu toistuu sillan pilareissa, 
joiden Y-muoto aiheutti rakennesuunnittelulle 
omat haasteensa. Pilareiden kaltevuus aiheutti 
kannen sisäisiä vaakavoimia. Näistä selvittiin 
kannen esijännitystä lisäämällä.

Sillan pilarien muotoa ja toteutusta pohdit-
tiin pitkään ja suunnittelijoiden pöydällä oli 
useita versioita mahdollisesta toteutuksesta. 
Tarkkojen laskelmien lisäksi vaadittiin kon sul-
tointia eri betonitehtaiden kanssa, jotta mitoitus 
ja materiaalit saatiin vastamaan vaati muksia.

1 Aallot, valööri ja veden liike näkyvät myös kalte-

vien rantamuurien muotoilussa. Betonielementeistä 

rakentuvan muurin pintaan on valuun muotoiltu kol-

miulotteinen aaltokuvio, jota pääsee ihailemaan lähie-

täisyydeltä sillan alittavalla raitilla. Pimeän aikaan 

silta ja sen rantamuurit valaistaan led-valaisimien 

avulla.

1
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Atlantinsilta on suunniteltu kolmiulottei-
sen tietomallin avulla. Yhteisen BIM-mallin 
ympärillä työskentely sujuvoitti paitsi suun-
nittelua myös monimuotoisen hankkeen 
toteutusta.

Perusteellista pohjatyötä
Kun työmaana on vanha satama-alue, täytyy 
perustusten suunnitteluun kiinnittää erityistä 
huomiota.

– Atlantinsilta on rakennettu täyttömaan 
päälle. Meren pohjasta on vuosien saatossa 
ruopattu savi pois, jonka jälkeen tilalle on 
pudotettu proomusta murskattua maa-ainesta. 
Mereen tehtyä täyttöä on mahdotonta tiivistää, 
joten sillan paalutukset on tehty täytön läpi 
kallioon, geosuunnittelija Juha Auvinen kuvaa.  

Perustukset ovat järeät, eikä suotta. Paa-
lutusten tyypit ja maatäytöt sillan jokaisella 
tuella vaikuttavat merkittävästi sillan raken-
teelliseen toimintaan. Rakentamisen yhtey-
dessä on porapaalutettu maata 2 600 metrin 
edestä ja käytetty lyöntipaaluja 3 500 metrin 
edestä.

Suunnittelua haastoi myös Melkinlaiturin 
rannan vanha laiturirakenne, jonka taakse on 
rakennettaessa tuotu sekalaista täyttöä. Erityi-
sesti sillan pituussuuntaista liikettä tuli kyetä 
rajoittamaan, ettei se rasittaisi vanhaa laituri-
rakennetta. Ratkaisuksi kehitettiin järeä beto-
nista valettu laatta, joka jarruttaa painollaan 
paalujen liikettä, kun ne lähtevät siirtymään.

Atlantisillan betonirakenteet 
Atlantinsillan erikoisuutena olivat erityisesti 
Y-malliset pilarit, jotka valettiin IT-betonilla 
rst-kuorien sisään, laadun varmistamiseksi,  
kertoo YIT:n projektipäällikkö Jarno Ylönen.  
Lisäksi sillan betoninen kansi, joka kaareutui 
näyttävästi sivuilla, valettiin C55/67-P50 kor-
kealujuusbetonilla, betonia sillan kansi raken-
teeseen kului 2500 m3. Tukimuurit toteutettiin 
myös IT-betonilla, jolla mahdollistettiin beto-
nipintojen laadukas lopputulos. 

Betonilaatujen poikkeuksellisen kovasta 
vaatimustasosta johtuen betonista tehtiin 
runsaasti ennakkokokeita betonintoimittaja 
Ruduksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi poik-
keukselliset betonilaadut vaativat ennakkoon 
tehtäviä testivaluja, joissa testattiin myös työs-
töominaisuuksia, lujuuden kehityksen ohella. 

Sillan betonirakenteet toteutettiin poikke-
uksellisilla betonilaaduilla, johtuen merenran-
taympäristön kovista vaatimuksista.  

Atlantinkadun sillan tukimuurielementit 
Atlantinkadun sillan kupeeseen asennetut 
tukimuurielementit ovat erittäin näyttävät 
ja niiden valmistus, suunnittelu ja asennus 
ovat vaatineet erityistä ammattiosaamista ja 
useamman alan ammattilaisen yhteistyötä.

Keskiössä oli arkkitehdin suunnittelema 
aaltomainen reliefi, joka soljuu tukimuurie-
lementeissä molemmin puolin siltaa. Ele-
menttitoimittaja Ansion Sementtivalimo Oy 

laati yhdessä Insinööritoimisto Laaturakenne 
Oy:n kanssa projektin elementtisuunnitelmat 
tuotantoa varten.

Tietomallin avulla valmistettiin varsinaista 
muottia varten paikallisella toimijalla Paimion 
Puupojat Oy:llä mdf-levystä lestit, jotka jyrsit-
tiin CNC-koneella kolmesta eri palasta. Jyrsi-
tyt lestit toimitettiin myöhemmin Hollolaan 
Finn-Form Oy:lle, joka kasasi lestit yhteen ja 
valoi kumimassasta pinnoitetun lestin päälle 
varsinaisen tuotannossa tarvittavan muotti-
matriisin. Matriiseja valmistettiin yhteensä 7 
kappaletta, joista 5 oli toistuvaa kuviota. 

Lisähaastetta antoi valkobetonille asetetut 
rasitusluokat XC3, XC4, XD2, XF2 + P30-vaati-
mus ja erittäin raskas raudoitus, joka täytyi 
valun ajan pitää ilmassa, sillä valmiiseen pin-
taan ei saanut jäädä jälkiä raudoitusvälikkeistä.  

Lisähaasteita tuotantoon toi myös vaativa 
mitoitus, sekä elementtien kuljetus ja kääntä-
minen ja asennus työmaalla. 

Siltahankkeen urakoitsijana toimi YIT 
Suomi Oy, sillan suunnitteli WSP ja siltaa 
ympäröivien alueiden ja rakenteiden suunnit-
telusta vastasi Ramboll. Steelhouse  Oy toimitti 
siltaurakkaan ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja, viimeisteltyjä teräsrakenteita. 

2

2 Atlantinsilta työmaavaiheen aikana.

Atlantinsilta yhdistää liikenteen Länsisatamaan
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30430/4260 - 30430/4266
Elementtien aaltokuviot seuraavien suunnitelmien mukaan:

30430/4220   Rantamuuri TM4, mittapiirustus
30430/4209   Kuorielementtien detaljit
Liittyvät piirustukset:

Muurin liikuntasauma ja elementtien sauma sijaitsee samasssa tasossa.
Elementtien välinen sauma 20mm.

koepalat, joiden avulla päätetään lopullinen sävy.
Betonielementtien sävy on murrettu valkoinen. Betonielementtien toimittaja tekee

Betoniteräs: B500B (=T)

Suunnittelukäyttöikä: 100v.
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Huomioitavaa

Atlantinsilta connects traffic 
with West Harbour
Atlantinsilta bridge (Atlantic bridge), which was 
opened in Jätkäsaari in the spring of 2021, caters 
for both the residents of the growing area and 
travellers arriving at the West Terminal. 

The oceanic theme is reflected in design, 
materials as well as the selection of colours. The 
concrete deck structure of the bridge has been 
minimised to an as straightforward structure 
as possible, like a big wave. It is supported on 
concrete abutments standing up like sculptures. 
The colours of the bridge create a clear overall 
picture, and materials include concrete as well 
as shot peened stainless steel.  

Atlantinsilta bridge was built on backfill 
land, with foundations of the heavy-duty type. 
Bored piles were installed in the ground over a 
distance of about 2600 metres, and driven piles 
were used over a distance of ca. 3500 m.

Abutments of Y shaped type are a special 
feature of Atlantinsilta bridge. They consist of 
stainless steel shells filled with self-compacting 
concrete in order to ensure their high standard. 
The concrete bridge deck, with its impressive 
side curve, was built using C55/67-P50 high-
strength concrete. The total consumption of 
concrete in the deck structure was 2500 m3. 
Self-compacting concrete was used also in the 
retaining walls of the bridge to ensure a high-
quality end result for the concrete surfaces. 

The precast retaining wall units erected by 
the side of the bridge on Atlantinkatu Street are 
very impressive, and required a high degree of 
special expertise in manufacture, design and 
erection, as well as cooperation between profes-
sionals of several different industries.  

The relief-type precast retaining wall unit 
imitating a wave follows the shoreline and the 
passageways on both sides of the bridge.

Atlantinsilta yhdistää liikenteen Länsisatamaan
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Atlantinsilta, Helsinki
Atlantinsillan suunnittelu aloitettiin 2016 ja 
rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2019. Silta 
avautui liikenteelle toukokuussa 2021.

• Hyötyleveys: 26,6 m
• Käyttöikä: 100 vuotta
• Kokonaispituus: 106 m
• Tilaaja: Helsingin kaupunki
• Projektin vaihe: valmis 2021
• Pääsuunnittelu: WSP Finland Oy
• Rakennesuunnittelu: Ramboll Oy
• Urakoitsija: YIT Suomi Oy
• Betonin toimittajat: Ansion sementtivalimo
• Muut materiaalitoimittajat: Steelhouse oy, 
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NURKKAPISTEET
SIDEPALKIN

NURKKAPISTEET
PILARIN

ulkopuolelle asennetaan erillinen teräsverhous pilariin.
Piirustuksessa esitetyt mittapisteet ovat betonipintojen nurkkapisteitä. Tämän

Paalutustyöluokka: PTL3

Paalujen sijaintitoleranssi ±25 mm, kaltevuustoleranssi ±15 mm/m (±1,5 %)

Porapaalut porataan ehjään kallioon vähintään 3,0 m.

Paalukuormat: Pd.max=16,390 MN (MRT), Pd.min=4,310 MN (MRT)

rakennussuunnitelmaselostus
Paalut: D1016x10, Sisäpuolinen vedenalainen betonointi. Kts.

30430/4165...4166
Välitukien teräsverhous EN 1.4401, Käsittely pystysuuntainen harjaus. Kts piir.
Rakenneteräs: Teräsputkipaalut S355J2H

Pintojen laatuluokat (BY40): Kts. Suunnitelmaselostus

Betoniteräs: B500B 

Suunnittelukäyttöikä: 100v.

H = Paalun arvioitu pituus (m)
Z = Paalun katkaisutaso

SIDEPALKKI ESITETTY KATKAISUTASOSSA -3,400.
TERÄSPORAPAALUT Ø1016, t = 10 mm, 4 KPL.

*() Paalun ylimmäiset 4 m korkeamman lujuusluokan betonia. Tehdään kuivavaluna.
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12270

PAALU X Y Z H
T2P/1 6670956.128 25495112.041 -2.650 26.958
T2P/2 6670959.068 25495114.754 -2.650 27.077
T2P/3 6670963.109 25495118.484 -2.650 27.242
T2P/4 6670966.049 25495121.197 -2.650 27.361

WSP
Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

www.wsp.com
Tel. +358 207 864 11

etunimi.sukunimi@wsp.com

RASITUSLUOKAT:
RAKENNEOSA TUNNUS LUJUUS-

LUOKKA
P-LUKU BETONIPEITE

Cnom  [mm] SUOJAUS
BETONIPINNANRASITUSLUOK-

KARYHMÄ

Paalujen täyte Ro01 C35/45-3 50R4
Paalujen täyte Ro02 C45/55-3 *() P20 50R4
Pilari Ro16 C35/45-3 P70 60 RST-VerhousR4
Sidepalkki Ro16 C45/55-3 P50 40/110 RST-TeräsR4

MITTAUSPISTE X Y Z
T2 PI-1 6670964.695 25495121.643 -0.720
T2 PI-2 6670962.899 25495119.985 -0.720
T2 PI-3 6670966.385 25495119.813 -0.720
T2 PI-4 6670964.589 25495118.155 -0.720
T2 PI-5 6670964.528 25495121.092 1.258
T2 PI-6 6670963.353 25495120.007 1.258
T2 PI-7 6670965.775 25495119.729 1.216
T2 PI-8 6670964.600 25495118.643 1.216
T2 PI-9 6670970.266 25495116.102 5.386
T2 PI-10 6670969.306 25495115.215 5.387
T2 PI-11 6670971.685 25495115.273 5.326
T2 PI-12 6670970.436 25495114.118 5.327
T2 PI-13 6670960.642 25495127.340 5.837
T2 PI-14 6670959.438 25495126.228 5.836
T2 PI-15 6670961.346 25495125.844 5.798
T2 PI-16 6670960.424 25495124.991 5.798
T2 PI-17 6670957.588 25495115.083 -0.720
T2 PI-18 6670955.792 25495113.426 -0.720
T2 PI-19 6670959.278 25495113.253 -0.720
T2 PI-20 6670957.481 25495111.595 -0.720
T2 PI-21 6670957.547 25495114.620 1.242
T2 PI-22 6670956.371 25495113.535 1.242
T2 PI-23 6670958.776 25495113.300 1.202
T2 PI-24 6670957.600 25495112.215 1.202
T2 PI-25 6670961.975 25495108.155 5.385
T2 PI-26 6670961.010 25495107.263 5.386
T2 PI-27 6670962.988 25495106.934 5.327
T2 PI-28 6670961.738 25495105.779 5.328
T2 PI-29 6670951.490 25495119.198 5.836
T2 PI-30 6670950.286 25495118.085 5.835
T2 PI-31 6670952.644 25495118.110 5.799
T2 PI-32 6670951.715 25495117.252 5.798
T2 SP-1 6670968.444 25495121.639 -2.700
T2 SP-2 6670966.681 25495123.550 -2.700
T2 SP-3 6670955.496 25495109.688 -2.700
T2 SP-4 6670953.733 25495111.599 -2.700

HELPOTTAMIKSEKSI.
PIIRUSTUKSET ON TARKOITETTU TIETOMALLIN TULKINNAN
TIETOMALLI ON MÄÄRÄÄVÄ SUUNNITELMA. 
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6 Silta ja sen alla kulkeva rantaraitti.

7 Tukimuurin elementtikaavio ja -piirroksia.

8 Valkobetoninen tukimuurielementti.

9 Atlantinsillan rakentaminen oli massiivinen 

hanke, johon tarvittiin mm. huomattavan paljon poh-

jarakentamista ja tukipaalutusta. Vesistösillan raken-

taminen edellytti vedenalaisia sukellus-, kaivuu- ja 

betonointitöitä, ja kokonaisuutena tiivisaikatauluinen 

urakka vaati monipuolista osaamista ja eri toimijoiden 

välistä tiivistä yhteistyötä.

10 Välituki, mitta- ja paalutuspiirustus.

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Kulutusrasitetut betonilattiat 
– kuivasirote vai kovabetoni

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

Kulutusrasitettujen betonilattioiden pintamateriaaleina käyte-
tään yleisimmin joko kuivasirotepintausta tai erillistä kovabe-
tonipintausta. Kevyemmin kulutettuihin lattioihin käytetään 
joskus silikaattikäsittelyä, jonka vaikutus kulutuskestävyyteen on 
merkittävästi pienempi kuin sirotteella tai kovabetonilla. Tässä 
artikkelissa ei käydä silikaattikäsittelyä vaan keskitytään kui-
vasirotteisiin ja kovabetoniin.

1a Kovabetoni. Kovabetoni on kuivatuote, joka sisäl-

tää sementtiä, runkoaineksia ja mahdollisia lisäaineita 

sekä kuituja. Kuivamassaan lisätään työmaalla vesi 

ja valmis massa levitetään joko hieman kovettuneen 

alusbetonin päälle tai erillisenä pintauksena kovet-

tuneen betonipinnan päälle. Kovabetonipintauksen 

paksuus on noin 12–20 mm. 

1b Kuivasirote. Kuivasirote on betonituote, josta 

puuttuu vesi. Se sisältää sementtiä ja erilaisia kovia 

runkoaineksia. Kun tuote levitetään lattiavalun 

yhteydessä tuoreen betonin pinnalle, se imee tar-

vitsemansa veden alusbetonimassasta. Kuivasirote 

hierretään betonimassan pintaan ja se muodostaa 

betonin pintakerroksen kanssa homogeenisen raken-

teen eli se ei ole erillinen pinnoite kuten kovabetoni.

2a–b    Esimerkkejä kovabetonilattioista, joita on 

modifioitu niin, että käyttötarkoituksena on ns. 

Design-lattia. Kuvassa 2a on Fazerin vierailukeskus 

Fazer Experience Vantaalla, jossa tuotteena on Gra-

nidur Bianco ja sen pinta on hiottu. Kuvassa 2b on 

Helsingin Töölöntorin Alkon lattia, jossa tuotteena 

on hierretty KCF-kovabetoni.
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Kohteet
Tyypillisimpiä kohteita, joissa betonilattioihin 
kohdistuu merkittävä kulutusrasitus, ovat eri-
laiset terminaalit ja varastot sekä autohallit ja 
pysäköintitilat. Kulutusrasitettuja ovat myös 
useat teollisuuskohteet – erityisesti kohteet, 
joissa käsitellään metallia tai metallirakenteita 
tai muutoin raskaita tuotteita. Kulutukseen 
vaikuttavat sekä käsiteltävien materiaalien 
paino että lattialla liikkuva kalusto, kuten 
kovapyörätrukit, autot nastarenkaineen tai 
erittäin raskaiden tuotteiden kuljetuskalustot.

Ennen kuin päätetään, millainen pinta-
ratkaisu lattiaan valitaan, tulee tilaajan ja 
suunnittelijoiden huolella käydä läpi kulu-
tusrasituksen laatu ja sen asettamat vaati-
mukset. Sirotepinnalla ja kovabetonipinnalla 
on useita muitakin eroavaisuuksia kuin vain 
kulutuskestävyys tai oikeammin kulutusrasi-
tuksen pitkäaikaiskestävyys. Tässä artikkelissa 
on tavoitteena avata näitäkin asioita valinnan 
helpottamiseksi.

Kuivasirote
Ennen valmiita kuivasirotteita markkinoilla oli 
erittäin kovia runkoaineksia, joita työmaalla 
sekoitettiin sementtiin ja tätä sekoitetta levi-
tettiin tuoreen betonin pintaan. Tämä oli 
työlästä ja materiaalivalmistajat kehittivät 
kuivasirotteita, joissa oli sementti valmiina, 
jolloin työmaalle jäi tehtäväksi vain materi-
aalin levittäminen.

Kuivasirote on käytännössä betonia, josta 
puuttuu vesi. Se sisältää sementtiä ja sirote-

1a 1b
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5–6   Kovabetonipintausta tuoretta-tuoreelle- mene-

telmällä. Avesco Caterpillar Keravan kohteessa käy-

tettiin kuituja sisältävää kovabetonituotetta Neodur 

HE65 PP.

3 Kuivasirotepintainen lattia EKE:n The Loft-pää-

konttorin aulassa Espoossa. Tuotteena Neodur Design 

Top, jonka valmis pinta on kevyesti hiottu.

4 Lentoaseman T2 terminaalin lattiassa on käytetty 

TRU-kovabetonipintausta. Lopuksi pinta on hiottu.

3

4
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tyypin mukaan erilaisia kovia runkoaineksia. 
Runkoaineksen tyypillinen maksimi raekoko 
on 2–3 mm. Kun tämä tuote levitetään valun 
yhteydessä tuoreen betonin pinnalle, imee se 
kovettumiseen tarvitsemansa veden alusbeto-
nimassasta. Tämä asia on huomioitava myös 
betonireseptissä – jonkin arvion mukaan 5 kg/
m2 sirotetta vaatii noin 1 l/m2 ylimääräistä vettä 
betonimassaan.

Kuivasirote voidaan levittää betonimassan 
pintaan useilla eri tavoilla. Perinteinen käsile-
vitystapa on laittaa massaa ns. kelkkaan, jota 
työnnetään valupinnalla ja kuivasirote valuu 
kelkasta massan pinnalle. Pienissä kohteissa 
sirote voidaan levittää käsin heittelemällä 
ja tasaamalla. Isoissa kohteissa ja isommilla 
urakoitsijoilla on käytössään kurottajaan kiin-
nitettävä sirotteenlevitin. Tämän menetelmän 
etuna on, että sirote voidaan levittää massan 
päälle aikaisemmin ja näin varmistetaan riit-
tävä vesimäärä sementin reaktioon. Käsimene-
telmillä tulee odottaa niin kauan, että pinnalla 
voidaan kävellä, jolloin riskinä on, että betoni 
ehtii kuivua liikaa.

Kuivasirote hierretään betonimassan pin-
taan ja se muodostaa betonin pintakerroksen 
kanssa homogeenisen rakenteen eli ei ole eril-
linen pinnoite kuten kovabetoni.

Kulutusrasitetut betonilattiat 
– kuivasirote vai kovabetoni
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7–8    Mikkelin sairaalaparkin helikopterikentälle 

tehtiin kovabetonipintaus kovettuneelle betonille. 

