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Vaikuta 
rakentamisen 
päästöihin!
Ympäristöystävällinen Kolmossementti  
on askel vihreämpään rakentamiseen. 

Kolmossementin vähähiilisyyden takana on  
yhtenä raaka-aineena käytetty masuunikuona,  
joka nostaa loppulujuutta ja parantaa  
betonin tiiveyttä.  

Kolmossementtiin perustuvien betonireseptien  
hiilidioksidipäästöt ovat jopa 40 prosenttia  
alhaisempia kuin CEM I -sementtiin  
perustuvien betonien.

Valitsemalla Kolmossementin valitset fiksusti.  
Lue lisää finnsementti.fi.

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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 y Säästä aikaa automatisoitujen toimintojen avulla

 y IFC-sertifioitu ohjelmisto, joka sisältää  
myös BEC-tiedot!

Tietomallipohjainen rakennesuunnittelu ei ole 
koskaan ollut näin tehokasta ja suunnittelijan 
huomioon ottavaa. Sujuva työskentely 3D:ssä ja 
2D:ssä on nyt yhtä kuin CADMATIC Building.

Lue lisää tietomallipohjaisesta 
rakennesuunnittelusta

Tehokkain  
tietomalliohjelmisto  
betonielementti- 
suunnitteluun

CADMATIC Building
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MH-Betoni Oy
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Julkisivuyhdistys edistää laadukasta
julkisivurakentamista, joka kestää myös
tulevaisuuden ilmaston haasteet

AJANKOHTAISTA:
l Nimimerkki ”VIISTE” voitti arkkitehtiopiskelijakilpailun. 
Lue lisää www.julkisivuyhdistys.fi/uutishuone
l As Oy Säästökontu voitti perinteisen 
Julkisivuremontti 2021 -kilpailun. Lue lisää 
www.julkisivuyhdistys.fi / uutishuone
l Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimuksen 
tilaajan ohje. Lataa www.julkisivuyhdistys.fi / tietoa julkisivuista 
l Julkisivujen Markkinat 2022 -tutkimushanke käynnissä.

www.julkisivuyhdistys.fi

Liity jäseneksi.

”VIISTE” 1. palkinto Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2021

Tutustu ja tilaa: lammi.fi/harkko

– vain viikon toimitusajalla. 

  piimat.fi •  posti@piimat.fi  

Design-
betonilattiat 

PiiMat-tuotteilla!
Kestävän kehityksen TRU-lattiat!

M1-hyväksytyt 
pintakäsittelyaineet!
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The ugly duckling 
Concrete has in the political sense been for the past twenty years 
or so a “material non grata” – an undesirable material, at least to 
some extent. Concrete construction and development efforts related 
to it have hardly at all been recorded in the programmes of political 
parties or the government, or integrated in social projects. 

Despite its political status, concrete has been used in construction 
in ever increasing volumes. For example, 95 percent of apartment 
buildings are built from concrete. Every year, tens of thousands of 
people get to move into a new home built using a reasonably priced 
technology proven to be reliable, safe and long-lived.  

In practice, all the most important infrastructure items are 
implemented with concrete. Rail transport that offers a fast mode 
of transport with low emissions is largely based on the utilisation of 
concrete structures. In practice, all low-emission energy production 
relies completely on concrete construction. Without it, we would not 
have wind power, hydropower or nuclear power.    

The key political reason for the aversion to concrete construction 
has been the environment, or the mitigation of climate change. Wood 
has been suggested as a replacement to concrete, with unsubstanti-
ated claims of it being beneficial to the climate.  

These claims have now been disproven. The Finnish Climate 
Change Panel recently published the report it had been preparing 
for a long time on the climate benefits of using wood. According 
to the report, the climate emissions that can be avoided by using 
wood are so small that the reduction in emissions owing to the use 
of wood and the carbon stores of wood products will not be able to 
compensate for the loss of carbon sinks caused by logging over a 
time period of 150 years at least. In other words, wood construction 
does not slow down climate change, at least in its current form, but 
on the contrary accelerates it.  