Tuotteena käytettiin Neodur HE65 Plus-tuotetta, 

joka ei vaadi tartuntalaastin käyttämistä.

64 1 2022

Kovabetoni
Kovabetoni pintausmassana on säkkituote 
(joko pienet säkit tai suursäkit), joka sisältää 
sementtiä, runkoaineksia ja mahdollisia lisäai-
neita ja/tai kuituja. Tähän kuivamassaan lisä-
tään työmaalla vesi. Valmis massa levitetään 
joko tuoretta-tuoreelle hieman kovettuneen 
alusbetonin päälle tai erillisenä pintauksena 
kovettuneen betonipinnan päälle. Kovabetoni-
massa sekoitetaan työmaalla yleensä tasose-
koittimella, josta se pumpataan tai kärrätään 
valupisteeseen. Toinen vaihtoehto on siilo, 
jonka alla on sekoitin ja pumppu. Kovabeto-
nijauhe nostetaan siiloon ja siihen sekoitetaan 
siilon alapäässä vesi ja massa pumpataan siitä 
valukohteeseen.

Kovabetoni on korkealujuista betonimas-
saa, yleensä vastaten n. C70-C80 betonia, jossa 
on mukana kulutusta kestäviä runkoaineksia. 
Runkoaineksen maksimi raekoko on tyypilli-
sesti 4–5 mm. Kovabetonipintauksen paksuus 
vaihtelee käytettävän tuotteen ja rasitusten 
mukaan mutta on yleisimmin noin 12–20 mm.

Kulutuskestävyys
Betonilattian kulutuskestävyys määritel-
lään uuden Betonilattiaohjeen 2018 mukaan 
Böhme-arvona. Arvo kuvaa betonipinnan 
kulumista Böhme-kokeessa ja merkitään tun-
nuksella A ja numeroarvo, jossa numeroarvo 
kuvaa kulumista – mitä pienempi arvo, sitä 
vähemmän näyte kuluu kokeessa. Tyypillinen 

Kulutusrasitetut betonilattiat 
– kuivasirote vai kovabetoni
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vaatimus teollisuuskohteissa on A6 tai kevy-
emmässä kulutuksessa A9. Tiukemmat vaati-
mukset tulevat eteen erittäin kovassa kulutuk-
sessa ja joissain kohteissa edellytetään tuotteen 
sisältävän myös metallisia runkoaineksia, jotka 
parantavat erityisesti iskunkestävyyttä.

Kulutuskestävyysluokitus on sama kuiva-
sirotteissa ja kovabetoneissa. Erona on näissä 
vain pintauskerroksen paksuus. Kun kovabe-
tonikerros on tyypillisesti noin 15 mm niin kui-
vasirotekerros on 2–4 mm annostelumäärästä 
riippuen. Kulutuskestävyys on näissä siis sama 
(jos on saman kulutuskestävyysluokan tuote) 
mutta kestoikä kovabetonilla on merkittävästi 
suurempi.

Kulutus-
kestävyys-
luokka Lattian kuormitukset

Työmenetelmä, jolla vaatimus 
saavutetaan.

Böhme luokitus: 
sallittu kuluminen 
[cm3/50 cm2]

1 Erittäin raskaan teollisuuden trukki-
kuormitus, umpikumipyörät, kuorma ≤ 
80 kN. 
Teräspyörät, pintapaine ≤ 4 N/mm2. 
Metallirakenteiden käsittelyä lattialla.
Jalankulkuliikenne yli 1000 henkilöä/pvä.

• 10…20 mm:n paksuinen erikoisbetoni. 
Kulutuskestävyysluokka A6. Koneliip-
paus tai konehierto vähintään 2 kertaa.

• 30 mm:n kovabetonilattia C40/50.
• Betoni C25/30 + sirotepintaus. Kulutus-

kestävyysluokka A6. Koneliippaus tai 
konehierto vähintään 2 kertaa.

≤ 6 (A6)
≤ 3 (A3), kun 
kuormitus iskevä tai 
laahaava

2 Raskas metalliteollisuus, huoltohallit, 
ilmarengaspaine ≤ 10 bar, teräspyörän 
pintapaine ≤ 2 N/mm2.
Umpikumipyörät.
Jalankulku 100…1000 henkilöä/pvä.

• Betoni C30/37, maksimiraekoko vähin-
tään 16 mm ja koneliippaus siivillä sile-
äksi tai konehierto vähintään 2 kertaa.

• Betoni C25/30 + sirotepintaus. Kulutus-
kestävyysluokka A9 + koneliippaus tai 
konehierto vähintään 2 kertaa.

• Betoni C25/30, kovettuneen lattian pinta-
hionta siten, että sementtiliima poistuu ja 
runkoaine on tasaisesti näkyvissä, hiotun 
pinnan silikaattikäsittely.

≤ 9 (A9)

3 Keskimääräinen kuormitus, trukki-
kuormat ≤ 40 kN, rengaspaine ≤ 6 bar. 
Ilmatäytteiset kumipyörät. Jalankulku 
alle 100 henkilöä/pvä.

• Hyvällä ammattitaidolla tehdyt koneella 
hierretyt lujuusluokan C25/30 lattiat.

≤ 12 (A12)

4 Kevyesti liikennöidyt ja kuormitetut 
tilat, trukkikuorma alle 10 kN, rengas-
paine ≤ 3 bar.

• Hyvällä ammattitaidolla tehdyt lujuus-
luokan C25/30 lattiat.

• ≤ 15 (A15)

Taulukko 4.2. By 45/BLY 7- Betonilattiat 2018.

Betonilattian kulutuskestävyysluokat ja -vaatimukset 3 kuukauden iässä 
sekä työmenetelmiä näiden vaatimusten saavuttamiseksi. 

Kulutuskestävyys voidaan tarvittaessa testata standardin EN-SFS 13892 mukaisella Böhme-kokeella. Taulukossa on annettu 
Böhmekokeessa eri luokissa sallittuja lattian kulumisarvoja.

Betonilattiaohjeet 2018 (by 45 / BLY 7) antaa 
suosituksia kulutuskestävyysvaatimuksella 
erityyppisiin kohteisiin (taulukko 4.2.) ja lisäksi 
erillisen ohjeen pysäköintitaloihin, joissa nas-
tarengaskulutus on erittäin merkittävä (tau-
lukko 4.3.). Nämä taulukot ovat hyviä lähtö-
kohtia kohteen suunnittelulle.

Kulutuskestävyyteen tavallaan liittyy myös 
iskunkestävyys. Sirotelattioilla iskunkestävyys 
riippuu pitkälti myös alusbetonin lujuudesta, 
vaikka esim. metallisilla runkoaineksilla sitä 
voidaan parantaa. Kovabetonipintaus taas on 
riittävän paksu ja puristuslujuudeltaan riittä-
vän luja, jotta se kestää hyvin iskuja, varsinkin 
sen sisältäessä metallisia runkoaineksia.

Värilliset pinnat
Yleisin sirote- tai kovabetonipinnan sävy on 
sementinharmaa eli väri tulee suoraan käy-
tetyistä raaka-aineista. Joissakin kohteissa 
värisävyä halutaan kuitenkin eri syistä säätää. 
Vaaleampia sävyjä halutaan valoisuuden 
parantamiseksi, muita sävyjä halutaan arkki-
tehtonisista syistä tai tilan käyttäjän omaan 
värimaailmaan läheisesti liittyvänä.

Värillisiä pintoja haluttaessa kuivasirot-
teella ja kovabetonilla on merkittävä ero. Siro-
tepintaan sekoittuu aina väkisin alusbetonia 
ja siksi annostelumääräksi suositellaan noin 
2 kg/m2 enemmän kuin sementinharmaata. 
Siltikin on huomioitava, että sirotepinnassa 
esiintyy yleensä aina sävyeroja, varsinkin siinä 

Kulutusrasitetut betonilattiat 
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9a-c    Sirotteen levitystä kurottajaan liitetyllä annoste-

lulaitteella, sirotepintaa ja pinnan jälkihoitoa. Kuvien 

kohde on ETRA Hämeenlinna, jossa tuotteena käy-

tettiin Neodur HE2 -sirotetta.

10 Avesco Caterpillar Oulun kohteessa käytettiin siro-

tepintauksessa tuotteena metallisia runkoaineksia 

sisältävää Neodur HE3 Met-tuotetta, jonka värisävynä 

on antrasiitti.

9a

9b

9c
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vaiheessa, kun pinta kuluu. Kovabetonipinta 
paksumpana on tasavärisempi kuin sirotepinta 
ja koko paksuudeltaan samanvärinen. Myös 
kovabetonin osalta on kuitenkin muistettava, 
ettei betonipinta ole koskaan samalla tavalla 
tasasävyinen kuin maalattu pinta vaan elä-
väinen.

Lattian suoruus ja tasaisuus
Kuivasirotteella ei käytännössä vaikuteta 
betonilattian suoruuteen – muutoin kuin 
epätasaisella siroteannostelulla, mikä ei ole 
suotavaa. Sen sijaan kovabetonipinta on 
usein jopa ratkaisu lattian suoruuteen. Tämä 
tulee erityisesti esiin paksummilla lattioilla. 
Betonilattiaohjeessa suositellaankin yli 150 
mm paksujen lattioiden toteuttaminen 2-ker-
rosratkaisuna, mikäli tasaisuusvaatimukset 
ovat tiukat. Tällöin tuon pintakerroksen voisi 
toteuttaa kovabetonipintauksella.

Lattian tiiveys
Saksassa on kiinnitetty huomiota myös pin-
taratkaisun vaikutukseen lattian tiiveyteen. 
Jo 10 mm kovabetonipintaus voidaan katsoa 
vesitiiviiksi ja lisäksi se suojaa alusbetonia 
kemikaaleilta, jäänsulatusaineilta ym. mate-

riaalilta, joka voi heikentää alusbetonin laatua 
ja kestävyyttä. Nämä luonnollisesti sillä edelly-
tyksellä, että pintaus on toteutettu ja jälkihoi-
dettu oikein ja huolella. Sirotepintauksella ei 
tällaisia ominaisuuksia pysty saavuttamaan 
– toki jonkin verran parantamaan perusbeto-
niin verrattuna.

Lattian pintakäsittely
Betoni, jota myös sirote ja kovabetoni ovat, 
on materiaali, joka vaatii yleensä jonkinlaista 
pintakäsittelyä. Usein riittää perussilikaat-
tikäsittely mutta vaativammissa kohteissa 
suositellaan myös suojakäsittelyä. Silikaat-
tikäsittely tiivistää pintaa nesteitä ja likaan-
tumista vastaan sekä vähentää pölyämistä. 
Vaikka sirote- ja kovabetonipinta itsessään ovat 
oikein toteutettuna tiiviitä, parantaa silikaatti-
käsittely tilannetta erityisesti kohteissa, joissa 
pinnalle voi roiskua erilaisia nesteitä.

Lisäsuojaa saadaan suojakäsittelyllä. Suo-
jakäsittelyaine valitaan kohteen rasitusten 
mukaan. Tällaisia rasituksia voivat olla esim. 
öljyt tai rasvat sekä erilaiset happamat aineet, 
kuten kahvi, viini, mehut, hiusvärit…

Usein pintaa myös hiotaan ja/tai kiillote-
taan em. tiivistys- ja suoja-aineita apuna käyt-

täen. Tässä kohtaa sirote- ja kovabetonipinta 
eroavat toisistaan. Sirotepinta on ohut, joten 
sitä ei voi hioa syvältä. Sirotepintaan tehdään-
kin yleensä vain kiillotushionta ja suojakäsit-
tely, jolloin pinta säilyy betonimaisena mutta 
jonkin verran hienoa kiviainesta on näkyvissä. 
Kovabetonipintaa voidaan hioa ja kiillottaa 
syvemmältä, jolloin pinta on mosaiikkibeto-
nimainen, kuitenkin pienemmällä kiviainek-
sella kuin normaalibetoni eli ns. pippuri-suola 
ulkonäkö.

Kestoikä – kiertotalous!
Viimeisimpänä vertailutekijänä otan mielelläni 
esiin betonilattian kestoiän. Luonnollisesti 
on selvää, että paksumpi kovabetonipintaus 
kestää kauemmin kuin sirotepintaus – ero voi 
olla jopa moninkertainen. Mielestäni tärkeä 
asia on kuitenkin nykyinen keskustelu liit-
tyen kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. 
Kiertotalous ymmärretään rakennusmateri-
aalien tai rakennusosien kierrätettävyytenä. 
Kiertotalous tarkoittaa kuitenkin myös sitä, 
että rakennetaan niin, että valitaan pitkäikäi-
sempiä ratkaisuja ja tuotteita. Betonilattian 
pintaratkaisun osalta tämä tarkoittaa sitä, 
että kohteeseen valitaan kovabetonipintaus.

Kulutusrasitetut betonilattiat 
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this dry compound on the site. The fresh high 
performance concrete is applied either on a 
partly cured concrete substrate or as a sepa-
rate topping on fully cured concrete. High per-
formance concrete toppings are usually about 
12–20 mm thick. A high performance concrete 
topping is also thick enough and has a suffi-
cient compression strength to make it highly 
impact resistant.

A dry-shake hardened surface is usually 
always characterised by variations in the shade 
of colour due to how it mixes with the fresh 
concrete substrate. High performance concrete 
topping is thicker and thus more uniform in 
colour than a dry-shake topping, and of the 
same colour across its thickness. 

Deep grinding is not possible with a thin 
dry-shake topping. Generally dry-shake hard-
ened floors are just lightly polished and fin-
ished with a protective coating to ensure the 
floor retains it concrete character with some 
fine aggregate material visible on the surface. 
High performance concrete can be ground and 
polished more deeply.

Concrete floors in high traffic 
areas – dry-shake hardener or 
high performance concrete
Areas where concrete floors need to be resistant 
to high traffic loads include various terminals, 
warehouses, car parks, and many industrial 
facilities where metal and other heavy items 
are handled. In high traffic areas, the finishing 
of concrete floors is often based on dry-shake 
hardener or a separate high performance con-
crete topping.  

In practice, dry-shake hardener is a concrete 
product that does not contain water. It contains 
cement and various hard aggregates. When the 
hardener is applied over a fresh concrete floor, 
it absorbs the water it needs from the concrete 
substrate. 

Dry-shake hardener is applied on the fresh 
concrete with a float and forms a homogenous 
structure with the top concrete layer, which 
means it is not a separate coating like high 
performance concrete.

High performance concrete is a dry prod-
uct that contains cement, aggregates, possibly 
admixtures and fibres. Water is then added in 
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Taulukko 4.3. . By 45/BLY 7- Betonilattiat 2018. 

Suositeltavat menetelmät pysäköintitalojen tasojen ja 
ramppien kulutuskestävyyden varmistamiseksi. 

Menetelmät on esitetty suositeltavuusjärjestyksessä. Taulukossa on esitetty myös taulukon 4.2 mukaiset kulutus-

kestävyysvaatimusluokat.

Yksityinen pysäköintitalo Julkinen pysäköintitalo Julkinen pysäköintitalo
Alueet, joissa paljon liikennettä

Alue I
Kova kulutusrasitus

Luokka 2
• sirotepinnoite, A9
• silikaattikäsittely
• betonipinta; korjausväli noin 

25 v

Luokka 1
• sirotepinnoite, A6
• silikaattikäsittely
• betonipinta; korjausväli 

10…25 v

Luokka 1
• sirotepinnoite, A3
• kovabetoni, A6

Alue II
Kohtuullinen 
kulutus rasitus

Luokka 2
• silikaattikäsittely
• betonipinta; korjausväli noin 

25 v

Luokka 2
• sirotepinnoite, A9
• silikaattikäsittely
• betonipinta; korjausväli noin 

25 v

Luokka 1
• sirotepinnoite, A6
• kovabetoni, A9
• silikaattikäsittely
• betonipinta; korjausväli noin 

25 v

Alue III
Muut alueet

Luokka 3
• betonipinta; uusimisväli noin 

25 v

Luokka 2
• silikaattikäsittely
• betonipinta; uusimisväli noin 

25 v

Luokka 2
• sirotepinnoite, A9
• silikaattikäsittely
• betonipinta; korjausväli noin 

25 v

11 Kauppakeskus Ainoan pyöräparkki Tapiolassa.

Valmis, tarkoituksella karkeaksi jätetty kovabetoni-

pintaus tehtiin Neodur HE65 Plus- tuotteella.

12 Espoossa, Microsoftin pysäköintitalon korjauk-

sessa käytettiin nopeasti kovettuvaa kovabetonia 

Neodur HE60 Rapid.

Kulutusrasitetut betonilattiat 
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Lattiapinnoitteita on perinteisesti käytetty 
toisarvoisissa tiloissa, kuten esimerkiksi IV-ko-
nehuoneissa tai tiloissa, joissa lattian toimin-
nalliset ominaisuudet ovat huomattavasti tär-
keämmässä roolissa kuin ulkonäkö. Tällaisia 
tiloja ovat esimerkiksi suurtalouskeittiöt ja eri 
tuotantolaitokset. Näissä kohteissa lattiapin-
noitteet yleensä asennetaan suoraan betonin 
päälle ja rakenneratkaisu on todettu vuosien 
kuluessa toimivaksi. Pinnoitteiden perinteisiä 
käyttökohteita palvelemaan on luotu ohjeis-
tusta muun muassa alustan tasaisuudesta ja 
suoruudesta.

Kuitenkin viime aikoina pinnoitteita on 
käytetty enenevässä määrin esimerkiksi jul-
kisissa tiloissa. Pinnoitteiden käyttöalueen 
laajenemisen osasyinä ovat sekä pinnoitteiden 
kehitys että muutamien lattiapäällysteiden 
ja alkalisen kosteuden aiheuttamat päästöt 
huoneilmaan. Jos julkisessa tilassa halutaan 
muovimaton sijaan lattiaan asentaa pinnoite, 
lattian ulkonäön ei toivota heikkenevän. 

Pinnoitteet ovat suhteellisen ohuita ja 
myötäilevät hyvin pitkälti alustansa muotoja, 
jolloin pinnoitteen alustan tulee olla erittäin 
tasainen. Kuten maalitkin, niin myös ohuet 
pinnoitteet korostavat alustansa virheitä. 
Tällöin vanhat tasaisuus- ja suoruusvaatimuk-
set eivät enää riitä. Mikäli pinnoite halutaan 
asentaa suoraan betonilattian päälle, niin alus-
tana olevan betonin valu ja pinnan käsittely 
on tehtävä erityisen huolellisesti ja otollisissa 
olosuhteissa, jotta voidaan saavuttaa halu-
tunlainen lopputulos. Tämä on yleensä hyvin 

Pinnoite lattiatasoitteen päälle 
– riskit ja mahdollisuudet

Kerttu Kaunisto, dipl.ins., 
rakennesuunnittelija,  
Sweco Rakennetekniikka  
kerttu.kaunisto@sweco.fi

Lattiatasoitteen päälle asennettu pinnoite sopii ulkonäkönsä ja 
muiden ominaisuuksiensa puolesta hyvin myös julkisiin tiloihin, 
mutta vääränlainen tasoite tai huonosti hoidettu tasoitustyö 
voi kuitenkin pilata lattian.

työlästä ja vaatii erikoisosaamista, joten beto-
nin ja pinnoitteen väliin on alettu asentamaan 
tasoitteita sileän alustan aikaansaamiseksi. 
Tasoitteen käyttö pinnoitettavissa lattioissa 
ei kuitenkaan ole sujunut aina ongelmitta. 
Tämän takia tasoitteiden ja pinnoitteiden 
yhteensopivuutta, niiden oikeaa käyttöä sekä 
niiden kanssa tehtyjä virheitä alettiin tutkia 
diplomityössä "Lattiatasoitteiden ja -pinnoit-
teiden yhteensopivuus" (Kerttu Kaunisto, 2021), 
joka tehtiin Suomen Betonilattiayhdistys ry:lle 
ja Sweco Rakennetekniikall. Diplomityössä 
haastateltiin 24 asiantuntijaa, tutustuttiin refe-
renssikohteisiin sekä materiaalivalmistajien 
ohjeistuksiin ja heidän tilaamiinsa testeihin 
omista tuotteistaan sekä toteutettiin akryyli-
pinnoitetuille tasoitteille vetokokeita. 

Tässä artikkelissa käydään läpi työn kes-
keiset tulokset. Diplomityöhön voi tutustua 
kokonaisuudessaan tarkemmin osoitteessa: 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202109026936.

Tasoite ja betonialusta
Tasoite ja betoni eroavat pinnoitteen alustoina 
toisistaan. Esimerkiksi tasoitteet ovat usein 
huomattavasti tiiviimpiä ja sileämpiä kuin 
betoni. Tiiviyden takia pinnoite ei pääse tun-
keutumaan kovinkaan syvälle tasoitteeseen ja 
sileyden takia tartuntapinta-ala jää pienem-
mäksi. Tällöin tasoitteen ja pinnoitteen välillä 
on usein heikompi tartuntasilta kuin betonin 
ja pinnoitteen välillä. Tasoitteissa käytetään 
yleensä myös enemmän lisäaineita kuin beto-
nissa. Osa lisäaineista saattaa aiheuttaa tasoit-

1 Tasoite ja betoni eroavat pinnoitteen alustoina 

toisistaan. Ohuet pinnoitteet saattavat korostaa 

alustansa virheitä. Mikäli pinnoite halutaan asen-

taa suoraan betonilattian päälle, niin alustana olevan 

betonin valu ja pinnan käsittely on tehtävä erityisen 

huolellisesti ja otollisissa olosuhteissa, jotta voidaan 

saavuttaa halutunlainen lopputulos.   

Kuvan lattiassa on epoksipinnoite.
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3 Vetokokeen suoritus tasoitetulle ja pinnoitetulle 

koekappaleelle laboratoriossa. Kahdessa tapauksessa 

murtuma on tapahtunut aluslaatan koheesiomurtu-

mana ja yhdessä osin tasoitteen koheesiomurtumana 

sekä tasoitteen ja osin pinnoitteen välisenä adheesio-

murtumana.

2 Tasoitettujen ja pinnoitettujen koekappaleiden 

vetokokeiden tulokset viittaavat yhteyteen tasoit-

teiden puristuslujuuden ja tartuntavetolujuuden 

välillä. Kuva: Kettu Kaunisto
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4 Tasoitteessa olevat kuidut voivat tehdä pinnoite-

tusta lattiasta "piikikkään tai ns. karvaisen".

731 2022

teen ja pinnoitteen välille tartuntaongelmia tai 
jopa totaalista yhteensopimattomuutta. Toki 
saattaa olla mahdollista, että osa lisäaineista 
parantaa tasoitteen ja pinnoitteen välistä tar-
tuntaa. 

Tasoitteen riittävä lujuus on avainasemassa
Jotta tasoitettava ja sen jälkeen pinnoitettava 
lattia onnistuttaisiin toteuttamaan hyvin, niin 
tulee tasoitteen valintaan ja tasoitustyöhön 
kiinnittää erityistä huomiota. Yleisimpänä 
syynä epäonnistumiselle vaikuttaa olevan liian 
heikko tasoite. Kun tasoite on heikko, niin pin-
noite repii itsensä irti sen pinnasta kutistues-
saan kovettumisen aikana tai viimeistään, kun 
lattiaa aletaan rasittaa. Etenkin raskaimmin 
kuormitetuissa ja pinnoitettavissa lattioissa 
tasoitetta tulisi välttää ja tasoitteiden käyttöä 
ei yleensä suositella pinnoitettavissa lattioissa, 
jos tasoitteen käyttöä ei voida perustella.

Pinnoitettaville tasoitteille annetaan 
pinnan vetolujuusvaatimuksia riippuen lattian 
käyttörasituksesta. Yleensä julkisten rakennus-
ten, sairaaloiden, toimistoiden ja koulujen lat-
tiat kuuluvat keskiraskaasti kuormitettuihin, 
jolloin niiden pinnan vetolujuusvaatimus on 
≥ 1,2 MPa. Tämän lisäksi voidaan ajatella, että 
tasoitteen pinnan vetolujuudelle tulee vaati-
muksia käytettävältä pinnoitteelta. Halkeamat 
silloittavilla pinnoitteilla, joita useat polyure-
taanit ovat, tulee tartuntalujuuden olla ≥ 0,8 
MPa. Ja halkeamia silloittamattomilla pin-
noitteilla, joita useat epoksit ja akryylit ovat, 
tulee tartuntalujuuden olla ≥ 1,5 MPa. Toisena 
pinnoitettavan tasoitteen mittarina voidaan 

pitää puristuslujuutta. Alalla olevan käsityksen 
mukaan 25–35 MPa:n puristuslujuutta pidetään 
riittävänä pinnoitettaville tasoitteille. Myös tut-
kimuksen aikana tehdyt laboratoriokokeet viit-
tasivat siihen, että korkean puristuslujuuden 
omaavat tasoitteet muodostavat lujemman 
tartuntasillan pinnoitteeseen.

Kaikki markkinoilla olevat tasoitteet eivät 
näitä vaatimuksia kuitenkaan täytä ja kaikille 
tasoitteille ei pinnan vetolujuutta edes ilmoi-
teta, vaikka ne soveltuisivat hyvin pinnoitteen 
alustaksi. Koska tasoitteiden pinnan vetolu-
juuksia harvoin ilmoitetaan, niin hankaloittaa 
se sopivan tasoitteen valintaa. Tämän takia 
tasoitetta valittaessa tulee olla yhteydessä 
valmistajiin tai luottaa kokemusperäiseen 
tietoon. Yksi syy siihen, miksi tasoitevalmis-
tajat eivät yleensä ilmoita tuotteidensa pinnan 
vetolujuuksia, piilee tasoitteiden CE-merkin-
tää käsittelevässä standardissa SFS-EN 13813. 
Kyseisessä standardissa ei lainkaan puhuta 
tasoitteen pinnan vetolujuudesta tai tasoitteen 
pinnoitettavuudesta. Standardiin olisi tarpeen 
saada pinnoitettavuutta käsittelevä osio, jossa 
vaatimukset esitetään, kuten standardissa on 
jo esimerkiksi esitetty kulutuspinnaksi jäävälle 
tasoitteelle omat erityisvaatimuksensa. Tämä 
helpottaisi suuresti pinnoitteiden alustaksi 
sopivien tasoitteiden valintaa.

Pelkästään vähimmäislujuuden täyttä-
vän tasoitteen valita ei kuitenkaan yleensä 
varmista onnistuneen lopputuloksen saavut-
tamista. Tasoitemassojen lujuudet laskevat  
hyvin herkästi, mikäli massaan sekoitetaan 
liikaa vettä. Liiallisen veden käyttöä tasoitelat-

tiaa tehtäessä pidetäänkin alalla suurimpana 
yksittäisenä syynää pinnoittamiskelvottomiin 
tasoituksiin. Tämän takia olisi tasoitustyön 
alkaessa ja sen aikana syytä tehdä massalle 
leviämäkokeita sekä mitata vesi tarkasti. Myös 
huonot olosuhteet tasoitustyön aikana, tasoi-
tetta varastoitaessa ja tasoitelattian lujittuessa 
sekä kuivuessa aiheuttavat lujuuden heikenty-
mistä tasoitteissa. Koska työmaalla olosuhteet 
ja työtekniikat eivät ole laboratoriotasoisia ja 
tasoitemassat ovat herkkiä olosuhteiden ja 
poikkeavien työmenetelmien aiheuttamalle 
lujuuden alenemiselle, on suositeltavaa valita 
vähimmäislujuusvaatimusta hieman kor-
keampi lujuuksinen tasoitemassa, jotta saa-
daan varmuutta työvirheitä ja olosuhteiden 
vaihtelua vastaan. Suunnittelijan tulisi tyypit-
tää pinnoitteen alle asennettavan tasoitemassa 
pinnan vetolujuus toteutuneelle tasoitukselle 
ja suositella tuotteitta, joiden pinnan vetolu-
juus on suurempi kuin vähimmäisvaatimus. 
Suunnittelija voi myös määrittää vähimmäis-
puristuslujuusvaatimuksen pinnoitettavalle 
tasoitteelle. Yleensä 25 MPa:n puristuslujuutta 
voidaan pitää riittävänä. 

Koska tasoitteen puristuslujuus ja pinnan 
vetolujuus heikkenevät yleensä yhtä lailla työ-
virheiden ja huonojen olosuhteiden vaikutuk-
sesta, niin ei välttämättä ole mielekästä mitata 
molempia lujuuksia toteutuneesta tasoituk-
sesta. Tasoitteen pinnan vetolujuutta pidetään 
tärkeimpänä pinnoitettavuuden mittarina, 
joten vetokokeiden teko tasoitteen pinnasta 
olisi suotavaa, jos liian heikon tasoituksen kus-
tannusvaikutukset ovat mittavat. Vetokokeella 
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yhteensopivuudesta ei ole tietoa, olisi suotavaa 
tehdä pieni koekappale tai -alue, jonka avulla 
esimerkiksi vetokokein yhteensopivuus voi-
daan todeta. Mikäli yhteensopimattomuutta 
havaitaan, voi hyvänä keinona olla esimerkiksi 
akryylipinnoitteen pohjusteen vaihto epoksi-
pohjaiseen tuotteeseen tai koko pinnoitteen tai 
tasoitteen vaihto toiseen. Paras tilanne on, jos 
pystytään tunnistamaan ne ainesosaset, jotka 
eivät sovi yhteen. Tällöin voidaan vaatia, ettei 
pinnoitettavissa tasoitteissa saa näitä aineita 
olla tai niiden määrää tulee rajoittaa. Samalla 
voidaan selvittää myös mitkä ainesosat mah-
dollisesti parantavat pinnoitteen tartuntaa 
alustaansa.

Yhteenvetona voi todeta, että tasoitteilla on 
paikkansa pinnoitteiden alustana myös julki-
sessa rakentamisessa. Niiden avulla voidaan 
saavuttaa laadukkaita lopputuloksia. Jokaisen 
työhön osallistuvan osapuolen tulee olla tie-
toinen tasoitteelle asetetuista vaatimuksista 
ja riskeistä, joita tasoitteen käyttö pinnoitteen 
alla aiheuttaa. Tällöin suunnittelija osaa asettaa 
riittävät vaatimukset tasoitteelle, rakennus-
kustannuksia laskettaessa osataan ottaa huo-
mioon kalliimman tasoitteen ja mahdollisten 
vetokokeiden kustannusvaikutus, hankintoja 
tehdessä osataan valita soveltuva tasoite sekä 
toteutuksessa kiinnittää erityistä huomiota 
työmenetelmiin ja olosuhteisiin.

voidaan osoittaa, että tasoite on saavuttanut 
riittävän lujuuden pinnoittamista varten. 

Tasoitteen lujuuden tulee olla riittävä 
ennen pinnoituksen asentamista, joten olisi 
syytä suosia korkealujuuksia ja nopeasti kui-
vuvia tasoitteita. Tällaiset tuotteet saavuttavat 
riittävän lujuuden nopeasti, eikä tasoitteen 
lujittumista ja kuivumista tarvitse odotella 
kauaa ennen kuin pinnoitus voidaan aloittaa. 
Vetokoe tulisi suorittaa myös aina silloin, kun 
tasoitteen lujuutta epäillään. Yleensä muita 
kohtia enemmän pölyävät kohdat tasoitteen 
pintaa hiottaessa ovat heikoimpia. Heikkoja 
kohtia voi myös havaita tasoitteen pintaa 
terävällä esineellä raapimalla. Kohdat, joihin 
terävä esine puree saattavat olla liian heikkoja. 

Tasoitteenkin pinta voi jäädä epätasaiseksi
Tasoitteita käytettäessä ei aina saada sileää 
alustaa pinnoitteille. Tasoitteen pinta saattaa 
jäädä joskus rakkulaiseksi tasoitteen pintaan 
nousevien ilmakuplien takia. Ilmakuplien 
nousu voidaan välttää hyvällä pohjustuk-
sella ennen tasoitteen asentamista. Pohjuste 
estää tasoitteessa olevan veden siirtymisen 
alla olevaan betoniin, jolloin betonissa veden 
syrjäyttämä ilma ei pääse nousemaan tasoite-
massaan. Veden siirtyminen tasoitemassasta 
alusbetoniin heikentää tasoitteen hydratoi-
tumista, joten tästä syystä pohjustaminen 
on syytä tehdä huolellisesti. Kuplia saattaa 
nousta tasoitteen pintaan, mikäli tasoite-
massaa on sekoitettu väärällä tavalla. Käsin 
sekoitettaessa tulee kierrosnopeuden olla riit-
tävän alhainen ja sekoitusvälineen tasoitteelle 
suunniteltu. Tasoitteen pintaa tulee käsitellä 
sopivalla työkalulla levittämisen yhteydessä, 

jotta ilmakuplia saadaan pois tasoitemassasta 
ja valurintamat yhdistymään toisiinsa. Osassa 
tasoitemassoja on käytetty ilmakuplia poista-
via ja niiden muodostumista estäviä lisäaineita. 

Tasoitealustan alhainen lämpötila voi 
aiheuttaa rakkuloita tasoitemassan pintaan. 
Yleensä vähimmäislämpötilana pidetään +10 
°C, mutta ilmakuplien varmempaan välttämi-
seen saatetaan tarvita peräti +15 °C lämpöinen 
alusta. Tasoitteen pinnan rakkulaisuuden lisäsi 
pinnan ulkonäköä saattavat heikentää tasoite-
massassa olevat kuidut. Kuituja on vaikea kat-
kaista pelkällä hionnalla ja pinnoitteen pohjus-
teen levittäminen nostaa kuidut pystyyn, jol-
loin lopputuloksesta tulee karvaisen näköisen. 
Pohjusteen kuivuttua voidaan tasoitteen pinta 
kuitenkin hioa siten, että kuidut katkeavat ja 
uusia kuituja ei enää nouse tasoitemassasta.

Kaikki tasoitteet ja pinnoitteet 
eivät vain sovi yhteen
Riittävän luja ja täydellisen sileäpintainen 
tasoitus ei aina riitä onnistumiseen. Tämä 
johtuu siitä, että tasoitteiden ja pinnoittei-
den välillä on havaittu joissain tapauksissa 
kemiallista yhteensopimattomuutta. Joskus 
pinnoitteen pohjuste on hilseillyt irti tasoit-
teesta, toisinaan se ei ole kuivunut lainkaan ja 
epäonnistuneen pohjusteen poiston jälkeen on 
havaittu tasoitteen lujuudenmenetyksiä. Koska 
yhteensopimattomia ainesosia ei tunneta, tulisi 
suosia tuotteita, joiden yhteensopivuus on 
todettu vetokokein. Kokemusperäinen tieto 
tuotteiden yhteensopivuudesta on arvokasta. 
Kuitenkin tulee aina muistaa, että tuotteiden 
reseptit saattavat ajan myötä vaihtua, jolloin 
yhteensopivuus pitää todeta uudelleen. Mikäli 
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Compatibility between screeds 
and resin finishes
There has been use for resin finishes in indus-
trial floors as well as secondary space floors for 
a long time. The resin finishes have started to 
replace vinyl floor coverings in public construc-
tion in recent years. The substrate of the resin 
finishes must be significantly smoother than 
for example the vinyl floor coverings substrate. 
For that reason, screeds have been used under 
resin finishes in public buildings.  

However, the use of screeds under resin 
finishes has not gone without problems. The 
screeds might break under the resin finish when 
the resin finish is drying or under duty. Some-
times adhesion between screed and resin finish 
has failed. In some cases, the primer of the resin 
finishes has not been able to dry normally on 
top of the screed. Also, in some cases the vari-
ation of the screed regularity has been great 
due to air bubbles. 

The purpose of this thesis was to find out 
the reasons for these problems and the ways 
to avoid them. 

With the right products and careful work 
excellent substrate for resin finish can be 
achieved. Special attention should be paid to 

careful priming, amount of added water, sur-
face finishing and conditions during screed 
laying. The screed should also have reached 
sufficient strength before coating. 

At the moment the biggest problem seems to 
be unawareness of the chemical incompatibil-
ity between screeds and resin finishes. For that 
reason, compatibility needs to be separately 
checked out for each product and hence the 
screed should be selected in cooperation with 
a manufacturer. A more effective way would be 
to identify the components of the screed which 
are not compatible with different resin finishes. 
In this case, the screeds which will be coated by 
resin finishes could be required to be free from 
incompatible additives, much like screeds are 
required to be casein-free, or the incompatible 
components ratio could be limited.
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6,7   Hierretty akryylibetonilattia on kestävä.
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Tiivistelmä
Tilojen välistä ääneneristävyyttä on joissain 
kohteissa pyritty parantamaan valamalla 
ontelolaatastojen onteloita umpeen laatas-
ton ja kevytrakenteisen tiloja erottavan seinän 
liitoskohdassa. Täyttövalun tarpeellisuutta on 
kuitenkin viimeaikaisten ääneneristävyysmit-
tausten myötä kyseenalaistettu. Tuoreessa 
tutkimuksessa tarkasteltiin täyttövalun vai-
kutusta liitoksen toimintaan ja tilojen väliseen 
ääneneristävyyteen hyödyntäen sekä kenttä-
mittauksia, että numeerisia laskentamenetel-
miä. Tämä artikkeli perustuu Lauri Taluksen 
diplomityöhön, jonka rahoittivat Betoniteolli-
suus ry ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Ontelolaataston täyttövalu
Suomessa on joissakin rakennuskohteissa käy-
tetty rakenneratkaisua, jossa kantavan onte-
lolaattavälipohjan jännevälille on rakennettu 
vähintään kaksi vierekkäistä tilaa, käyttäen 
kevytrakenteista levyseinää tiloja erottavana 
rakenteena. Tällöin ontelolaattavälipohja on 
jatkuva tilojen välillä. Tämänkaltaista raken-
neratkaisua on käytetty esimerkiksi hoivakoti-, 
hotelli- ja asuinrakentamisessa. Elementti-
suunnittelu.fi -sivustolla esitetyn ohjeen [1] 
mukaan tällainen rakenneratkaisu ei täyttänyt 
vuonna 2013 voimassa olleita Rakentamismää-
räyskokoelman osan C1 [2] määräyksiä tilojen 
välisestä ilmaääneneristävyydestä.

Ääni siirtyy tilojen välillä tiloja erottavan 
rakenteen lävitse sekä niin sanottuja äänen 
sivutiesiirtymäreittejä pitkin. Elementtisuun-

Ontelolaataston täyttövalun 
vaikutus tilojen väliseen 
ääneneristävyyteen

Lauri Talus, TkK, suunnitteluavustaja, 
akustiikkasuunnittelu 
Jesse Lietzén, dipl.ins., projektipäällikkö, 
akustiikkasuunnittelu 
Mikko Kylliäinen, yksikön johtaja,  
akustiikkasuunnittelu
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
lauri.talus@ains.fi

nittelu.fi -sivuston ohjeessa [1] heikon tilojen 
välisen ilmaääneneristävyyden todettiin joh-
tuvan jatkuvan ontelolaataston kautta kulke-
vasta äänen sivutiesiirtymästä, sekä lattian-
päällysteenä käytetyistä parketti- ja laminaat-
tilattioista. Parketti- tai laminaattilattia alus-
materiaaleineen muodostaa massa-jousi-sys-
teemin, jonka resonanssitaajuudella rakenteen 
ilmaääneneristävyys heikkenee [3]. Tätä ilmiötä 
kutsutaan parkettiresonanssiksi. Ontelolaatas-
ton kautta kulkevan äänen sivutiesiirtymän 
pienentämiseksi ohjeessa suositellaan ontelo-
laataston valamista umpeen kevytrakenteisen 
tiloja erottavan seinän liitoskohdassa 600 mm 
matkalta (kuva 1).
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1 Kuvassa täyttövalu jatkuvan ontelolaataston 

ja kevytrakenteisen huoneistojen välisen seinän 

liitoksessa [1].      

Suomessa on joissakin rakennuskohteissa käytetty 

rakenneratkaisua, jossa kantavan ontelolaattaväli-

pohjan jännevälille on rakennettu kaksi vierekkäistä 

tilaa, käyttäen kevytrakenteista levyseinää tiloja erot-

tavana rakenteena. Tällöin ontelolaattavälipohja on 

jatkuva tilojen välillä.    

Ontelolaataston täyttövalua käytetään tilojen välisen ilmaää-
neneristävyyden parantamiseksi, kun ontelolaattavälipohja on 
tilojen välillä jatkuva. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin 
täyttövalun vaikutusta liitoksen toimintaan ja tilojen väliseen 
ääneneristävyyteen hyödyntäen sekä kenttämittauksia, että 
numeerisia laskentamenetelmiä.
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2

2 Ontelolaataston täyttövalua käytetään tilojen 

välisen ilmaääneneristävyyden parantamiseksi, 

kun ontelolaattavälipohja on tilojen välillä jatkuva. 

Täyttövalun tarkoitus on pienentää ontelolaatta-

välipohjan kautta kulkevaa äänen sivutiesiirtymää. 

Kenttämittaustulosten perusteella täyttövalu ei kui-

tenkaan ole ilmaääneneristävyyden kannalta mää-

räävä tekijä, vaan muut tilojen väliseen ilmaäänene-

ristävyyteen vaikuttavat seikat ovat määräävämpiä, 

kuin lattian kautta tapahtuva äänen sivutiesiirtymä..