Now that the report has been published, it will be interesting to 
see how the conclusions of the report affect the development of the 
regulation of construction. 

If the facts presented by the Climate Change Panel are taken into 
consideration in lawmaking, concrete will experience the transfor-
mation of the ugly duckling. It will once again be recognised as an 
also politically acceptable material that is seen to bring significant 
social, technical, economic and environmental added value to our 
society. The extensive efforts planned by the concrete industry for 
the reduction of emissions in the upcoming years also support this.   

Jussi Mattila
Managing Director, Association of Concrete Industry in Finland

Pääkirjoitus Preface

Ruma ankanpoikanen

Betoni on ollut poliittisessa mielessä viimeiset parikymmentä vuotta 
”materia non grata” – ei toivottu materiaali, ainakin jossain määrin. Beto-
nirakentaminen tai sen kehittäminen ei ole juuri kerännyt kirjauksia sen 
enempää puolue- tai hallitusohjelmiin kuin yhteiskunnallisiin hankkei-
siinkaan, kuin ehkä esimerkkinä materiaalista, joka pitäisi korvata jollain 
toisella tai ainakin kierrättää nykyistä fiksummin.

Poliittisesta statuksestaan huolimatta betonia on käytetty rakentami-
sessa yhä suurempia määriä. Muun muassa kerrostaloista 95 prosenttia 
rakennetaan betonista. Betonirakentamisen ansiosta kymmenet tuhannet 
ihmiset pääsevät joka vuosi muuttamaan uuteen kotiin, joka on tehty koh-
tuuhintaisella, koetellulla sekä luotettavaksi, turvalliseksi ja pitkäikäiseksi 
todetulla teknologialla.

Käytännössä kaikki infran merkittävät taitorakenteet toteutetaan beto-
nista. Yhä useammille mahdollistuu nopea ja vähäpäästöinen liikkuminen 
raiteilla, joka liikennemuotona perustuu paljolti betonirakenteiden hyö-
dyntämiseen. Mitä tulee käyttämäämme energiaan, käytännössä kaikki 
vähäpäästöinen, eli muu kuin polttamiseen perustuva merkittävä ener-
giantuotanto pohjautuu täysin betonirakentamiseen. Ilman sitä meillä ei 
olisi sen enempää tuuli-, vesi- kuin ydinvoimaakaan.

Keskeinen poliittinen peruste betonirakentamisen vieroksumiselle on 
ollut ympäristö, eli ilmastonmuutoksen torjuminen. Betonin korvaajaksi 
kaavaillun puun käyttämisen on väitetty, ilman pitäviä perusteluja, olevan 
hyväksi ilmastolle kasvattaen hiilinieluja ja -varastoja.

Pohja näiltä väitteiltä on nyt pyyhitty pois. Suomen ilmastopaneeli 
julkaisi vastikään pitkään valmistellun raporttinsa koskien puun käytön 
ilmastohyötyjä. Raportti toteaa, että puutuotteita käyttämällä vältetyt 
ilmastopäästöt ovat niin alhaiset, etteivät puun käytön aikaansaamat 
päästövähennykset ja puutuotteiden hiilivarastot pysty kompensoimaan 
hakkuista johtuvia hiilinielumenetyksiä ainakaan 150 vuoden aikajänteellä. 
Puurakentaminen ei siis ainakaan nykymuodossaan hidasta ilmastonmuu-
tosta, vaan päinvastoin kiihdyttää sitä.

Raportin tultua julkaistuksi on mielenkiintoista nähdä, miten siinä 
esitetyt toteamukset vaikuttavat rakentamisen sääntelyn kehittämiseen. 
Lainsäädäntötyössä tehtävät linjaukset tulevat paljastamaan, onko raken-
tamisen ilmastosääntelyn kehittäminen perustunut oikeasti väitettyihin 
ilmastonäkökohtiin, vai onko taustalla ollut muita, ideologisia syitä.