Täyttövalu lisää liitoskohdan massaa, ja 
estää äänen suoran ilmareitin ontelolaatan 
onteloita pitkin liitoksen toiselle puolen. 
Rakenteiden epäjatkuvuuskohtia on käytetty 
runkoäänen vaimentamiseksi. Esimerkiksi 
Skandinavian maissa alapohjalaattojen pak-
suutta on voitu lisätä tiloja erottavan seinän 
kohdalla [4]. Epäjatkuvuuskohtien runko-
äänen etenemistä vaimentava vaikutus on 
myös todettu laskennallisesti [5, 6]. Täyttövalu 
runkoäänen vaimentamisen keinona on siis 
teoriassa perusteltu. Tuoreemmissa kenttämit-
tauksissa on kuitenkin havaittu, että nykyiset 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen 
ääniympäristöstä 796/2017 [7] mukaiset äänene-
ristävyyden vaatimukset tilojen välillä DnT,w 
≥ 55 dB ja L’nT,w + CI,50–2500 ≤ 53 dB voidaan 
saavuttaa myös ilman täyttövalua. Element-
tisuunnittelu.fi -sivuston ohjeen [1] lisäksi 
suomalaisessa kirjallisuudessa täyttövalun 
käyttöä ontelolaataston ja kevytrakenteisen 
seinän liitoksessa ei ole mainittu.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella 
ontelolaataston täyttövalua kahdesta eri näkö-
kulmasta: miten täyttövalu vaikuttaa ontelo-
laataston ja kevytrakenteisen tiloja erottavan 
seinän liitoksen toimintaan, ja onko ontelolaa-
taston täyttövalun vaikutus merkittävä tilojen 
välisen ääneneristävyyden kannalta. Täyttö-
valun vaikutuksia tarkasteltiin sekä kenttä-
mittauksin että laskennallisesti hyödyntäen 
elementtimenetelmää (finite element method, 
FEM) ja standardien ISO 12354-1 ja ISO 12354-2 
laskentamenetelmiä.

Ääneneristysmittaukset
Kuvan 1 mukaisen rakenneratkaisun toimi-
vuutta tilojen välisen ääneneristävyyden kan-
nalta tarkasteltiin suorittamalla sarja ilma- ja 
askelääneneristävyyden kenttämittauksia. 

Mittauksia suoritettiin kolmessa kohteessa, 
joissa ontelolaataston täyttövalua oli käytetty. 
Lisäksi vertailun vuoksi mittaukset suoritet-
tiin yhdessä kohteessa, jossa vastaavaa raken-
neratkaisua oli sovellettu ilman täyttövalua. 
Tutkimuksessa tarkastellut mittauskohteet on 
esitelty taulukossa 1.

Kahdessa kohteessa täyttövalua oli käytetty 
koko liitoksessa (kohteet 2 ja 4), yhdessä koh-
teessa vain osa onteloista oli valettu umpeen 
(kohde 3) ja yhdessä kohteessa täyttövalua 
ei ollut käytetty ollenkaan (kohde 1). Ilma- ja 
askelääneneristävyyden yksilukuarvot DnT,w 
ja L’nT,w + CI,50–2500 mitattiin kussakin koh-
teessa kahden tilan välillä vaakasuunnassa. 
Sekä ilma- että askelääneneristävyyden mit-
taukset suoritettiin kussakin kohteessa kah-
desti, kumpaankin suuntaan tilojen välillä. 
Muista poikkeavasti kohteessa 3 mittaukset 
suoritettiin yhteen suuntaan kahden eri tila-
parin välillä. Mittaukset suoritettiin kahdesti 
mittausepävarmuuden vähentämiseksi.

Ontelolaataston täyttövalun vaikutusta ei 
kyetä tarkastelemaan pelkästään kenttämit-
tauksin, sillä tilojen välinen ääneneristävyys 
riippuu monesta eri tekijästä: esimerkiksi 
rakennustyön laatu ja muut sivutiesiirtymät 
vaikuttavat ääneneristävyyteen tilojen välillä. 
Tällöin täyttövalun vaikutuksen yksilöiminen 
kenttämittausten perusteella on mahdotonta. 
Tästä syystä täyttövalun vaikutusta tarkastel-
tiin myös laskennallisesti.

Laskennalliset tarkastelut
Tilojen välisen ilma- ja askelääneneristävyyden 
tarkastelut tehtiin standardien ISO 12354-1 ja 
ISO 12354-2 mukaisilla laskentamenetelmillä. 
Standardien laskentamallien käyttämiseksi 
on tunnettava tarkasteltavien rakennusosien 
laboratoriotilannetta vastaavat ilmaääneneris-

tävyydet, sekä rakennusosien välisten liitosten 
liitoseristävyydet Kij [dB]. Lisäksi tilojen väli-
sen askelääneneristävyyden määrittämistä 
varten on tunnettava lattiarakenteen labora-
toriotilannetta vastaava askelääneneristävyys. 
Tilojen välistä ääneneristävyyttä tarkasteltiin 
vaakasuunnassa mittauskohteiden pohjalta 
kehitettyjen esimerkkitilojen välillä (kuva 3). 
Esimerkkitilojen rakennetyyppejä varioitiin 
erilaisten rakennetyyppiyhdistelmien vaiku-
tuksen tarkastelemiseksi. Laskennassa tiloja 
erottavana seinänä käytettiin tyypillistä 
kevytrakenteista, kaksirunkoista levyseinää. 
Porrashuoneen seinänä käytettiin joko 200 
mm paksua betoniseinää tai tiloja erottavaa 
seinää vastaavaa rakennetta. Tilaa sivuavana 
ulkoseinärakenteena käytettiin neljää eri pak-
suista betoniseinää sekä yhtä kevytrakenteista 
ulkoseinärakennetta. Betonirakenteisten ulko-
seinien paksuutta varioitiin välillä 80–180 mm. 
Välipohjarakenteina käytettiin tyypillisimpiä 
ontelolaatastoja O27, O32 ja O37, joiden pinnassa 
oli tasoite sekä parketti alusmateriaaleineen.

Tilojen välinen ilmaääneneristävyys mää-
ritettiin laskennallisesti yhteensä 30 raken-
netyyppiyhdistelmällä, sekä ontelolaataston 
täyttövalulla, että ilman täyttövalua. Yhteensä 
tilojen välinen ilmaääneneristävyys siis määri-
tettiin 60 tapauksessa. Tilojen välinen askelää-
neneristävyys määritettiin vain kuudessa eri 
tapauksessa. Tapauksien pienempi lukumäärä 
johtuu standardin ISO 12354-2 laskentamallista, 
jossa otetaan huomioon vaakasuuntaista aske-
lääneneristävyyttä tarkasteltaessa vain tiloja 
erottavan seinä sekä lattiarakenne.

Täyttövalun vaikutuksen tarkastelemiseksi 
määritettiin eri ontelolaatastojen ja kevytra-
kenteisen seinän liitoksen liitoseristävyys Kij 
suoralle reitille ontelolaatastoa pitkin. Liito-
seristävyys määritettiin sekä täyttövalulla että 
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Kohde Rakennuksen tyyppi Rakennusvuosi/
valmistumisvuosi

Ontelolaataston 
paksuus

Täyttövalu

Kohde 1 Hotellirakennus 2019 O32 Ei

Kohde 2 Palvelukoti Kesken O37 Kyllä

Kohde 3 Asuinkerrostalo Kesken O37 Osittain

Kohde 4 Asuinkerrostalo Kesken O37 Kyllä

Taulukko 1

Tutkimuksessa tarkasteltujen mittauskohteiden tiedot.

Ontelolaataston täyttövalun vaikutus 
tilojen väliseen ääneneristävyyteen



3 Havainnollistava pohjakuva laskennallisesti tar-

kastelluista tiloista.

4 Liitoseristävyyden määrittämiseen käytetyn 

FEM-mallin geometria. 

a)  ontelolaataston ja kevytrakenteisen tilojen välisen 

seinän liitos. 

b)  lähikuva liitoksen elementtiverkosta. Kuvan lii-

tokseen on määritetty 600 mm:n täyttövalu.

ilman täyttövalua. Liitoseristävyys on Gerret-
senin [8] kehittämä suure, joka kuvastaa liitok-
sen kykyä vaimentaa sen ylitse kulkevaa väräh-
telyä. Liitoseristävyys voidaan joko mitata 
standardin ISO 10848-1 menetelmällä, arvioida 
standardin ISO 12354-1 mukaisesti tai määrittää 
laskennallisesti käyttäen erilaisia laskentame-
netelmiä, esimerkiksi elementtimenetelmää 
[9–11]. Täyttövalun vaikutusta liitoseristävyy-
teen ei voida määrittää standardin ISO 12354-1 
avulla. Tästä syystä liitoseristävyydet päätet-
tiin määrittää käyttäen FE-menetelmää, jota 
on kirjallisuudessa käytetty liitoseristävyyk-
sien tarkasteluun [9–11]. Liitoseristävyyden 
FEM-mallinnus tehtiin standardin ISO 10848-1 
mittausmenetelmää soveltaen. Liitoseristävyy-
den FEM-mallin toiminta varmistettiin validoi-
malla laskentamalli tutkimuskirjallisuudessa 
esitettyjen laboratoriomittaustulosten avulla. 
Liitoseristävyyden Kij määrittämiseen käyte-
tyn ontelolaataston ja kevytrakenteisen seinän 
ristiliitoksen FEM-mallin geometria sekä osa 
mallin elementtiverkosta on esitetty kuvassa 
4. Muiden tarkasteltavien liitosten liitoseristä-
vyydet arvioitiin standardin ISO 12354-1 avulla.

Ontelolaatastojen O27, O32 ja O37 laborato-
riotilannetta vastaavat ilma- ja askelääneneris-
tävyydet määritettiin käyttäen FE-menetelmää 
taajuusalueella 50–1600 Hz. Ontelolaataston 
ilmaääneneristävyys taajuuksilla 2000–3150 
Hz sekä tasoitteen vaikutus ontelolaataston 
ilmaääneneristävyyteen määritettiin käyt-
täen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n paramet-
rista ilmaääneneristävyyden laskentasovel-
lusta [12]. Laataston askelääneneristävyys 
taajuusalueella 2000–3150 Hz sekä tasoitteen 
vaikutus laataston askelääneneristävyyteen 
määritettiin standardin ISO 12354-2 mukai-
sella laskentamenetelmällä. Ontelolaatastojen 
ääneneristävyyksien laskentamallit validoitiin 
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sekä ilma- että askelääneneristävyyden osalta 
tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen laborato-
riomittaustulosten avulla.

Kenttämittausten tulokset
Ilma- ja askelääneneristävyyden kenttämit-
tausten tulokset on esitetty taulukossa 2. Taulu-
kossa on esitetty rinnakkain yhdessä kohteessa 
mitatut tulokset. Mittaustuloksista nähdään, 
että kohteissa 3 ja 4 mitattu standardisoitu 
äänitasoeroluku ei täytä vaatimusta DnT,w ≥ 
55 dB [7], kun taas kohteet 1 ja 2 täyttävät kysei-
sen vaatimuksen. Askelääneneristävyyden 
osalta taas kohde 2 on ainut, jossa vaatimus 
L’nT,w + CI,50–2500 ≤ 53 [7] dB ei täyty. Kohteen 
2 mittauksessa havaittiin, että mitattavat 
tilat olivat kokoisekseen erittäin kaiuntaisia, 
ja tiloissa havaittiin erikoinen kumiseva ääni. 
Tästä syystä kohteen 2 askelääneneristävyyden 
mittaustuloksia ei pidetty vertailukelpoisina.

Ilma- ja askelääneneristävyyden osalta par-
haat mittaustulokset saatiin kohteessa 1, jossa 
ontelolaataston täyttövalua ei ollut. Toisaalta 
taas kohteissa 3 ja 4, joissa oli täyttövalu joko 
osittain tai koko liitoksen pituudelta, ilmaää-
neneristävyyden vaatimukset eivät täyttyneet. 
Tämä viittaa siihen, että muilla tekijöillä on 
suurempi vaikutus ääneneristävyyteen tilo-
jen välillä kuin ontelolaataston täyttövalulla.

Ontelolaatastojen ääneneristävyyden 
laskentatulokset
Ontelolaatastojen O27, O32 ja O37 laskennal-
lisesti määritetyt ilma- ja askelääneneristä-
vyydet 15 mm paksulla tasoitteella on esitetty 
kuvassa 7. Ontelolaataston ilma- ja askelääne-
neristävyys paranevat, kun sen massaa kas-
vatetaan.

Pienillä taajuuksilla ontelolaatastojen ääne-
neristävyyskäyrissä on havaittavissa ontelo-
laatastojen ominaistaajuuksien aiheuttamia 
piikkejä ja kuoppia. Suurilla ja keskitaajuuksilla 
ominaistaajuuksien vaikutus ääneneristävyy-
teen on vähäisempää.

Liitoseristävyyden laskentatulokset
Ontelolaataston ja kevytrakenteisen seinän 
liitoksen FE-menetelmällä määritetyt, lasken-

nalliset liitoseristävyydet on esitetty kuvassa 8. 
Kuvasta havaitaan, että täyttövalu parantaa lii-
toksen liitoseristävyyttä suurilla taajuuksilla, ja 
ontelolaattojen O32 ja O37 tapauksissa (kuvat 8b 
ja 8c) myös hieman keskitaajuuksilla. Sama ilmiö 
voidaan myös havaita kuvasta 9. Kuvassa on esi-
tetty ontelolaataston O32 onteloiden äänenpaine 
sekä liitoksen rakenteellisten osien kokonaissiir-
tymä taajuudella, jolla täyttövalun vaikutus on 
selkeimmin havaittavissa (~1000 Hz).

5 Askeläänikoje.

6 Mittauslaitteistoa.

80 1 2022

Taulukko 2

Kenttämittausten tulokset.

Kohde DnT,w L’nT,w + CI,50–2500

Kohde 1 58 dB 57 dB 41 dB 41 dB

Kohde 2 57 dB 57 dB 66 dB 63 dB

Kohde 3 54 dB 52 dB 49 dB 49 dB

Kohde 4 53 dB 54 dB 47 dB 46 dB

Ontelolaataston täyttövalun vaikutus 
tilojen väliseen ääneneristävyyteen
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7 Ontelolaattojen laskennallisesti määritetyt laboratoriotilanteen 

ääneneristävyydet.

a) ontelolaatastojen ilmaääneneristävyydet R [dB].

b)  ontelolaatastojen normalisoitu askeläänitaso Ln [dB].

8 Ontelolaataston ja kevytrakenteisen tilojen välisen seinän liitoksen 

liitoseristävyys sekä ontelolaataston täyttövalulla, että ilman täyttövalua.
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Kuvista 9a ja 9b havaitaan, että täyttövalu 
vaimentaa ontelossa etenevää ilmaääntä. 
Samoin kuvia 9c ja 9d vertaamalla nähdään, 
että täyttövalu vaimentaa myös ontelolaatassa 
etenevää rakenteellista värähtelyä. Täyttöva-
lulla on siis merkitystä ontelolaataston ja 
kevytrakenteisen seinän liitoksen toiminnan 
kannalta. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro sitä, 
vaikuttaako täyttövalu tilojen väliseen ääne-
neristävyyteen.

Tilojen välisen ääneneristävyyden 
laskentatulokset
Ontelolaataston täyttövalu vaikutti laskennal-
liseen tilojen väliseen ilmaääneneristävyyteen 
kolmessa tapauksessa, joissa tilojen välinen 
standardisoitu äänitasoeroluku DnT,w parani 
yhden desibelin täyttövalun vaikutuksesta. 
Tämä parannus johtui kuitenkin pääasiassa 
pyöristyssäännöistä, sillä tulosten välinen ero 
oli todellisuudessa luokkaa 0,1–0,4 dB. Lasken-
tatulosten perusteella täyttövalun vaikutus 
tilojen väliseen ilmaääneneristävyyteen on 
siis vähäinen. Askelääneneristävyyden yksi-
lukuarvoon L’nT,w + CI,50–2500 täyttövalulla 
saavutettava parannus oli ontelolaatastoilla 
O27, O32 ja O37 laskennan mukaan 0 dB, 1 dB 
ja 2 dB. Askelääneneristävyyden laskentamalli 
ottaa kuitenkin huomioon vain lattian ja tiloja 
erottavan seinän kautta kulkevat äänen sivu-
tiesiirtymät. Tällöin lattiareitin ja täyttövalun 
vaikutus voi korostua verrattuna todellisuu-
teen, jossa ääni kulkeutuu tilojen välillä useam-
pia reittejä pitkin.

Laskentatulosten perusteella ilmaäänene-
ristävyys tilojen välillä on vahvasti riippuvai-
nen sivuavista seinäraketeista. Kuvassa 10 on 

esitetty tilojen välisen ilmaääneneristävyyden 
laskentatulokset silloin, kun tilaa sivuava 
ulkoseinärakenne on 80 mm betoniseinä sekä 
silloin, kun ulkoseinärakenne on kevytraken-
teinen. Porrashuoneen ja tilan välinen seinä 
on kevytrakenteinen. Nämä tilanteet kuvas-
tavat tilojen välisen ilmaääneneristävyyden 
ääripäitä. 80 mm betoniseinällä tilojen väli-
nen ilmaääneneristävyys on heikoimmillaan, 
kun taas kevytrakenteisella ulkoseinällä se on 
vahvimmillaan. Kuvassa on esitetty standar-
disoidun äänitasoeron DnT [dB] käyrä tiloja 
erottavalle seinälle sekä lattian kautta kulke-
valle äänen sivutiesiirtymälle. Lisäksi kuvaa-
jissa on esitetty tilojen välinen standardisoitu 
äänitasoero kokonaisuudessaan täyttövalulla 
ja ilman täyttövalua. Kuvaajissa ei ole esitetty 
kaikkien sivutiesiirtymäreittien käyriä selkey-
den vuoksi.

Kuvasta 10 nähdään, että tilaa sivuavan 
ulkoseinärakenteen ollessa 80 mm betoni-
seinä, ontelolaataston kautta tapahtuva äänen 
sivutiesiirtymä ei vaikuta tilojen väliseen ääne-
neristävyyteen (kuvat 10a, 10c, 10e). Kevytra-
kenteisella ulkoseinärakenteella puolestaan 
lattiareitin vaikutus tilojen väliseen ääneneris-
tävyyteen kokonaisuudessaan on selkeämmin 
havaittavissa keskitaajuuksilla ja suurilla taa-
juuksilla (kuvat 10b, 10d, 10f). Kevytrakenteisen 
ulkoseinärakenteen tapauksessa myös ontelo-
laataston täyttövalun vaikutus ilmaääneneris-
tävyyteen kokonaisuudessaan on nähtävissä 
suurilla taajuuksilla, kun taas betonirakentei-
sella ulkoseinällä täyttövalu ei vaikuta tilojen 
väliseen ilmaääneneristävyyteen lainkaan. 
Kuvan 10 perusteella ontelolaataston kautta 
tapahtuva äänen sivutiesiirtymä ei ole mää-
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9 Ontelolaataston O32 ja kevytrakenteisen tilojen 

välisen seinän FEM-mallin tuloksia ~1000 Hz taajuu-

della.

a) onteloiden äänenpaine, ei täyttövalua. 

b) onteloiden äänenpaine, täyttövalu. 

c) kokonaissiirtymä, ei täyttövalua. 

d)  kokonaissiirtymä, täyttövalu.

9a

9c

9b

9d

Ontelolaataston täyttövalun vaikutus 
tilojen väliseen ääneneristävyyteen
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Tiloja erottava seinä
Lattiareitti, ei täyttövalua
DnT, ei täyttövalua
Lattiareitti, täyttövalu
DnT, täyttövalu
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10 Tilojen välinen, tiloja erottavan rakenteen sekä lattiareitin standardisoitu äänitasoero ontelolaa-

taston täyttövalulla ja ilman täyttövalua.

a)  O27, betoni 80 mm, kevytrakenteinen porrashuoneen seinä.

b)  O27, kevytrakenteinen ulkoseinä, kevytrakenteinen porrashuoneen seinä.

c)  O32, betoni 80 mm, kevytrakenteinen porrashuoneen seinä.

d)  O32, kevytrakenteinen ulkoseinä, kevytrakenteinen porrashuoneen seinä.

e)  O37, betoni 80 mm, kevytrakenteinen porrashuoneen seinä.

f)  O37, kevytrakenteinen ulkoseinä, kevytrakenteinen porrashuoneen seinä.

10a

10c

10e

10b

10d

10f
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räävä äänen kulkureitti, vaan ulkoseinäraken-
teen merkitys on suurempi erityisesti silloin 
kun ulkoseinärakenne on betonirakenteinen. 
Kun ulkoseinärakenne oli 80 mm betoniseinä, 
standardisoitu äänitasoeroluku tilojen välillä 
DnT,w oli 51 dB riippumatta muista rakenteista 
tai ontelolaataston täyttövalusta. Sen sijaan 
kevytrakenteisella ulkoseinällä standardisoitu 
äänitasoeroluku DnT,w oli 56–59 dB riippuen 
muista rakenteista.