Mikäli Ilmastopaneelin esittämät faktat noteerataan lainlaadinnassa, 
betonille käy kuin rumalle ankanpoikaselle. Siitä kehkeytyy jälleen myös 
poliittisesti kelpo materiaali, jonka nähdään tuottavan yhteiskuntaamme 
merkittävän sosiaalisen, teknisen, taloudellisen ja ympäristöllisen arvon-
lisän. Tätä luonnollisesti tukevat myös betoniteollisuuden tavoittelemat 
mittavat päästövähennystoimet tulevina vuosina.

Jussi Mattila
toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry

1 Jussi Mattila
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Taideyliopiston uusi rakennus Mylly palkittiin 
Vuoden 2021 Betonirakenteena yksilöllisestä 
ja taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnitte-
lusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja 
toteutuksesta, jossa betonilla on näkyvä rooli 
yksityiskohtia myöten. 

”Sekä peruskorjatut vanhat että uudet 
betonirakenteet ja -pinnat ovat rakennuksessa 
laajalti esillä. Valmistunut kokonaisuus on kiin-
nostava esimerkki kestävän, arkisen betonisen 
tuotantorakennuksen muuntojoustavuudesta 
taideopetuksen ja kulttuurin käyttöön ainakin 
seuraavaksi sadaksi vuodeksi, jossa uusi toi-
minta on nähtävissä ja koettavissa. Rakennus 
on helposti lähestyttävä avara julkitila näytte-
lytiloineen ketään pois sulkematta, mutta se 
tarjoaa myös yksityiset tilat taiteen tekemi-
selle”, kiitti tuomaristo.

Myllyssä yhdistyy uudisrakentaminen ja 
vanhojen suojeltujen osien peruskorjaami-
nen. Kuvataideakatemian päärakennuksena 
toimiva Mylly muodostaa saman korttelin 
vanhojen maamerkkirakennusten ja vierei-
sen Teatterikorkeakoulun rakennuksen kanssa 
Taideyliopiston uuden Sörnäisten kampuksen, 
joka tuo kuvataiteen, teatterin ja tanssin yhteen 
kortteliin. 

Tontilla ennen sijainneen Helsingin Myllyn 
mukaan nimensä saanut uusi veistoksellinen 
rakennus on arkkitehtuuriltaan rouhea ja 

Vuoden 2021 Betonirakenne: 

– Taideyliopiston Mylly – 
tehtiin kestäväksi

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

”Palkittu rakennus edustaa uudenlaista rohkeata tarkoituk-
senmukaisuuden arkkitehtuuria. Uusi estetiikka lähtee kestä-
vyydestä ja siitä, että yhdellä materiaalilla, tässä tapauksessa 
betonilla, luodaan tilat, tekstuurit ja rakennetaan samalla runko 
tulevaisuuden sallivilla jänneväleillä. Kun muotit on purettu – se 
on siinä – kerralla tehty tuleviksi ajoiksi – rouhea kasvualusta 
taiteen iduille – ja samalla itsessään väkevä”, kiteytti Kimmo Lin-
tula, arkkitehti SAFA, tuomariston perustelut. Kohde on esitelty 
laajasti myös Betoni 3-2021 lehdessä, ss. 10–29.

1
2

1 Taideyliopisto Myllyn rakennuttajat, suunnittelijat 

ja toteuttajat vastaanottivat Vuoden Betonirakenne 

2021 palkinnon vasta maaliskuun 2022 lopussa jär-

jestetyssä tilaisuudessa.

2 Betoninen sisäänkäyntiaulasta lähtevä pää-

portaikko johdattaa ylöspäin kohti yksityisempiä 

opetus- ja työtiloja. Rakennuksen sydän on viisi 

kerrosta yhdistävä valoisa ja avara keskustila, joka 

liittää toisiinsa eri opetusalueet ja tarjoaa paikan 

tapahtumille sekä kohtaamisille.
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ammentaa aiheita sekä käyttää materiaali-
paletin entisen teollisuusalueen historiasta. 

”Sijoittuminen vilkkaan Sörnäisten ran-
tatien tien varteen ja eleettömyys vanhassa 
tehdasmiljöössä ovat vain kätkettyä mahti-
pontisuutta. Tilava opetusrakennus on onnis-
tunut kokonaisuus työ- ja näyttelytiloja”, totesi 
tuomaristo.

Vuonna 2017 arkkitehtuurikilpailun voit-
taneeseen JKMM Arkkitehtien suunnittele-
maan rakennukseen on räätälöity tiiviissä 
yhteistyössä käyttäjän, henkilökunnan ja 
opiskelijoiden kanssa avoimet ja muunnelta-
vat tilat kuvataiteen, valo- ja äänisuunnittelun 
sekä esittävän taiteen lavastuksen opetusta ja 
tapahtumia varten. Rakennuksen runko mah-
dollistaa tarvittaessa monia muunneltavia tila-
kombinaatioita.

Katutason sisäänkäyntiaula sekä näyttely-
tila avautuvat laajoin ikkunoin ympäröivään 
katumaisemaan. Betoninen pääportaikko joh-
dattaa ylöspäin kohti yksityisempiä opetus- ja 
työtiloja. Rakennuksen sydän on viisi kerrosta 
yhdistävä valoisa ja avara keskustila, joka liit-
tää toisiinsa eri opetusalueet ja tarjoaa paikan 
tapahtumille sekä kohtaamisille. Laaja kattote-
rassi mahdollistaa toiminnan myös ulkotilassa. 
Mittavan kunnostuksen läpikäyneessä siilora-

kennuksessa on muun muassa oppilaskunnan 
tilat sekä opetus- ja projektityötiloja. 

Haastavat rakennustyöt
Rakentamisen haasteita ovat olleet vaativat 
louhinta- ja maanrakennustyöt sekä purku-
töissä säilytettävien rakennusten rajapinnat, 
joissa osassa on tarvittu vahvaa tuentaa. Van-
hoja maanvaraisia perustuksia on tuettu muun 
muassa suihkupaalutuksella. Uudisrakennuk-
sen perustukset on tehty kallionvaraisena. 

Osia vanhasta viljasiilosta on säilytetty ja 
siilojen rakenteita on vahvistettu teräsbeto-
nimantteloinneilla ja lämpöeristetty levyrap-
paamalla.

Betonin kestävät ominaisuudet tulevat 
esiin rakenteissa ja käyttöpinnoissa. Uudisra-
kennuksen runko on paikallavalettu betonipi-
larilaatta ja jäykistävinä rakenteina toimivat 
aukotetut ulkoseinärakenteet sekä sisällä 
olevat hissikuilut. Tiukkojen ääneneristävyys-
vaatimusten vuoksi välipohjarakenteet ovat 
poikkeuksellisen paksuja. Näiden kestävyys 
on varmistettu lävistysraudoituksella, jonka 
suuren kapasiteetin ansiosta erillisiä sienivah-
vistuksia ei tarvittu. 

Keskusaulassa kerroksien välillä kulkevat 
ristikkäin pintakäsittelemättömät, konepajalla 

3

3 "Käytimme ulkoseinien muotituksessa Doka Oy:n 

Top50-seinämuottikalustoa. Betonikonkareiden taidot 

olivat tarpeen myös Manto-muoteilla tehtyjen kuilujen 

asennuksissa, holvien raudoitustöissä sekä seinien 

valutöissä. Runkotöihin sisältyi 10 000 neliömetriä 

holvipintoja ja 4 500 neliötä väli- ja ulkoseinien muot-

titöitä. Betonia meni yli 6 000 kuutiota", työpäällikkö 

Janne Ikonen Keski-Suomen Betonirakenne Oy:stä 

kertoo.