Parkettiresonanssi
Parkettiresonanssin vaikutuksen tarkastelemi-
seksi laskennalliset ilma- ja askelääneneristä-
vyydet tilojen välillä määritettiin kaikissa 30 
tapauksessa ilman parkettia sekä ontelolaatas-
ton täyttövalulla että ilman täyttövalua. Näin 
voitiin arvioida parkettiresonanssin vaikutusta 
tilojen väliseen ääneneristävyyteen. Laskenta-
tulosten perusteella parkettiresonanssi heiken-
tää tilojen välistä standardisoitua äänitasoeroa 
DnT,w suuressa osassa tarkasteltuja tapauksia 
yhden desibelin. Eniten parkettiresonanssi vai-
kuttaa ääneneristävyydeltään heikoimmalla 
O27 ontelolaatastolla, jolla heikennystä tapah-
tuu 70 % tarkastelluista tapauksista. Täyttö-
valun käyttö ei kuitenkaan vähennä parketti-
resonanssin vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että 
täyttövalu vaikuttaa värähtelyn etenemiseen 
pääasiassa suurilla taajuuksilla (kuva 5a), kun 
taas parkettiresonanssin kannalta merkittäviä 
ovat keskitaajuudet. Paksummilla O32 ja O37 
ontelolaatastoilla parkettiresonanssin heiken-
nysvaikutus ilmenee vain muutamissa tapauk-
sissa, joissa vaatimus DnT,w ≥ 55 dB [7] täyttyy 
parkettiresonanssista huolimatta. Parkettireso-
nanssin vaikutus voi kuitenkin olla pienempi 
tai suurempi riippuen käytetyn parketti- tai 
laminaattilattian ominaisuuksista.

Askelääneneristävyyden kannalta parket-
tiresonanssin vaikutus on hieman suurempi. 
Kun täyttövalua ei ole, parkettiresonanssi 
heikentää tilojen välistä standardisoitua 
askeläänitasolukua L’nT,w + CI,50–2500 2 dB 
riippumatta ontelolaataston paksuudesta. Kun 
ontelolaatastossa taas on täyttövalu, tilojen 
välinen askelääneneristävyys heikkenee 1–3 
dB ontelolaatastosta riippuen. Täyttövalu ei 
siis merkittävästi vaikuta parkettiresonanssin 
aiheuttamaan askelääneneristävyyden heik-

kenemiseen. Laskennan perusteella vaatimus 
L’nT,w + CI,50–2500 ≤ 53 dB [7] täyttyy kuitenkin 
kaikissa tarkastelluissa tapauksissa parketti-
resonanssista huolimatta.

Johtopäätökset
Ontelolaataston täyttövalua on suositeltu käy-
tettävän tilojen välisen ilmaääneneristävyyden 
parantamiseksi, kun ontelolaattavälipohja on 
tilojen välillä jatkuva. Täyttövalun tarkoitus on 
pienentää ontelolaattavälipohjan kautta kulke-
vaa äänen sivutiesiirtymää. [1] Kenttämittaus-
tulosten perusteella täyttövalu ei kuitenkaan 
ole ilmaääneneristävyyden kannalta määräävä 
tekijä, vaan muut tilojen väliseen ilmaäänene-
ristävyyteen vaikuttavat seikat ovat määrää-
vämpiä, kuin lattian kautta tapahtuva äänen 
sivutiesiirtymä. Mittaustulosten perusteella 
tilojen välinen askelääneneristävyys ei vaikuta 
olevan ongelma, sillä askelääneneristävyyden 
vaatimus L’nT,w + CI,50–2500 ≤ 53 dB [7] täyttyi 
kaikissa paitsi yhdessä kohteessa.

Ontelolaataston ja kevytrakenteisen tilojen 
välisen seinän liitoseristävyys suoralle reitille 
ontelolaatastoa pitkin määritettiin FE-mene-
telmällä. Ontelolaataston O27 tapauksessa 
täyttövalu parantaa liitoseristävyyttä taajuus-
alueella 630–3150 Hz. Ontelolaatastoilla O32 ja 
O37 puolestaan täyttövalun parannusvaikutus 
alkaa jo 250 Hz:n terssikaistalta. Laskennan 
perusteella täyttövalu siis parantaa liitoksen 
kykyä vaimentaa värähtelyn etenemistä sen yli.

Tilojen väliseen ääneneristävyyteen täyt-
tövalulla taas ei ole juurikaan vaikutusta. 
Standardisoituun äänitasoeroon DnT,w tilo-
jen välillä täyttövalu vaikuttaa alle desibelin. 
Tilojen välisen askelääneneristävyyden yksilu-
kuarvoa L’nT,w + CI,50–2500 täyttövalu parantaa 
parhaimmillaan 2 dB. Laskennan mukaan tar-
kastellut rakenneratkaisut kuitenkin täyttävät 
vaatimuksen L’nT,w + CI,50–2500 ≤ 53 dB [7] ilman 
täyttövaluakin. Ontelolaataston täyttövalu ei 
myöskään sovellu parkettiresonanssin heiken-
nysvaikutuksen korjaamiseen, sillä täyttöva-
lun vaikutus on vähäinen parkettiresonanssin 
kannalta tärkeällä taajuusalueella. Mittaus- ja 
laskentatulosten perusteella vaikuttaa siis siltä, 
että täyttövalun käyttäminen tilojen välisen 
ääneneristävyyden parantamiseksi ei ole tar-
peen.
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Impact of concrete filled cores 
of hollow core slabs on sound 
insulation between rooms
In some projects, the cores of hollow-core slabs 
have been filled with concrete at the joint 
between the slab floor and the lightweight 
partition wall in order to improve sound insu-
lation between rooms. However, the necessity of 
concrete filling has also been questioned in light 
of recent sound insulation measurements. In a 
recent study, the impact of the concrete filling 
of cores on the performance of the joint and on 
sound insulation between rooms was analysed 
based on both field measurements and numeri-
cal calculation methods. This article refers to 
the Thesis that Lauri Talus is completing at 
Tampere University.

In some construction projects, a structural 
solution has been used where at least two adja-
cent rooms are built within the span of a load 
bearing intermediate hollow-core slab floor 
using a light-weight panel wall as a partition 
structure between the rooms. The hollow-
core slab floor is then a continuous structure 
between the rooms. This structural solution has 
been used in the construction of nursing homes, 
hotels and residential buildings, for example.

Sound is transmitted between the rooms 
through the structure separating the rooms 
as well as via so-called flanking transmission 
paths. In order to reduce the flanking transmis-
sion of sound through the hollow core slab floor, 
the cores of the slabs have been filled with con-
crete over a distance of 600 mm at the joint of 
the partition wall between the rooms (Figure 1).

Concrete filling of cores at the joint between 
continuous hollow-core slab floor and partition 
wall between apartments. 

The purpose of the concrete-filled cores is 
to reduce the flanking transmission of sound 
travelling via the hollow-core slab floor. The 
results of the field measurements suggest, 
however, that concrete filling is not the decisive 
factor in terms of airborne sound insulation, 
but other factors affecting airborne sound insu-
lation between rooms are more decisive than 
flanking transmission via the floor. Based on 
the measurement results, impact sound insu-
lation between rooms does not appear to be 
a problem.

The sound reduction index was determined 
for the hollow core slab floor and the light-
weight partition wall between the rooms in 
a direct path along the hollow core slab floor 
using the FE method. Based on the calculations, 
the filling of the cores with concrete improves 
the ability of the joint to reduce the propagation 
of vibrations over the joint.

On the other hand, the concrete filling of 
the cores has hardly any effect on sound insu-
lation between rooms. In other words, it can 
be concluded based on measurements and 
calculations that the use of concrete filling to 
improve sound insulation between rooms is 
not necessary.

851 2022
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11 Ontelolaataston täyttövalua on suositeltu käytet-

tävän tilojen välisen ilmaääneneristävyyden paran-

tamiseksi, kun ontelolaattavälipohja on tilojen välillä 

jatkuva.
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Helsingin kaupunki päätti rakennuttaa uuden 
ajoväylän Kalasatamasta Sörnäisten rantatielle 
ja sieltä edelleen eri puolille Helsinkiä. Noin 
20 miljoonaa euroa maksanut katuhanke 
osoittautui erittäin vaativaksi sekä työskente-
lyolosuhteiltaan että paaluille asetetuilta vaati-
muksiltaan. Tavallista tiukemmat vaatimukset 
johtuvat sekä maaperän haitta-aineista - joita 
puhdistustoimista huolimatta jää maaperään 
pienempinä pitoisuuksina – että meren lähei-
syydestä. 

Paalutustyöt tehtiin kolme metriä meri-
vedenpinnan alapuolelle ulottuvassa kai-
vannossa, jonka kohtuullinen työnaikainen 
vesitiiviys varmistettiin 700 metrin pituisella 
teräksisellä patoseinällä. Täysin tiiviiksi kaivan-
toa ei kuitenkaan saatu, eikä näin ollut suunni-
teltukaan, ja siksi tarvittiin lisäksi työnaikaisia 
pumppauksia, jotta koneet ja työntekijät saat-
toivat työskennellä riittävän kuivissa oloissa. 

Siellä, missä sadan vuoden takaisesta 
kaasuntuotannosta maaperään jääneitä 
haitta-aineita oli eniten, paalutus- ja muita 
perustustöitä tehtäessä oli suojauduttava 
moottoroiduin kasvomaskein ja varustaudut-
tava kohonneista haitta-aineista varoittavin 
monikaasumittarein. Kun samalla oltiin teltan 
sisällä, olosuhteet poikkesivat oleellisesti nor-
maalin katutyömaan olosuhteista.

”Muutaman viikon ajan projektin keski-
vaiheilla oli tämä tilanne. Silloin oli rajattava 
yhtäjaksoinen työskentelyaika pariin tuntiin. 
Koko paalutustyö vei lähes neljä kuukautta, 

joten kokonaisaikatauluun tämän seikan 
vaikutus oli varsin vähäinen”, kertoo kohteen 
paalutustöistä vastannut työnjohtaja Jyrki 
Valkila Pirkanmaan Rakentajapalvelu Oy:stä.  

Kaikki paalut erikoispaaluja
Paalutustyö eteni ripeästi siihen nähden, että 
kaikki lyöntipaalut saatiin paikalleen vasta 
sen jälkeen, kun ensin oli porattu kahdeksan 
metriä syvät, halkaisijaltaan 450-millimetriset 
reiät. Tämä oli tarpeen, sillä alueen maapohja 
on vanhan satama- ja kaasuntuotantoalueen 

Vuoden Paalutustyömaa

Vilhovuorenkadun jatke paalutettiin 
syvällä teltassa

Vesa Tompuri, toimittaja Vuoden 2021 Paalutustyömaaksi valittu Vilhovuorenkadun jatke 
on siitä poikkeuksellinen katutyömaa, että osalla katuosuutta 
kaikki työt oli tehtävä maaperän sisältämien haitta-aineiden 
takia alipaineistetussa teltassa moottoroiduin kasvomaskein. 
Itse paalutustyön vaativuus taas oli seurausta maaperän kivisyy-
destä, minkä vuoksi paalujen lyöntiä edelsi kahdeksan metrin 
syvyisten reikien poraaminen lohkareiden läpi. 

1

1 Vilhovuorenkadun jatke parantaa kulkuyhteyksiä 

nopeasti kasvavaan Kalasataman kaupunginosaan.

2 Hankkeessa paalutettiin teräsbetonipaaluja, vaa-

tivimmassa paalutustyöluokassa PTL 3 ja erityisissä 

rasitusluokissa XC2, XA2/XA3, XS2.

3 Paalutukseen on käytetty E-paaluja, maaperän 

kemiallisia rasituksia hyvin kestäviä erikoistuotteita. 
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kivistä täyttömaata. Sekin hidasti muutoin 
ripeää työtahtia, että osalla katualuetta oli 
varottava koskettamasta 110 kilovoltin korkea-
jännitelinjaa. Niillä kohdin lyöntipaalutus oli 
vaihdettava porapaalutukseen, koska lyönti-
paalukoneen geili eli lyötävää paalua ympä-
röivä teräskehikko ulottuu korkeammalle kuin 
porapaalukoneessa. Myös se, että paalut olivat 
osassa katualuetta hyvin lyhyitä, johti porapaa-
lujen asentamiseen lyöntipaalujen asemesta.

Lyöntipaalujen osuus oli kuitenkin mer-
kittävästi suurempi: noin kolme neljäsosaa 
20 paalukilometrin kokonaismäärästä. Kaikki 
betoniset lyöntipaalut olivat siinä mielessä eri-
koistuotteita, että niissä betonipeitteen pak-
suus oli kloridi- ja maaperän haitta-ainerasituk-
sen takia tavallista suurempi: 40-45 millimetriä.

”Tämä vaikutti myös raudoitukseen: sitä oli 
kasvatettava, jotta paalun kapasiteetti vastaa 
normaalilla betonipeitteellä varustetun paalun 
kapasiteettia”, kertoo lyöntipaalut valmista-
neen HTM Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Reijo 
Mustonen.

Koska monin paikoin paalut oli lyötävä 
syvemmälle kuin 15 metriin, niitä oli jatket-
tava työmaalla. Tämä luonnollisesti edellytti 
tarkkoja etukäteisiä pohjatutkimuksia. Näin 
tiedettiin tarkasti jatkettavien, jo tehtaalla jat-
koksella varustettavien paalujen määrä. 

”Noin puolet paaluista piti jatkaa. Se luon-
nollisesti hieman hidasti työn etenemistä. Ala-
paaluun tehtaalla kiinnitetty jatkoselementti 
liitettiin yläpaaluun, jota sitten lyötiin niin, että 
jatkettu paalu saavutti kovan pohjan”, Jyrki 
Valkila kertoo. 

Hyvää suunnittelua ja yhteistyötä
Koska uuden katujatkeen maapohja on täyt-
tömaata ja vanhaa merenpohjaa, sen kanta-
vuus ei ilman riittäviä pohjavahvistuksia olisi 
riittänyt nykyisille liikennekuormille. Paalujen 
lisäksi tarvittiin niiden yläpuolelle riittävän 
kantavuuden rakenteelle tuova teräsbetoni-
nen paalulaatta. Työnaikaisesti sivuun siir-
retyt, uudelleen katurakenteeseen asennetut 
kunnallistekniset putket ja kaapelit sijoitettiin 
paalulaatan yläpuolelle.

Kaikki nämä työvaiheet tehtiin tarkoin 
suunnitellussa järjestyksessä, mikä oli erityi-
sen tarpeellista tiukan aikataulun ja liiken-
teellisesti hankalan sijainnin takia. Työmaalla 
oltiinkin erittäin tyytyväisiä tapaan, jolla 
rakennuttaja eli Helsingin kaupunki hoiti vel-
voitteensa ja teki yhteistyötä työmaan kanssa. 
Tämän noteerasi myös Betoniteollisuus ry:n 
paaluvaliokunta, joka valitsi Vilhovuorenka-
dun jatkeen Vuoden 2021 Paalutustyömaaksi.

Valiokunnan mukaan kaupunki suhtautui 
erittäin vakavasti maaperän haitta-aineiden 
poistoon sekä työskentelyn turvallisuuden 
varmistamiseen. Myös paalutustöiden organi-
sointi ja johtaminen oli valiokunnan mukaan 
täsmällistä ja toimivaa. 

Edelleen valiokunta mainitsi työmaan 
vahvuudeksi sen, että paalutustöiden materi-
aalihukka oli erittäin pieni. Tämä oli paljolti 
hyvän suunnittelun ja tarkkojen pohjatutki-
musten seurausta: täsmällinen tieto kovan 
pohjan sijainnista auttoi paalutehdasta val-
mistamaan oikean pituiset paalut mahdolli-
simman tarkasti.

Hyvän yhteistyön ja WSP Finland Oy:n 
laatimien hyvien suunnitelmien seurausta oli 
myös se, että paalujen ominaisuudet pystyttiin 
räätälöimään vastaamaan käyttöolosuhteita 
mahdollisimman hyvin.  

Hankkeen toteuttajat
Tilaaja: Helsingin kaupunki
Pääurakoitsija: Louhintahiekka Oy
Paalutusurakoitsija: Pirkan Rakentajapal-
velu Oy
Pääsuunnittelija: WSP Finland Oy
Lyöntipaalujen toimittaja: HTM Yhtiöt Oy

4

4 Perustustyöt tehtiin kolme metriä meriveden-

pinnan alapuolella vesitiiviin, 700 metriä pitkän 

patoseinän suojassa.

5 Alueen maaperästä suuri osa on täyttömaata ja 

osittain varsin pilaantunutta. Valmiin kaivannon 

pohjalle on valettu teräsbetoninen  paalulaatta, jonka 

päällä kulkevat kunnallistekniikan putket ja kaapelit.
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Tulevassa Kaavoitus- ja Rakentamislaissa 
tullaan vaatimaan ilmastoselvityksen tekoa 
sekä asettamaan rakennuksille lupavaiheessa 
hiilikatto. Ilmastoselvityksen piiriin kuuluvat 
rakennuksen energian käytön lisäksi myös 
rakennustuotteiden valmistuksesta aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöt. Lupavaiheessa tullaan siis 
tarvitsemaan tiedot eri rakennusmateriaalien 
hiilidioksidipäästöistä. Vaikka laki ei ole vielä 
voimassa, tuotteiden päästöarvoja kysellään ja 
laskelmia tehdään. Myös vähähiilisiä tuotteita 
on jo markkinoilla.

Paineita hiilidioksidipäästöjen vähentä-
miseksi aiheuttaa myös EU:n päästökauppa. 
Toistaiseksi rakennusalalla päästökaupalla 
on ollut varsin vähän taloudellisia vaikutuk-
sia. Esimerkiksi sementin valmistajat ovat 
saaneet osan päästöoikeuksista ilmaiseksi ja 
päästöoikeuksien hinta on pysynyt matalana. 
Muutos on kuitenkin jo tapahtunut, ilmaiset 
päästöoikeuden vähenevät koko ajan ja päästö-
oikeuksien hinta on lähtenyt rajuun nousuun. 
Päästökaupan kustannusvaikutus betonialalle 
tulee olemaan yli 100 milj. € vuosittain.

Kokonaisuuteen liittyy myös taksonomia, 
jolla tarkoitetaan EU:n kestävän rahoituksen 
luokittelujärjestelmää. Sen tarkoituksena 
on luoda kriteeristö sille, minkälainen liike-
toiminta on kestävää ympäristön kannalta. 
Taksonomia ohjaa sijoittajien kiinnostusta 
kestäviin sijoituskohteisiin. Esimerkiksi jokin 
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BY-Vähähiilisyysluokitus 
käyttöön

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäris-
tössä on ensisijaisen tärkeää. Toisaalta päästövähennysten 
osalta rakennusalalla on merkittävästi säästöpotentiaalia. Lähi-
tulevaisuudessa rakennusalan päästöjen vähentämistä kirittä-
vät erityisesti uudisrakennusten päästörajoitukset sekä myös 
päästökaupan aiheuttamat kustannukset. Ei voida myöskään 
vähätellä tulevia EU:n taksonomian vaikutuksia rakentamisen 
hiilidioksidipäästöihin.

suurempi rakennushanke voi jäädä ilman 
rahoitusta, jos katsotaan ettei kohde käytä 
vaatimuksia kestävän kehityksen kannalta.

Rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt 
voidaan esittää ympäristöselosteella (EPD = 
Environmental Product Declaration). Euroop-
palaisen standardiin perustuva ympäristöse-
loste sisältää lukuisia indikaattoreita hiilidiok-
sidipäästöjen lisäksi. Ympäristöseloste edel-
lyttää myös ulkopuolista verifiointia. Mikäli 
tuotevariaatioita on paljon, kuten esimerkiksi 
valmisbetonituotannossa, ympäristöseloste on 
työläs ja kallis tapa esittää tuotteen hiilidiok-
sidipäästöt. 

Ympäristöselosteen ohelle betonin hiili-
dioksidipäästöjen tarkasteluun on tulossa 
BY-Vähähiilisyysluokitus. BY-Vähähiilisyys-
luokitus on yksinkertaistettu ja edullinen tapa 
esittää eri betoneista hiilidioksidipäästöarvo. 
Luokitus helpottaa myös vähähiilisen betonin 
valintaa suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena 
on, että BY-Vähähiilisyysluokituskokonai-
suudesta muodostuu vallitseva, kansallinen 
tapa eri betonilaatujen hiilidioksidipäästöjen 
ilmoittamiseen sekä betoneiden luokitteluun 
hiilidioksidipäästöjen perusteella. BY-Vähähii-
lisyysluokituksen avulla betonin hiilidioksidi-
päästöt voidaan laskea luotettavasti ja arvot 
ovat vertailukelpoisia.
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1 Tavoiteltaessa vähähiilisyyttä kohteen suuret 

betonivolyymit tulisi toteuttaa vähähiilisyysluoki-

tuksen mukaisella betonilaadulla.
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Luokituksen periaatteet
BY-Vähähiilisyysluokitus on vapaaehtoinen, 
kansallinen luokitus betonin CO2-päästöjen 
ilmoittamiseksi. Luokituksen tarkoituksena on 
luoda alalle tuotemerkeistä riippumaton, yhte-
näinen tapa kuvata erilaisia vähähiilisempiä 
betonilaatuja. Betonin lujuusluokkien kanssa 
analoginen päästöluokitus helpottaa vähähii-
listen betonien määrittelyä rakennusten suun-
nitteluvaiheessa. Luokituksen perimmäisenä 
tavoitteena on vähentää betonin valmistuksen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. 