4 Viisikerroksisen uudisrakennuksen betoniraken-

teisen julkisivun ulkopinta on Sörnäisten rantatien 

puolella paikalla muurattu Raikkonen Oy:n toimitta-

malla punaisella RT 60 Kasarmitiilellä. Tiilisauman 

sävyksi valittiin rapattujen pintojen vaalea sävy ja 

saumaus tehtiin ns. sutimestarin saumauksena.

5 Kattoterassin julkisivuaukotus mukailee muita 

kerroksia. Laaja kattoterassi mahdollistaa erilaiset 

tapahtuma- ja näyttelytoiminnat myös ulkotiloissa. 

Samalla avautuvat laajat näkymät yli kaupungin.

Vuoden 2021 Betonirakenne: 
– Taideyliopiston Mylly – tehtiin kestäväksi
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hitsatut teräsportaat, jotka on asennettu beto-
nisiin välipohjatasoihin.

Rakennuksen perustukset ja betonirunko 
on mitoitettu 100 vuoden käyttöiälle.

Vaativia betonirakenteita
Betonirungon valun haasteita ovat olleet sei-
nien ja näkyviin jäävien pintojen puhdasvalu-
pinnat, korkeat holvituennat sekä isot ikkuna- 
ja oviaukot. Lisähaastetta ovat asettaneet itse-
tiivistyvällä IT-betonilla valetut korkeat seinät 
ja kuilut. Näissä vaativissa betonirakenteiden 
toteutuksissa runkourakoitsijana toiminut 
Keski-Suomen Betonirakenne Oy on onnis-
tunut erinomaisesti.

Paikallavalettu betonirunko ja -pinnat 
on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja 
muokkausta. Pinnoittamattomat betonipinnat, 
käsittelemättömät teräspinnat ja sisustuksen 
karhea yleisote sopivat hyvin yhteen raken-
nuksen teollisen perinteen kanssa. Paikalla-
valupinnoissa näkyvät muottilaudoituksen 
ja muottilukituksen kuviot. Rouheissa beto-
nipinnoissa on sallittu työn jäljen näkyminen. 
Käytössä olevat betonipinnat on myös suoja-
käsitelty pölynsidonta-aineella.

Katutason tilojen, sisäänkäyntiaulan, 
näyttelytilojen ja pääportaikon betoniset lat-
tiapinnat on hierretty. Muissa kerroksissa on 

pääosin kovaa kulutusta kestävät kovabetoni-
lattiat. Betonirakenteinen saumaton lattia on 
kestävä ja helposti huollettava. 

”Kohde on vaatinut erityisosaamista sekä 
uusien ja vanhojen rakenteiden että uuden tek-
niikan yhteensovittamista. Hankkeen suunnit-
telu ja johtaminen ovat olleet poikkeuksellisen 
haastavia kokonaisuuksia. Toteutunut kohde 
on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttami-
sesta, eri osapuolten saumattomasta yhteis-
työstä, ensiluokkaisesta suunnittelusta ja 
toteutuksesta”, korosti tuomaristo.

”Valmistunut rakennuskokonaisuus on 
hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, 
missä monipuolisella betonin käytöllä on 
aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakenta-
mista, jossa pitkä käyttöikä ja muuntojousta-
vuus ovat olleet jo suunnittelun lähtökohtina. 
Rakennuskokonaisuus on arkkitehtonisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvo-
kas ja osoitus kestävästä betonirakentamisesta. 
Tilat ovat valmiit, kun taideyliopistolaiset 
muokkaavat niistä ajan ja tarpeiden mukaan 
itsensä näköisen”, kiitti tuomaristo.

Taideyliopiston Myllyssä on uutta rakenta-
mista 10 923 m2 ja vanhaa säilytettyä 1776 m2, 
yhteensä 12 699 m2.