BY-Vähähiilisyysluokituksessa betonilaa-
dut jaotellaan luokkiin hiilidioksidipäästöjen 
perusteella. Luokitus käsittää yhteensä 16 eri 
betonilaatua ja yhteensä 5 eri vähähiilisyys-
luokkaa. Luokitus on betoniresepti ja -beto-
niasemakohtainen. Betonin valmistaja voi 
luokitella haluamansa betonireseptit vähä-
hiilisyysluokkiin edellyttäen, että reseptin 
päästöarvo täyttää luokituksen vaatimukset.

Vähähiilisyysluokkia merkitään tunnuk-
sella: GWP.NN. GWP-tunnus tulee sanoista 
Global Warming Potential. Tunnuksessa NN 
on päästötaso verrattuna referenssitasoon. 
Esimerkiksi GWP.85 tarkoittaa, että betonin 
hiilidioksidipäästöt ovat korkeintaan 85 % 
verrattuna referenssitasoon. Referenssitaso 
vastaa betonilaaduittain suomalaisten beto-
nivalmistajien keskimääräistä päästötasoa 
vuonna 2021. Vähähiilisyysluokat ovat pääs-
tötasoltaan alhaisempia kuin referenssitaso. 

BY-Vähähiilisyysluokat on esitetty taulukossa 1. 
Myös referenssitaso (GWP.REF) toimii vähä-
hiilisyysluokkana, koska kyseisessä luokassa 
betonin GWP-päästöt ovat korkeintaan kysei-
sen betonilaadun keskiarvon suuruiset.

Päästöjen laskennassa käytetään Ympä-
ristöselosteiden (EPD) periaatteita kuiten-
kin muutamin poikkeamin. Ympäristöse-
losteista poiketen luokituksessa lasketaan 
vain GWPtotal-päästöt ja tarkastellaan vain 
ympäristöselosteen vaiheita A1…A3. Laskenta 
tehdään betonilaadun reseptin perusteella. 
Raaka-aineiden ja niiden kuljetuksen lisäksi 
huomioidaan betonin valmistuksessa tarvit-
tava sähkö- ja lämpöenergian kulutus. Samoin 
huomioidaan betonin valmistuksessa muodos-
tuva hukka.

Luokituksen päästöarvot koskevat vain 
betonia, ei siis erimerkiksi betonirakentei-
den raudoitusta, betonin tai betonituotteen 
kuljetuksia tai työmaatoimintoja. Betonin 
päästöarvoa voidaan käyttää rakennusten 
päästölaskennassa kuitenkin huomioiden 
e.m. päästöarvon kohdentuminen betoniin. 
Betonin päästöarvoa ei voida verrata esimer-
kiksi betonielementtien ympäristöselosteiden 
GWP-arvoihin, koska jälkimmäiset sisältävät 
myös raudoituksen sekä tuotteen valmistus-
prosessin aiheuttamat päästöt.

Vähähiilisyysluokka ei kumoa muita 
betonille asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi 
lujuus- ja säilyvyysominaisuudet (kuten rasi-

tusluokat) tulee toteutua vähähiilisyysluokasta 
riippumatta. On kuitenkin huomattava, että 
vähähiilisen betonin valinta vaikuttaa myös 
muihin betonin ominaisuuksiin, esimerkiksi 
lujuudenkehitykseen. 

GWP-päästöjen laskenta tehdään käyt-
täen ensisijaisesti BY-Vähähiilisyyslaskuria. 
Laskenta voidaan suorittaa muullakin BY:n 
hyväksymällä, verifioidulla laskentatyökalulla.  
Raaka-aineiden, kuljetusten ja energian omi-
naispäästöjen osalta käytetään ennalta-ase-
tettuja, tuotekohtaisia arvoja eikä käyttäjä 
ei pääse vaikuttamaan ominaispäästöihin. 
Näin pyritään varmistamaan laskelmien 
mahdollisimman hyvä luotettavuus ja ver-
tailukelpoisuus. Menetelmä on avoin kaikille 
Suomessa käytettäville betonin raaka-aineille. 
Markkinoille tulevat uudet raaka-aineet lisä-
tään laskentaohjelmaan pyynnöstä. Uusille 
materiaaleille on oltava luotettava päästötieto, 
esimerkiksi verifioitu ympäristöseloste.

Miten luokitus toimii 

– Suunnittelijan ja tilaajan näkökulma
Suunnittelija tai tilaaja valitsee halutessaan 
vähähiilisyysluokan yksittäiselle rakenteelle 
tai kohteelle. Vähähiilisyysluokkaa valittaessa 
tulee kiinnittää huomiota erityisesti luokkien 
saatavuuteen sekä vähähiilisyysluokan vaiku-
tuksiin betonin ominaisuuksiin.

Taulukko 1

BY-Vähähiilisyysluokituksen betonilaadut 
sekä vähähiilisyysluokkien raja-arvot. 
Arvot ovat GWPtotal-arvoja sisältäen moduulit A1…A3. Arvojen yksikkönä on 
kg (GWPtotal) / m3-betonia.

BY-Vähähiilisyysluokituksesta vastaa 
Betoniyhdistys ry. Luokitus on tehty 
vuosien 2021 ja 2022 aikana ja luoki-
tuksen tekemiseen ovat osallistuneet 
Betoniyhdistys ry, Betoniteollisuus ry 
sekä Aalto-yliopisto. Luokitustyötä on 
ohjannut laaja-alainen BY:n hallituk-
sen nimeämä työryhmä. Luokitukseen 
liittyvä materiaali on koottu inter-
net-sivuille: www.vahahiilinenbetoni.
fi. Sivuilta löytyvät betonivalmistajien 
käyttöön tehty BY-Vähähiilisyyslaskuri, 
käyttöohjeet suunnittelijalle ja tilaajalle 
sekä betonin valmistajalle. Sivuilta 
löytyvässä vuosittain päivittyvässä 
taustaraportissa esitetään luokituksen 
periaatteet sekä laskelmissa käytettävät 
raaka-aineiden, kuljetusten sekä ener-
gian ominaispäästöt. 

BY-Vähähiilisyysluokitus
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Ref.taso
BETONI GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40
C20/25 - Ei huokostettu 210 180 145 115 85
C25/30 - Ei huokostettu 230 195 160 125 90
C30/37 - Ei huokostettu 255 215 180 140 100
C35/45 - Ei huokostettu 285 240 200 155 115
C45/55 - Ei huokostettu 320 270 225 175 130
C50/60 - Ei huokostettu 340 290 240 185 135
C30/37 - Huokostettu 290 245 205 160 115
C35/45 - Huokostettu 330 280 230 180 130
C45/55 - Huokostettu 375 320 265 205 150
C50/60 - Huokostettu 395 335 275 215 160
C30/37 P0 270 230 190 150 110
C30/37 P30 300 255 210 165 120
C35/45 P0 300 255 210 165 120
C35/45 P30 330 280 230 180 130
C35/45 P50 340 290 240 185 135
C45/55 P50 375 320 265 205 150

http://www.vahahiilinenbetoni.fi
http://www.vahahiilinenbetoni.fi


Tavoiteltaessa vähähiilisyyttä kohteen 
suuret betonivolyymit tulisi toteuttaa vähä-
hiilisyysluokituksen mukaisella betonilaa-
dulla. Näin saavutetaan mahdollisimman 
suuri päästövähennys. Kohteen mahdolliset 
pienemmät betonimäärät voidaan toteuttaa 
korkeammalla päästöluokalla tai päästöluo-
kittelemattomalla betonilla ilman, että sillä 
on merkittävää vaikutusta kokonaispäästöihin. 
On arvioitava tapauskohtaisesti kuinka suuri 
osuus betonirakenteista tulisi olla päästöluoki-
teltuja. Yleensä jos kohteen betonirakenteiden 
massasta vähintään 80 % on päästöluokiteltuja, 
saavutetaan merkittäviä päästövähennyksiä. 
Tämä voidaan yleensä saavuttaa valmistamalla 
kohteen kantavat sisärakenteet vähähiilisellä 
betonilla. 

On suositeltavaa käyttää luokitusta raken-
nekohtaisesti, mutta suunnitteluvaiheessa on 
järkevää tarkastella laajempia kokonaisuuk-

sia. Mikäli vähähiilisyysluokitusta käytetään 
kohdekohtaisesti, tulee varmistaa, että kohteen 
kaikki betonirakenteet voidaan valmistaa vali-
tun vähähiilisyysluokan mukaisella betonilla. 
Tämä joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. 
Vaihtoehtoisesti osa rakenteista voidaan jättää 
luokituksen ulkopuolelle. Joillakin betonilaa-
duilla alhaisempien päästöluokkien saavutta-
minen voi olla vaikeaa. Samoin vaativimmissa 
päästöluokissa mahdollisia betonin toimittajia 
voi olla rajallinen määrä. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan helpottaa 
vähähiilisten betonien käyttöä valitsemalla 
betonille 91 vuorokauden laadunvarmistusikä. 
Näin lisätään erityisesti alhaisempien päästö-
luokkien käyttömahdollisuuksia. Samoin tar-
peettoman vaativien rasitusluokkavaatimus-
ten käyttöä tulisi välttää. Mikäli rakenteeseen 
kohdistuu ankaria säilyvyysrasituksia, on 

Vähähiilisyysluokituksen toiminta käytännössä

BY-Vähähiilisyysluokitus
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Tilaaja/suunnittelija 
valitsee luokan

Betonin valmistajat 
ilmoittavat mihin 

luokkiin pääsevät eri 
betonilaaduillaan

Urakoitsija tilaa 
luokan mukaista 

betonia

2

2 Vähähiilisyysluokitus ei muuta betonin valmis-

tajan laadunvalvontaa, eikä muuta betonin teknisiä 

vaatimuksia.
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yleensä tarkoituksenmukaista jättää rakenteet 
vähähiilisyysluokituksen ulkopuolelle.

Miten luokitus toimii 

– Betonin valmistajan näkökulma
Betonin vähähiilisyysluokitus edellyttää beto-
nin valmistajalta toimenpiteitä:
 

• Reseptikohtaista päästöarvojen lasken-
taa ja laskennasta saatavaa vähähiilisyys-
raporttia

• Betoniaseman sertifiointia BY-vähähiili-
syysluokituksen vaatimusten mukaisesti 

• Kirjanpitoa betoniresepteistä, joilla on 
vähähiilisyysluokitus

Betonin valmistaja laskee kunkin betonilaadun 
päästöarvon reseptitietojen perusteella käyt-
täen BY-Vähähiilisyyslaskuria. Laskuri antaa 
vähähiilisyysraportin, josta ilmenee vähähiili-
syysluokka, jonka vaatimukset kyseinen betoni 
täyttää (esim. GWP.70). Vähähiilisyysluokkien 
raja-arvot on esitetty taulukossa 1. Betoni täyt-
tää tällöin myös korkeammat vähähiilisyysluo-
kat, esim. GWP.REF ja GWP.85. Laskenta voi-
daan suorittaa muullakin BY:n hyväksymällä, 
verifioidulla laskentatyökalulla. 

BY-Vähähiilisyysluokitus edellyttää vähä-
hiilisen betonin sertifiointia betonin valmis-
tajan osalta. Alkutarkastuksen perusteella 
voidaan myöntää BY-Vähähiilisyysluokitus-
sertifikaatti. Myöhemmin tarkastuskäyntien 
yhteydessä tarkastetaan pistokoemaisesti 
annosraportteja verraten niitä kyseisen beto-
nien vähähiilisyyslaskelmaan. 

Valmistaja pitää kirjanpitoa mistä selviää 
betonireseptit, joilla on BY-vähähiilisyysluo-
kitus ja päivämäärä, milloin laskenta on vii-
meistään uusittava. BY-Vähähiilisyysluokka 
tulee näkyä betonilaadun tunnuksessa esim. 
C30/37 – #16 mm – S3 - XC3,4, XF1 – 50 v – GWP.85. 
BY-Vähähiilisyysluokka tulee näkyä myös kuor-
makirjassa.

Mikäli betonireseptissä, raaka-aineissa tai 
olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutok-
sia, tulee betonin valmistajan tehdä laskelma 
uudelleen ja tarkistaa luokitus uuden laskel-
man perusteella. Laskelma on uusittava kui-
tenkin vähintään viiden vuoden välein.

Vähähiilisyysluokitus ei muuta betonin 
valmistajan laadunvalvontaa, eikä muuta 
betonin teknisiä vaatimuksia. Luokitus ei 
edellytä esimerkiksi omia erillisiä ennakko-
kokeita tai puristuslujuustestauksia. Luoki-
tus ei myöskään vaikuta betonin valmistajan 
betoniperheisiin tai arvostelueriin. Betonin 
valmistajan on kuitenkin varmistettava, että 
laadunvalvonta kohdentuu tasapuolisesti 
myös vähähiilisiin betoneihin. 

Luokituksen vaikutukset 
betonin ominaisuuksiin
Vähähiilisyysluokka vaikuttaa betonin ominai-
suuksiin ja tämä on huomioitava betonitöiden 
suunnittelussa ja aikataulujen laadinnassa. On 
suositeltavaa keskustella betonin toimittajan 
kanssa vähähiilisen betonin soveltuvuudesta 
kyseiseen käyttökohteeseen. 

Alhaisemmissa päästöluokissa seosainei-
den osuus sideaineissa kasvaa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa betonin lujuudenkehityksen 

hidastumista. Muottienpurku viivästyy tai 
vaihtoehtoisesti vaaditaan rakenteen tehok-
kaampaa lämmitystä ja/tai kiihdyttävien 
lisäaineiden käyttöä. Vaikutukset ovat suu-
rimmillaan kylmissä olosuhteissa käytettäessä 
alhaisimpia päästöluokkia. Lujuudenkehityk-
sen hidastumisella voi olla merkittäviä vaiku-
tuksia rakentamisprosessiin. 

Luokiteltujen betonien saatavuus
Vähähiilisyysluokan valinnassa tulee kiinnit-
tää huomiota vähähiilisyysluokkien saata-
vuuteen. Luokkien saatavuus vaihtelee beto-
nilaaduittain, alhaisempien päästöluokkien 
saavuttaminen on vaikeampaa huokostetuilla 
betoneilla ja kaikkein haastavampaa infra-
puolen P-lukubetoneilla. Saatavuus vaihtelee 
myös alueellisesti, pääkaupunkiseudulla ja 
kaupungeissa saatavuus on yleisesti parempi 
kuin maaseudulla.

Vähähiilisyysluokkien saatavuutta on arvi-
oitu taulukossa 2. Se on suuntaa antava arvio 
tilanteesta vuonna 2022. Arviota tullaan päi-
vittämään säännöllisesti. Oletettavasti vihreä 
alue liukuu vähitellen oikealle ja alaspäin. Saa-
tavuus vaihtelee myös valmistajakohtaisesti 
sekä alueellisesti. Siten korostetaan, että tau-
lukko 2 on vain arvio betonien saatavuudesta 
ja betonien saatavuus tulee varmistaa betonin 
valmistajilta.

BY-Vähähiilisyysluokitus

3, 4    Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakenne-

tussa ympäristössä on ensisijaisen tärkeää.
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Ref.taso
BETONI GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40
C20/25 - Ei huokostettu
C25/30 - Ei huokostettu
C30/37 - Ei huokostettu
C35/45 - Ei huokostettu
C45/55 - Ei huokostettu
C50/60 - Ei huokostettu
C30/37 - Huokostettu
C35/45 - Huokostettu
C45/55 - Huokostettu
C50/60 - Huokostettu
C30/37 P0
C30/37 P30
C35/45 P0
C35/45 P30
C35/45 P50
C45/55 P50

 
 

 

Ref.taso
BETONI GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40
C20/25 - Ei huokostettu
C25/30 - Ei huokostettu
C30/37 - Ei huokostettu
C35/45 - Ei huokostettu
C45/55 - Ei huokostettu
C50/60 - Ei huokostettu
C30/37 - Huokostettu
C35/45 - Huokostettu
C45/55 - Huokostettu
C50/60 - Huokostettu
C30/37 P0
C30/37 P30
C35/45 P0
C35/45 P30
C35/45 P50
C45/55 P50

Taulukko 2

Eri päästöluokkien arvioitu saatavuus vuonna 2022
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Satu Huuhka syntyi Espoossa. Perhe muutti 
kuitenkin pian Hämeenlinnaan. Siellä Satu 
vietti lapsuutensa. Ja siellä on koti nytkin.

Hämeenlinna oli myös se, joka herätti tei-
ni-ikäisen Sadun kiinnostuksen rakennettuun 
ympäristöön: ”Asuinalueellamme oli paljon 
vanhaa 1800-luvun lopun rautatierakennuspe-
rintöä sekä jälleenrakennuskauden pientaloja. 
Niiden yksityiskohdat viehättivät.”

Satu muistelee arkkitehtiopintojenkin 
olleen tuolloin haave, muttei suinkaan päällim-
mäinen: ”Isäni on insinööri ja minustakin piti 
pitkään tulla insinööri. Toisaalta myös taide 
innosti, sitä harrastin lapsuuden kuvataide-
koulusta lähtien. Lähdinkin lukion jälkeen 
opiskelemaan vaatesuunnittelua Rovaniemelle 
Lapin yliopistoon.”

Lähdön Rovaniemelle Satu näkee nyt muut-
tona ensimmäistä kertaa omilleen, aikuistu-
misena: ”Kun kahden opiskeluvuoden jälkeen 
totesin, että vaatesuunnittelulla voi olla vaikea 
elää, haave arkkitehtiopinnoista heräsi uudel-
leen. Palasin etelään, kun opiskelupaikka Tam-
pereen teknillisessä yliopistossa aukesi.”

Rakennusperinnön kunnioitus 
innostaa kiertotalouteen
”Kaikenlainen uuden oppiminen on ihmiselle 
hyväksi. Olen aika käytännönläheinen tyyppi, 
sekä vaatesuunnittelu että arkkitehtuuri ovat 
hyvin käytännönläheisiä aloja. Niissä tehdään 
jotain, joka on oikeaa materiaalia, valmistetaan 
olevaksi. Rovaniemen ajan ansiosta aloitin 
ehkä arkkitehtuuriopinnot kypsempänä kuin 

suoraan lukiosta tulleena”, Satu pohtii.
Arkkitehtiopinnoissa Sadun ajatuksissa 

eivät suinkaan siintäneet wau-rakennuk-
set, vaan enemmänkin rakennusperinnöstä 
ammentaminen. Ei tunnukaan yllättävältä, 
että Sadun työura on suuntautunut jo diplo-
mityöstä alkaen korjaamiseen, rakenneosien 
ja materiaalien kierrätykseen sekä uudelleen-
käyttöön.

”Olihan se silti sattumaa”, Satu tarkentaa. 
Hän toimi ensin oppilasassistenttina rakennus-
opin professori Kari Salosen kursseilla: ”Karin 
kannustamana löytyi diplomityön aiheeksi 
materiaalien kierrätys ja elementtien uudel-
leenkäyttö. Minulla oli yöpöydän laatikossani 
tätini lähettämä lehtileike, jossa kerrottiin ele-
menttien uudelleenkäytöstä Saksassa. Idea 
lähti siitä.”

Ajatus kiertotaloudesta oli tuolloin Suo-
messa varsin uusi asia. Keskustelua oli toki 
ollut 70-luvulta alkaen, muun muassa ener-
giakriisin vauhdittamana. Nykyinen aalto oli 
Sadun mukaan kuitenkin vasta lähtökuopissa. 

Minustako jatko-opiskelija
Jo ennen diplomityön valmistumista Kari Salo-
nen ehdotti Sadulle jatko-opintoja. Satu kertoo 
olleensa epäileväinen: ”Lapin yliopistosta 
minulle oli jäänyt olo, etten oikein ymmärrä 
tutkimuksen tekemistä. Olin jättänyt siellä 
kesken tutkimusmenetelmien peruskurssin, 
joka meni kovasti yli ymmärrykseni. Karin 
esitellessä jatko-opinnot alkoivat kuitenkin 
kiinnostaa. Tärkeä kimmoke oli myös se, että 

pystyisin laajentamaan diplomityössä hankit-
tua tietoa.

Väitöskirja valmistui vuonna 2016. Työssään 
Satu tutki Suomen olemassa olevaan raken-
nuskantaan sitoutuneita resursseja sekä niiden 
hyödyntämispotentiaalia.

Teoria ja/vai käytäntö -kysymykseen Sadun 
vastaus on: molemmat. ”Useimmiten tarvitaan 
teoreettinen tutkimus, jonka pohjalta pysty-
tään ponnistamaan käytäntöön. Itselläni väi-
töskirjan tekeminen oli aikaa, jolloin pystyin 
hankkimaan tutkimuksen tekemisen taitoja. 
Se on myöhemmin mahdollistanut, että pys-
tymme hankkeissamme menemään kohti 
yhä käytännönläheisempää kiertotalouden 
tutkimusta.”

Tampereella Satu on viihtynyt sekä opis-
kelu- että työkuvioissa lukuun ottamatta 
kahden vuoden pestiä Kehittämiskeskus 
Hämeessä heti arkkitehdiksi valmistumisensa 
jälkeen vuonna 2010.

Kyläkaava-arkkitehdin työ oli Sadun 
mukaan erittäin mielenkiintoista: ”Pääsin 
silloin tutustumaan maaseutukylien men-
taliteettiin ja siihen, mikä siellä puhututtaa 
rakennetun ympäristön suhteen. Se tarjosi 
näkymiä erilaisiin ajattelu- ja elämäntapoihin.”

Opiskelijat ovat kiinnostuneita 
kiertotaloudesta
Vuonna 2012 Satu palasi Tampereen teknilli-
sen yliopiston, nykyisen Tampereen yliopiston 
arkkitehtuurin yksikköön ja on sillä tiellä. Vuo-
denvaihteessa yliopistotutkijan titteli vaihtui 

Henkilökuvassa

Satu Huuhka
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Tenure track -professoriksi. ”Tenure track-järjes-
telmä on professorin pätevöitymispolku, jossa 
voidaan rekrytoida monessa eri uravaiheessa 
olevia ihmisiä. Tenure track -professorin nimike 
on apulaisprofessorin ja täyden professorin 
välissä”, Satu avaa tenure track -termiä.

Satu on ollut muun muassa luomassa 
Tampereen yliopiston kiertotalousopintoja. 
Korjausrakentamisen kurssien rinnalle tuo-
tiin uutena myös kiertotalouskurssi. Kurssi, 
jota Satu opettaa vastuuopettajana, pidettiin 
ensimmäisen kerran viime syksynä. Aihe kiin-
nosti, osallistujia oli runsaasti. Kiertotalous-
kiinnostuksesta kertoo myös se, että kiertota-
loutta käsitellään monessa nyt tekeillä olevassa 
diplomityössä.

Sadun mukaan onkin erittäin tärkeää kou-
luttaa uusia ammattilaisia, joilla on tietoisuus 
ja taidot, joita tarvitaan kiertotaloussiirtymään.

”Toki siinä on haastetta, sillä tietoa on 
edelleen kovin vähän. Tarvitaan vielä paljon 
tutkimusta ennen kuin voidaan varmuudella 
sanoa, minkälaisia ratkaisuja voidaan käyttää 
ja miten tulee toimia – ja mitkä ovat ratkaisujen 
ympäristö-, taloudelliset ja kulttuuriset vaiku-
tukset”, hän korostaa.

Opiskelijoilla on hänen mukaansa tarve 
yksiselitteiselle tiedolle, jota ei monessakaan 
asiassa vielä ole. ”Vaikka 10 vuodessa on synty-
nyt paljon hyvää tietoa, olemme pitkälti vielä-
kin uuden asian äärellä. Toki on ihan luonnol-
lista, ettemme kiertotalousrakentamisessa voi 
vielä olla samassa tilanteessa kuin lineaarisessa 
rakentamisessa, jota on tehty iät ajat.”

1 Satu Huuhka yhdistää tutkimuksissaan arkkiteh-

tonisen ja teknisen osaamisen. Tampereen yliopiston 

tenure track -professorina hänellä on tällä hetkellä 

meneillään kaksi merkittävää kansainvälistä korjaus-

rakentamiseen ja kiertotalouteen liittyvää tutkimus-

hanketta: ReCreate ja CIRCuIT. Juuri ennen pande-

mia-aikaa, helmikuussa 2020, päästiin kollegoiden 

kanssa vielä livetapaamiseen Bolognassa järjestetyssä 

konferenssissa.
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Purkaa vai korjata
Suomessa puretaan vuosittain noin 4000 
rakennusta. Vaarassa ovat erityisesti muut 
kuin asuinrakennukset, esimerkiksi julkiset 
rakennukset, kuten vanhat koulut. Asuinra-
kennuksia puretaan vähemmän, mutta purku-
painetta kohdistuu silti muun muassa lähiöai-
kakauden kerrostaloihin. Esimerkiksi Helsin-
gissä on kuitenkin purettu paljon uudempiakin 
rakennuksia.

Satu oli päätutkijana ympäristöministeriön 
Tampereen yliopistolla ja VTT:lla teettämässä, 
vuosi sitten julkaistussa Purkaa vai korjata 
-raportissa. Se tarjoaa taustoja kysymykseen: 
kannattaako olemassa oleva rakennus kor-
jata – vai purkaa pois ja rakentaa tilalle uusi. 
Vaihtoehtoja tarkastellaan erityisesti hiilija-
lanjälkivaikutusten ja elinkaarikustannusten 
näkökulmista.

Raportin tarkastelutaso on yksittäinen 
rakennus. Hiilijalanjälkivaikutuksista on 
kerätty tutkimustietoa Suomesta ja maista, 

joissa on samankaltainen ilmasto. Lisäksi 
raportissa esitetään kahden tapaustutkimuk-
sen tulokset; kohteina ovat 1950-luvun koulun 
peruskorjaus ja mahdollinen laajennus sekä 
1970-luvun asuinkerrostalon korjaaminen ja 
korottaminen. Uuden rakennuksen rakenta-
misen vaikutuksia verrataan olemassa olevan 
rakennuksen kehittämiseen.

Kannattaa korjata
”Hiilijalanjäljen näkökulmasta saimme kysy-
mykseen varsin yksiselitteisen tuloksen: kan-
nattaa korjata”, Satu toteaa.

”Jos korjauskelpoinen rakennus korvataan 
purkamalla ja rakentamalla uusi, uuden raken-
nuksen tuotesidonnaisen hiili-investoinnin 
takaisinmaksuaika on yleensä vähintään 25 
– 30 vuotta. Korjaaminen on silloin parempi 
keino ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tietysti 
se edellyttää, että korjaaminen on mahdollista. 
Voi olla tilanteita, että rakennuskantaa on esi-
merkiksi tyhjenevillä alueilla, jolloin rakennus 

ja tarve sijaitsevat eri alueilla. Suuri osa purka-
misista tehdään kuitenkin kasvukeskuksissa, 
joissa korjaaminen on hiilinäkökulmasta 
kannattavaa. Myös VTT:n kustannuslaskel-
mat osoittivat, että korjaaminen olisi myös 
elinkaariedullisempaa kuin uuden rakenta-
minen”, Satu tiivistää raportin tulokset.

Satu huomauttaa, että hiilijalanjäljen suu-
ruus ei valitettavasti vielä juuri vaikuta käy-
tännön purkaa vai korjata -päätöksiin. Sitä ei 
näet ole lainsäädännössä.

Euro on paras konsultti -sanontakaan ei 
Sadun mukaan tunnu usein vaikuttavan pur-
kupäätöksissä. ”Vaikka korjaaminen osoittau-
tuisi edullisemmaksi, on purkamiselle muita 
motiiveja. Taustalla voi olla pelkoja esimerkiksi 
sisäilmaongelmien jatkumisesta tai ajatus, että 
tekemällä uutta saadaan enemmän toiminnal-
lista arvoa.”

2 Satu elää niin kuin opettaa. Oman kotitalon kun-

nostustöitä tehdään puolison kanssa itse, esimerkiksi 

vanhat ikkunat he entisöivät perinteisin menetelmin 

käsityönä. Myös tuumaus- ja kahvitauot ovat sallittuja. 
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Betonielementtien uudelleenkäyttöön 
potkua ReCreate-tutkimuksella
Entä rakennusmateriaalien vaikutus kiertota-
louden hiilijalanjälkivertailussa? Kiertotalous-
näkökulmasta materiaalit ovat Sadun mukaan 
varsin tasa-arvoisia.

”Mistään materiaaleista ei tällä hetkellä 
ole rakentamisen tapoja, jotka kovin hyvin 
toteuttaisivat kiertotalousperiaatteita. Kaikilla 
materiaaleilla on siis iso kehittämisen paikka.”

Betonielementtien uudelleenkäyttömah-
dollisuuksien tutkiminen on ollut Sadulle 
tärkeä aihe jo diplomityöstä lähtien. Se jatkuu 
vuosi sitten käynnistyneessä nelivuotisessa 
ReCreate -tutkimuksessa. Sadun koordinoi-
massa ja johtamassa kansainvälisessä tutki-
muskonsortiossa on edustus Suomesta, Ruot-
sista, Hollannista ja Saksasta.

”Aloite tuli meiltä. Me neuvottelimme kan-
sainväliset kumppanit, joita EU:n Horisont-
ti-hankkeissa on oltava edustettuna vähin-
tään kolme maata. Etsimme kiinnostuneet 
yliopistot, joista kukin rakensi oman verkos-
tonsa hankkeen ympärille. Yrityskumppa-
neita on yhteensä 13. Esimerkiksi Consolis on 
mukana kolmessa maassa, Suomesta mukana 
on Parma. EU valitsi hankkeen rahoitettavaksi 
useiden kymmenien hakemusten joukosta.”

”Täällä Tampereen yliopistossa meillä on 
hankkeessa mukana kolme eri tiedekuntaa. 
Hanke jatkuu vuoteen 2025. Yhteydenpito on 
tähän mennessä tapahtunut etänä. Toivotta-
vasti eri maiden pilottityömaiden käynnis-
tyessä pääsemme myös tapaamaan paikan 
päällä”, Satu toivoo.

”Kyllä me ReCreaten myötä olemme uudel-
leenkäyttönäkökulmassa nyt ihan keihäänkär-
kenä Euroopassa. Toki muuallakin on hyvää 
kehitystä: esimerkiksi Norjassa Skanskalla on 
meneillään paikallinenkin hanke. Tanskasta 
tulee myös mielenkiintoisia uudelleenkäyt-
töuutisia”, Satu vastaa kysymykseen Suomen 
sijoittumisesta kansainvälisesti vertaillen.

ReCreaten lisäksi Sadun työpöydällä on 
toinenkin iso EU-hanke, CIRCuIT. Kiertotalou-

den mukaiset kaupungit -teemaista hanketta 
koordinoi Kööpenhamina, ja Satu johtaa kor-
jausrakentamiseen liittyvää tutkimusosuutta. 
Suomessa työtä tehdään Helsingin seudulle, 
erityisesti Vantaan kaupungille, HSY:n koordi-
noimana. Tampereen yliopisto on hankkeessa 
tutkimuskumppani erilaisissa kiertotalouden 
aihepiireissä: korjausrakentamisen lisäksi 
rakennetun ympäristön materiaalivirtojen ja 
-kantojen kartoituksessa, rakennusosien uudel-
leenkäytettävyyden tutkimuksessa, ja raken-
nusten muuntojoustavuuden suunnittelussa. 

Sekä ReCreate- että CIRCuIT-hankkeissa 
mennään kohti käytäntöä, pilotointi on 
molemmissa hyvin keskeisessä roolissa.

Monitieteellisyys ja yhteistyö on voimaa
Tutkimuksesta ja opetuksesta puhuessaan 
Satu korostaa monitieteellisyyden ja yhteis-
työn tärkeyttä.

Arkkitehti-insinööri-yhteistyötä hän kiittää 
myös omasta urapolustaan: ”Itselleni Lahden-
sivun Jukka korjaustekniikan huippuosaajana 
on ollut erittäin tärkeä mentori ja nyttemmin 
keskeinen kollega. Ilman häntä minusta 
tuskin olisi tullut tohtoria. Hänen ohjauk-
sensa ansiosta pääsin mukaan rinnakkaisen 
tieteenalan keskusteluun ja yhteistyöhön 
rakenteiden elinkaaritekniikan tutkijoiden 
kanssa”, Satu kiittää.

Arkkitehtien ja insinöörien yhteistyötä Satu 
vahvistaa myös itse nykyisissä hankkeissaan, 
joissa hänellä on DI-opiskelijoita tutkimus-
apulaisina.

”Kun halutaan tehdä kestävyysmurrosta, 
siirtyä lineaarisesta tekemisen tavasta kierto-
talouden mukaiseen, tarvitaan kaikkien alojen 
asiantuntemusta”, hän korostaa.

Esimerkiksi ReCreatessa on Tampereella 
mukana tuotantotalouden tutkimusryhmä, 
jossa tutkitaan kiertotalouden liiketoimin-
tamalleja. Samoin mukana on työsosiologi 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. ”Tutki-
musta ei tehdä yhdeltä tieteenalalta käsin, 
vaan myös ihmistieteelliset näkökulmat tulee 

huomioida. Rakentaminenkin on pohjimmil-
taan inhimillistä toimintaa.”

Tuote tuotteistettava 
uudelleenkäytettäväksi
Korjausosaamista Suomesta löytyy, vaikka 
täydennyskoulutustarvettakin Sadun mukaan 
toki on. Sen sijaan kiertotalouden edellyttämän 
rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäy-
tön osaamisessa on työsarkaa.

”Kyse ei ole pelkästään yksittäisten asian-
tuntijoiden tai työntekijöiden osaamisesta, 
vaan meiltä puuttuu niitä arvoketjuja, eko-
systeemejä, joissa tuotteita voidaan tuotteistaa 
uudelleenkäytettäväksi. Ne voisivat olla yritys-
ten yhteenliittymiä: yksi tuottaa raakatuotteen, 
esimerkiksi purkaja irrottaa elementin ja joko 
itse tai joku toinen toimija tutkii ja tuotteistaa 
sen ja tekee sille tarvittavat kunnostustoimen-
piteet”, Satu kuvaa arvoketjua, joka varmis-
taa tuotteen laadun ja tarjoaa sen uudelleen 
CE-merkittynä markkinoille.

”Tällaisia arvoketjujahan ei ole vielä ole-
massa. Tutkimme mahdollisuuksia niiden 
muodostamiseen ReCreate-hankkeessa.”

Käsillä tekemistä
Monen muun lailla Sadunkin työpäivät sekä 
tutkijana että opetuksessa ovat siirtyneet 
kotiin ja Teamsiin. Kahden pandemiavuoden 
aikana hän kertoo käyneensä Tampereen yli-
opistokampuksella vain kolme kertaa. Aikaa 
säästyy, kun ei tarvitse matkustaa. Toisaalta 
iltavirkkuna työnteko jatkuu herkästi pitkälle 
iltaan.

Koti on vanhassa omakotitalossa, jossa 
riittää mieluista käsillä tekemistä. Satu ja 
hänen miehensä ovatkin opetelleet vanhan 
rakennuksen kunnostus- ja entisöintitöitä. 
Esimerkiksi ikkunat he ovat entisöineen itse 
perinteisin menetelmin. Puukäsityöt, huo-
nekalujen kunnostus ja tekstiilikäsityöt ovat 
Sadulle mieluisia. Myös ruuanlaitto on mukava 
harrastus, samoin lukeminen. ”Myös muu kuin 
tutkimukset”, Satu naurahtaa.

Henkilökuvassa Satu Huuhka
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Sorry, en puhu talotekniikkaa

Rakentamisessa on oma kielensä, mutta 
talotekniikassa ollaan vielä tavallistakin 
syvemmissä vesissä. Kantavien rakentei-
den osalta ei synny usein ongelmia vaikkei 
asukas oikein ymmärtäisikään niistä. Ainoa 
ongelma on remonteissa tehtävät isot aukot 
”vääriin paikkoihin”. Talotekniikan laimin-
lyönneillä sen sijaan voidaan aiheuttaa isoja 
harmeja rakennuksille.

Talotekniikka näyttäytyy usein moni-
mutkaisena ja hankalana käyttäjän kan-
nalta: pitää säätää, vaihtaa, sulkea ja avata 
vuodenaikojen perusteella. Jos näin ei tee, 
lopputuloksena on homeinen talo ja vesi-
vahinko.

Olen passiivisten järjestelmien kannat-
taja. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n sydänsieppari 
on hyvä esimerkki passiivisesta järjestel-
mästä. Se toimii ilman yhtään ulkoista jär-
jestelmää ja estää sydänsulan leviämisen 
ympäristöön.

En kaipaa omakotitaloihin sydänsieppa-
reita enkä tekoälyratkaisuja, pelkkä automa-
tiikka riittää. Olen nähnyt lukuisia demoja 
siitä, miten nätisti kaikki toimii, mutta har-
vassa ovat ne ei-talotekniikkaharrastajat, 
joiden asunnoissa tai taloissa kaikki toimisi 
yhtä hyvin.

Maalaisjärjellä ajatellen ei pitäisi olla 
hankala toteuttaa systeemiä, joka katkai-
see sähkön kahvinkeittimestä kun kukaan 

ei ole kotona. Samalla voi katkaista virran 
myös uunista ja kahvinkeittimestä. Ongelma 
syntyy, jos uuneissa on digitaalinen kello, 
joka ei tässä toteutuksessa pysy ajassa vuo-
rokauttakaan.

Ilmanvaihtokone on aika helppo: vaih-
detaan suodattimet määräajoin ja ollaan 
tietoisia LTO-järjestelmän asennosta. Silti 
iltapäivälehdet kertovat juttuja homehtu-
neista taloista kun IV-kone vaan lopulta 
hajoaa huomion puutteesta.

Omakotitaloasujalla talotekniikasta on 
myös ajanvietteeksi: kun yksi hurina loppuu 
ja toinen sirinä alkaa, alkaa arvailu siitä mikä 
laite se oli ja onko se vakavaa.

Omakotitaloasuja jää loppujen lopuksi 
hankalaan tilanteeseen talotekniikan suh-
teen: suunnittelijoita ei yleensä kiinnosta 
omakotitalon pikkuprojektit, muttei kyllä 
urakoitsijoitakaan. Parhaimmillaankin 
tarjolla on vain yhden erityisalan asiantun-
tijoita, jotka eivät näe kokonaisuutta. Kun 
omakotitaloasukas itse valitsee mihin valo-
kuitukaapeli kaivetaan niin maalämpökaivo 
pitääkin sijoittaa hankalaan paikkaan, ettei 
kuitu ole liian lähellä. Kokonaisnäkemystä 
on vaikeaa saada kun ei tunne lainalaisuuk-
sia ollenkaan.

Asunto-osakeyhtiössä asuminen taas 
passivoi asukasta. Postiluukusta rapisee 
ilmoituksia, joissa kerrotaan palovaroitti-

mien patterin vaihdoista ja ilmanvaihtoko-
neen suodattimista. Usein riittää, että tekee 
sen mitä käsketään, mutta siitä ei synny 
riittävää kokonaiskuvaa oman asunnon 
järjestelmistä.

Siinä missä kerrostaloasukas voi soit-
taa ongelman ilmetessä huolto-yhtiöön, 
omakotitaloasukkaan kannattaa jo ennen 
ongelman esiin pompsahtamista hankkia 
ympärilleen verkosto putki- ja sähkömiehiä, 
kaivurikuskeja ja peltimiehiä, joille soittaa 
hädän tullen. Käytän tässä kohtaa mies-sa-
naa neutraalissa merkityksessä, mutta en 
ole löytänyt vielä yhtään naista huoltover-
kostooni.

Talotekniikka-tietouden haltuunottoa 
haittaa myös sen nopea muuttuminen. Ei 
voi joukkoistaa ongelman ratkaisua, koska 
kaikilla on vähän erilainen järjestelmä, laite 
ja käyttöliittymä.

Talotekniikan käyttöä helpottaa, jos 
ymmärtää siitä edes vähän. Kannattaa siis 
haastatella omakotitalon edellinen omistaja 
kunnolla ja tutustua asunnon asumisoppaa-
seen, jos sellainen on saatavilla. Loppujen 
lopuksi toimiva talotekniikka takaa asuk-
kaille terveellisen ja turvallisen asumisen.

Auli Lastunen

Eurokoodiasiantuntija

Rakennustuoteteollisuus RTT

auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Kolumni

mailto:auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi
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Business Finlandin näkemyksen mukaan 
Loikka-yhteishankkeella on merkittävä 
vai ku tus kotimaisen betoniteollisuuden 
hiili dioksi dipäästöjen vähentämiseen. Hank-
keessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, 
joilla tavoitellaan systeemistä muutosta 
rakentamisen perinteisellä toimialalla.
 
Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston 
yhdessä valmistelemalle Loikka-hankkeelle 
on myönnetty Business Finlandin rahoitus. 
Loikka-hankkeen tavoitteena on betonira-
kentamisen hiilidioksidipäästöjen puolitta-
minen nykytasosta. Hankkeella tavoitellaan 
siis yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövä-
hennystä vuosittain, joka on noin yksi pro-
sentti Suomen kokonaispäästöistä. Hanke 
käynnistyy maaliskuun 2022 alussa ja kestää 
noin kaksi vuotta.

Loikka-hankkeeseen sisältyy Aalto-yliopis-
ton toteuttaman, noin 700  000 euron ydin-
hankkeen lisäksi useita merkittäviä yritysten 
tai yritysryhmien toteuttamia hankkeita sekä 

Loikka kohti betonirakentamisen päästöjen 
puolittamista – uusi kaksivuotinen hanke käynnistyy

kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä Norjan 
teknillisen yliopiston NTNU:n kanssa. Hank-
keeseen osallistuvat yritykset tiedottavat 
omista osahankkeistaan itsenäisesti. 

Business Finlandin näkemyksen mukaan 
Loikka-yhteishankkeella on merkittävä myön-
teinen vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hank-
keessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla 
tavoitellaan systeemistä muutosta rakentami-
sen perinteisellä toimialalla. Hanke tukee Hiili-
neutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja luo Suomelle 
edellytyksiä päästä vähähiilisen rakentamisen 
edelläkävijäasemaan.

Business Finlandin mukaan Loikka-yh-
teishanke mahdollistaa yritysten vastuullisen 
liiketoiminnan ja vientikilpailukyvyn kasvatta-
misen. Sen arvion mukaan hankekonsortioon 
sisältyy hyvä arvoketju sementin- ja seosai-
neiden sekä laitteiden valmistajista betonin, 
betonielementtien ja -harkkojen valmistajiin. 
Hanke edistää pienten ja isojen yritysten sekä 
tutkimuksen laajaa yhteistyötä.

Projektin rahoitus on myönnetty ”Vähä-
hiilinen rakennettu ympäristö” -ohjelmasta, 
jonka varat tulevat eurooppalaisesta RRF-el-
pymisvälineestä. 

Lisätietoja:
Professori Jouni Punkki, Aalto-yliopisto, 
puh. 040 577 8764,   
jouni.punkki@aalto.fi
 
Toimitusjohtaja Jussi Mattila,   
Betoniteollisuus ry,   
puh. 0400 637224,   
jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi 

mailto:jouni.punkki@aalto.fi
mailto:jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi
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Finnsementin uudessa Kolmossementissä 
yhdistyvät pieni hiilijalanjälki, hyvä työs-
tettävyys ja korkea loppulujuus. Betonin-
valmistajille se tarjoaa tilaisuuden ympä-
ristöloikkaan.

Loppukesällä 2021 Finnsementti toi markki-
noille uudenlaisen tuotteen. Kyseessä on CEM 
III/A 52,5 L -luokan Kolmossementti – muita 
sementtilaatuja selvästi ympäristöystävälli-
sempi tuote. 

Kolmossementin yhtenä raaka-aineena 
käytetään teollisuuden sivutuotteena synty-
nyttä masuunikuonaa. Uusi sementti sisältää 
40–46 prosenttia kuonaa, joka seosaineena 
korvaa sementtiklinkkeriä, sementin suurinta 
päästölähdettä.

– Vaikka Kolmossementti sisältää paljon 
seosaineita, se on betoniteknisesti erinomai-
nen tuote. Masuunikuona nostaa loppulu-
juutta, mutta myös alentaa lämmön tuottoa 
ja parantaa betonin tiiveyttä, sanoo Finnse-
mentin myyntipäällikkö Iiro Aro.

Hyvät ominaisuudet kertautuvat
Finnsementin kaikki kotimaiset sementit ovat 
vähäpäästöisiä. Kolmossementin hiilijalanjälki 
jää silti noin neljänneksen pienemmäksi kuin 

Kolmossementti vie ympäristöloikkaan

Vesa Ville Mattila, toimittaja

esimerkiksi Oiva-sementin. Kolmossementtiin 
perustuvien betonireseptien hiilidioksidipääs-
töt ovat jopa 40 prosenttia alhaisempia kuin 
CEM I -sementtiin perustuvien. 

– Korkean loppulujuuden lisäksi uutuus-
tuotteellamme on pieni vedentarve, mikä 
mahdollistaa sementtimäärän vähentämisen 
betonireseptissä, Aro muistuttaa. 

Kolmossementin pitkään jatkuvaa lujuu-
denkehitystä voidaan hyödyntää kasvatetta-
essa betonin arvosteluikää. Tämän ansiosta 
kuutioon betonia riittää pienempi määrä 
sementtiä. Samalla myös  päästöjen pienen-
tyminen kertautuu. 

Kolmossementin ansiosta betoninvalmis-
tajat voivat tosissaan haastaa muut rakennus-
materiaalit ja ottaa rakentamisessaan ympä-
ristöloikan. Kun koko rakennuksen elinkaari 
otetaan huomioon, nousee Kolmossementtiä 
käyttävä betonirakenne ekotehokkaammaksi 
kuin monet muut rakennusmateriaalit.

Koko rakentamisen ketju kiinnostunut
Vähähiiliset sementit ja betonit ovat raken ta-
misen valtavirtaa nyt ja jatkossa. 

Betoniteollisuuden lisäksi Kolmossementti 
kiinnostaa koko rakentamisen ketjua. Hyvä 
kemiallinen kestävyys laajentaa suunnittelun 

mahdollisuuksia, sillä kuonajauhe parantaa 
betonin tiiveyttä. Tiivis betonirakenne taas 
kestää hyvin esimerkiksi kloridi- ja happora-
situksia.  

– Kolmossementti on teknisesti erin-
omainen, kustannustehokas ja mahdollistaa 
vähähiilisen betonin valmistuksen. Viimeksi 
mainittu korostuu betonin vähähiilisyysluo-
kittelussa, Aro arvioi. – Lisäksi hyvä pakkau-
tuvuus ja tavallista pienempi härmehtiminen 
ovat tuotepuolella isoja etuja.

Kolmossementti on nyt Finnsementin 
nopeimmin myyntiään lisäävä tuote. Kevään 
2022 aikana sen tuotantokapasiteetti kasvaa 
huomattavasti.

Kolmossementti lyhyesti:
• korkean 52,5-lujuusluokan CEM III 

-masuunikuonasementti
• sisältää masuunikuonaa 40–46 % 
• 2 vuorokauden lujuus noin 21 MPa, 

28 vuorokauden keskimäärin 59 MPa
• soveltuu käytettäväksi AKR I- ja 

II-luokan kiviaineksen kanssa
• hiilidioksidipäästö jopa 40 % 

pienempi kuin portlandsementtien
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Peikko ja Consolis Parma toteuttivat yhteis-
työssä Työtehoseuran (TTS) kanssa vuoden 
2021 lopussa pilottihankkeen, jossa betoniele-
menttirakenteinen kantava runko asennettiin, 
purettiin ja asennettiin uudelleen. Hankkeen 
tarkoituksena oli testata ja osoittaa, että kanta-
vien rakenteiden välinen liitostekniikka mah-
dollistaa turvallisesti rakenteiden vaivattoman 
purkamisen ja uudelleenkäytön.

Kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden 
edistäminen ovat nopeasti etenevän ilmas-
tonmuutoksen hidastamiseksi välttämättömiä. 
Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali jo 
vuonna 2035 ja Euroopan komissio on asetta-
nut EU-tasoiset tavoitteet hiilineutraaliuden 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Consolis Parman -vastuullisuusohjelman 
mukaisena yhtiön strategisena tavoitteena on 
pienentää hiilidioksidipäästöjä viisi prosenttia 
vuosittain. Päästöjen pienentämiseksi kehitys-
työn painopiste on vähähiilisissä tuotteissa ja 
kiertotalouden edistämisessä.

Rakennussektori tuottaa yli kolmanneksen 
koko EU-alueen jätemäärästä ja 29 % kaikista 
uusiutumattomista raaka-aineista (2018). Luvut 
osoittavat, että rakennussektoriin kohdistuu 
valtava muutospaine ympäristöystävällisem-
pien toimintamallien löytämiseksi.

Pilotin tavoitteena oli osoittaa 
uudelleenkäytön mahdollisuudet
Consolis Parman, Peikon ja Työtehoseuran 
muodostaman yhteistyöryhmän toteutta-
man pilottihankkeen tarkoituksena oli tuottaa 
uutta tietoa betonielementtien uudelleenkäy-
tettävyydestä ja murtaa kokonaisten element-
tien uudelleenkäyttöön liittyviä negatiivisia 
ennakkoluuloja.

Pilottihankkeen 6 m × 8 m pilari-palkki-
runko toteutettiin PARMA GreenTM -teknolo-

Betonielementtien uudelleenkäyttöpilotti onnistui
giaan perustuvilla Parman vähähiilisillä pilari- 
ja laattaelementeillä ja Peikon DELTABEAM® 
Green -liittopalkeilla. Asennuksesta ja element-
tien purkamisesta vastasivat yhteistyössä 
Peikon ammattiasentajat ja TTS:n opiskelijat.

”Rakenteiden uudelleenkäyttäminen tun-
nistetaan yhtenä potentiaalisimmista tavoista 
vähentää rakennusteollisuuden raaka-aine-
kulutusta ja CO2 -päästöjä. Eritoten betonie-
lementtien purkamista ja uudelleenkäyttöä 
on tutkittu hyvin vähän käytännössä, ja niihin 
liittyy paljon ennakkoluuloja. Halusimme 
osoittaa, että nämä asiat ovat mahdollisia 
oikeanlaisella liitostekniikalla”, Peikon Senior 
Manager Jaakko Yrjölä kertoo.

”Kiertotalous ja päästövähennykset ovat 
ympäristöstrategiamme merkittävimmät 
osa-alueet. Betonielementtien uudelleenkäyttö 
kiehtoo meitä erityisesti siksi, että Suomessa 
kyseinen tekniikka ei ole ollut vielä merkittä-
västi esillä, vaikka se mahdollistaisi betonin 
pitkän elinkaaren hyödyntämisen”, Consolis 
Parman teknologiajohtaja Juha Rämö sanoo.

”Lähdimme mukaan tähän hankkeeseen, 
koska kestävä ja laadukas rakentaminen sekä 
kiertotalouden edesauttaminen ovat meille 
keskeisiä teemoja. Rakenteiden toteuttaminen 
purettaviksi ja uusiokäytön ennakkosuun-
nittelu auttavat jatkamaan niiden elinkaarta 
uudessa käyttökohteessa”, kommentoi TTS:n 
kehitys- ja asiakkuuspäällikkö Jukka Jaakkola.

Päästöt puoliksi kolmanneksen 
kustannussäästöillä
Sekä liittopalkkien ja betonielementtien väliset 
että elementtien keskinäiset liitokset suunni-
teltiin mahdollistamaan rakenteiden vaivaton 
purku ja uudelleenasennus.

Purkuvaiheessa toisistaan irrotetut raken-
teet nostettiin hallitussa järjestyksessä ja ne 

varastoitiin asennuspaikan viereen. Viimei-
nen työvaihe piti sisällään ontelolaattojen 
puhdistamisen, jotta myös laatoista saatiin 
uudelleenkäytettävät. Yksikään rakenneosa 
ei vahingoittunut purkuprosessin yhteydessä.

Uudelleenasennuksessa kaikki puretut 
rakenneosat sijoitettiin alkuperäisille paikoil-
leen ja muodostettiin pulttiliitokset uudelleen. 
Purkuprosessiin ja asennuksiin liittyvät mate-
riaali- ja prosessikustannukset oli mahdollista 
määrittää sekä talous- että ympäristönäkökul-
masta.

”Pilottihankkeessa verrattiin rungon uudel-
leenasennusta puretuilla rakenneosilla suh-
teessa uudelleenasennukseen täysin uusilla 
rakenneosilla. Tutkimuksen alaisessa pilot-
tirungossa purettavuuus ja uudelleenkäyttö 
tuottivat noin kolmanneksen kustannussääs-
tön ja noin 50 % pienemmät päästöt”, kertoo 
Jaakko Yrjölä Peikolta.

Katse tiukasti tulevaisuudessa
Pilottihankkeen yhteydessä yhteistyökump-
panit ottivat merkittävän askeleen kohti beto-
nielementtien konkreettista uudelleenkäyttöä. 
Vaikka kantavista runkorakenteista on vielä 
matkaa kokonaiseen rakennukseen, jo pelkän 
rungon uudelleenkäytettävyys on merkittävä 
parannus nykytilanteeseen.

Seuraava looginen askel onkin pilottihank-
keessa hankitun tiedon hyödyntäminen astetta 
pidemmälle kokonaisuudessa, johon sisällyte-
tään esimerkiksi seinäelementtien asennus ja 
kantavien laattojen päälle tehtävät pintaraken-
teet.

”Olisi mielenkiintoista jalostaa saatuja koke-
muksia laajamittaisemmin aidossa käytännön 
rakennuskohteessa ja arvioida uudelleenkäy-
tettävyyden tuottamia etuja elinkaarilaskel-
missa”, Juha Rämö päättää.

1 Pilottihankkeessa käytettiin vähähiilisiä teräs-

palkkeja ja betonielementtejä. 
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https://parma.fi/vastuullisuus/parma-green/
https://parma.fi/vastuullisuus/parma-green/
https://www.peikko.fi/tuotteet/deltabeam/deltabeam-green/
https://www.peikko.fi/tuotteet/deltabeam/deltabeam-green/
https://www.tts.fi/
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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- 
toiminnan tukena.

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

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

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

Kuntotutkimus suunnitellaan kullekin kohteelle erikseen. Tutkimus mene- 
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa selvitetään oikeita ja oleel-
lisia asioita. Kuntotutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet tiedot ja 
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joille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat perustiedot ky-
seisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttami-
seen ja tilaamiseen.
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by 40 Betonirakenteiden 
pinnat – luokitusohjeet 2021

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

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

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

Tuotetyyppi: Kirja 
Vuosi: 2021 
Sivumäärä:307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
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Betonin yhteystiedot 2021 
– osoite: Eteläranta 10

.com

PL 381 (Eteläranta 10, 10. krs)
00131 Helsinki
etunimi.sukunimi@betoni.com
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
vaihde: (09) 12 991

Betoniteollisuus ry:
Toimitusjohtaja Jussi Mattila
0400 637 224
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Janne Kihula
040 514 65 10
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Ari Mantila
0400 201 507
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Tiina Kaskiaro
050 4660 297
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto
040 900 3577
etunimi.sukunimi@betoni.com

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

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

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

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

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

hakemisto

A
la

vu
de

n 
B

et
on

i O
y

A
ns

io
n 

Se
m

en
tt

iv
al

im
o 

O
y

A
rk

ta
 L

aa
tu

se
in

ä 
O

y

B
et

on
ila

att
a 

O
y

B
et

on
ilu

om
a 

O
y

B
et

ro
c 

O
y

B
et

se
t-

yh
ti

öt

H
T

M
 Y

ht
iö

t O
y

H
yv

in
kä

än
 B

et
on

i O
y

JA
-K

O
 B

et
on

i O
y

Jo
ut

se
no

n 
El

em
en

tt
i O

y

K
an

ka
an

pä
än

 B
et

on
i j

a 
El

em
en

tt
i O

y

La
ka

n 
B

et
on

i O
y

La
m

m
in

 B
et

on
i O

y

Li
pa

-B
et

on
i O

y

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

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

Sillat, laiturit ja tukimuurit • •
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Alavuden Betoni Oy
Peräseinäjoentie 210, 63300 Alavus
Puh 0400 598 017
www.alavudenbetoni.fi
timo.raisio@alavudenbetoni.fi

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

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

b

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

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

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

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

Myynti:

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

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

Tehtaat:
Helsinki
Hämeenlinna
Kyyjärvi
Mikkeli
Nummela
Nurmijärvi
Parainen
Turku
Vierumäki

c
Consolis Parma (Parma Oy)
Yhteystiedot: ks. www.parma.fi

Consolis Parma on Suomen johtava betoniele-
menttien valmistaja ja elinkaariviisaan beto-
nirakentamisen suunnannäyttäjä. Yhtiöllä on 
toimintaa 16 paikkakunnalla ja se työllistää noin 
650 henkilöä. 

Consolis on Euroopan johtava teollisuuskonserni, 
joka tarjoaa kestäviä ja älykkäitä betonielement-
tirakenteita rakennusteollisuuden tarpeisiin. 
Consolis työllistää yli 10 000 työntekijää 17 maas-
sa eri puolilla maailmaa ja konsernin liikevaihto 
vuonna 2020 oli miljardi euroa. www.consolis.com.

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

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

Ilmoitathan mahdollisista tietojen 
muutoksista tai korjauksista 
osoitteeseen betoni@betoni.com
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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.

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
www.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

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 050 5217 127
www.potius.fi
myynti@potius.fi
 
 

Lahden Kestobetoni Oy
Lakkilantie 2, 15150 Lahti
Puh 050 5217 127
www.kestobetoni.fi
myynti@kestobetoni.fi

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

Tarjoamme kokonaispalveluna betonielementit 
rakenne- ja elementtisuunniteltuina ja asennet-
tuina. Koska tunnemme yhtä lailla suunnittelun 
haasteet kuin arjen työmaalla, toteutamme 
kivirungot kustannustehokkaasti.

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

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kukonkankaantie 8 (PL 102), 15870 Hollola
Puh 03 877 200, Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi 
hallinto@rakennusbetoni.fi
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Rudus Oy
Karvaamokuja 2a (PL 42), 00380 Helsinki
Puh 020 447 711
www.rudus.fi
etunimi.sukunimi@rudus.fi

Rudus Oy on kestävien ja laadukkaiden kivipoh-
jaisten rakennusmateriaalien kehittäjä ja toimit-
taja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitse-
mansa saman katon alta: betonit, betonituotteet, 
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin 
kierrätyksen. Useat tuotteet voidaan suunnitella 
yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 
Ruduksen ammattitaitoisen henkilökunnan ja 
asiakkaan kanssa yhteistyössä.

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

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

Ruskon Betoni Oy
Piuhatie 15, 90620 Oulu
Puh 020 7933 400
www.ruskonbetoni.fi
etunimi.sukunimi@ruskonbetoni.fi

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

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

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

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

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

Elementti- ja valmisbetonitehtaat: 

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

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

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

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

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

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

Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:

Kalasataman betonitehdas
Verkkosaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puh 0290 091 093

Kirkkonummen betonitehdas
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093

Lapuan betonitehdas
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 044 3208 171

Liedon betonitehdas
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092

Lohjan betonitehdas
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093

Naantalin betonitehdas
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

Salon betonitehdas
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

Tampereen betonitehdas
Jalkaharpinkatu 7, 33840  Tampere
Puh 0290 091 094

Vaasan betonitehdas
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 040 7132 077

Ylöjärven betonitehdas
Soppeentie 61, 33470  Ylöjärvi
Puh 0290 091 094

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

v
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

Ylitornion toimipisteen lisäksi:

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

Ylitornion tehdas: ylitornio@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 50 vuoden kokemukseen 
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
Masuunikuonajauhe Cemex GGBS 450 
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!

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

Paalutarvikkeita jo vuodesta 1964.
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Paalutarvikkeita jo vuodesta 1964.
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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

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

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys, 
jonka pääkonttori sijaitsee Lahdessa.

Peikko valmistaa monentyyppisiä betoniliitoksia 
ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalura-
kentamiseen. Innovatiiviset ratkaisut tekevät 
rakentamisesta nopeampaa, tehokkaampaa ja 
turvallisempaa.

Peikon tavoitteena on tarjota asiakkailleen 
alan johtavia ratkaisuja, ja siksi Peikko investoi 
alallaan laajimmin tutkimukseen ja tuotekehi-
tykseen.

Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 2 000 
henkilöä yli 30 maassa.

Tuote- & palveluosio webissä

www.betoni.com
www.betoniteollisuus.fi/yritykset
www.betoniteollisuus.fi/tuotteet

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

PBM Arctic / 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

Raudoitteet | Tarvikkeet | Kiinnikkeet

Pintos Oy
Pysäkintie 12, 27510 Eura
www.pintos.fi
pintos@pintos.fi

Muut tehtaat ja toimipisteet:

Lappi 
Yrittäjäntie 9, 
27230 Lappi

Turku
Jonkankatu 4, 
20360 Turku

Tampere
Hatanpään valtatie 24, 
33100 Tampere

Espoon tarvikevarasto
Juvan teollisuuskatu 23, 
02920 Espoo

s
Salon Tukituote Oy
Kaskiahonkatu 8, 24280 Salo
Puh 02 731 2415
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
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ASKELEEN EDELLÄ RAKENTAMISESSA
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Ratkaisu vihreämpään 
rakentamiseen

Kuuntelimme asiakkaitamme 
ja kehitimme vähähiilisen 

Kolmossementin ympäristö-
ystävällisempään ja kestävään 

rakentamiseen.

Edelläkävijä 
vihreässä 
rakentamisessa
finnsementti.fi

Kolmossementti on vähäpäästöinen korkean 
52,5-lujuusluokan masuunikuonasementti.  
Maltillisen lämmöntuoton, korkean loppulujuuden, 
erinomaisen työstettävyyden ja hyvien säilyvyys-
ominaisuuksien ansiosta Kolmossementti 
soveltuu monenlaisiin kohteisiin.
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Tasoitevalinnalla voidaan vaikuttaa rakenteen toimivuuteen ja sisäilmaan.

ARDURAPID - tasoite sitoo sekoitetun veden täydellisesti
kerrospaksuudesta riippumatta.

Tutustu uusiin
pinnoitettaviin lattiatasoitteisiin

kotisivuillamme ardex.fi
Päällystys jopa 6 tunnin kuluttua !

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

Koulutamme märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmiin sekä sisäilmakorjausten työtekniikoihin.