Taideyliopiston Mylly, Helsinki
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja: Veritas Eläkevakuutus 
Käyttäjä: Taideyliopisto
Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu: JKMM 
Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Vahanen Suunnittelu-
palvelut Oy 
KVR Pääurakoitsija: Lujatalo Oy

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty 
vuodesta 1970 lähtien ja vuonna 2021 se järjes-
tettiin 52. kerran. Tällä kertaa kilpailuun osallis-
tui 9 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen 
kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka 
parhaiten edustaa suomalaista betoniraken-
tamista. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi 
ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, 
-tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti 
Betoniteollisuus ry.

6

6 Tilat ovat valmiit, kun taideyliopistolaiset muok-

kaavat niistä ajan ja tarpeiden mukaan itsensä näköi-

sen toiminnallisen kokonaisuuden.

7 Osia vanhasta viljasiilosta on säilytetty ja siilojen 

rakenteita on vahvistettu teräsbetonimantteloinneilla 

ja lämpöeristetty levyrappaamalla.

Vuoden 2021 Betonirakenne: 
– Taideyliopiston Mylly – tehtiin kestäväksi
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Vuoden betonirakenne 2021 tuomaristo:
Toimitusjohtaja, Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, tuomariston puheenjohtaja
Arkkitehti SAFA, Kimmo Lintula, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Rakennusarkkitehti RIA, Mika Suihko, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Dipl.ins., Pekka Talaskivi, RIL ry
Dipl.ins., Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry
Päätoimittaja, Tapio Kivistö, Rakennuslehti
Päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti, 
tuomariston avustaja 

Lisätietoja: 
www.betoni.com

Vuoden 2021 Betonirakenne-ehdokkaat:
Tikkurilan kirkko – Arkkitehtitoimisto OOPEAA
Portus, Helsinki - Arkkitehtiryhmä A6
Scandic Grand Central-hotellin laajennus ja korjausosa, Helsinki - Arkkitehtitoimisto
Futudesign Oy (laajennusosa) ja Soini & Horto Oy (korjausosa)
Taideyliopiston Mylly, Helsinki – JKMM Arkkitehdit Oy
Matinkylän jäähalli, Espoo – arkMILL
KOy Infracity, Turku – Sigge Arkkitehdit Oy
Monikon koulu, Espoo – Arkkitehtitoimisto Perko
Atlantinsilta, Helsinki – WSP Finland Oy
Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus - Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy

8
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8 Taideyliopiston uudessa rakennuksessa toimi-

vat kuvataiteen, teatterin ja tanssin opetustiloja. 

Esimerkiksi äänitekniikan opetusta ja harjoittelua 

varten rakennuksen paikallavaletut välipohjat ovat 

poikkeuksellisen paksuja osittain käyttäjien tarpeista 

johtuen.

http://www.betoni.com
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9 Katutason tilojen, sisäänkäyntiaulan, näyttelyti-

lojen ja pääportaikon betoniset lattiapinnat on hier-

retty. Muissa kerroksissa on pääosin kovaa kulutusta 

kestävät kovabetonilattiat. 
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Concrete Structure of the Year 2021: 
– Mylly building of Uniarts Helsinki 

The new Mylly building of the University of 
the Arts Helsinki was selected the Concrete 
Structure of the Year 2021 and praised for its 
individualistic and skilled architechtural and 
structural design as well as the high standard 
of the development process and implementa-
tion where concete plays a visible role down to 
the level of details. 

Both renovated old and new concete struc-
tures and surfaces are widely showcased in 
the building. The completed building is an 
interesting example of the modifiability of a 
strong, mundane concrete production building 
to meet the needs of art education and culture 
for at least the next one hundred years. The 
new activities can be seen and experienced in 
the building. 

As a large public space with exhibition facili-
ties, the building is easily accessible and also 
provides private areas for art production.

The building, which was the winning entry 
of Architects JKMM in an architectural com-
petition in 2017, comprises tailored, open and 
modifiable rooms designed in cooperation with 

the user, the staff and the students for educa-
tion in fine arts, light and sound design, and 
performing arts as well as events.

The entrance lobby and the exhibition 
area on the street level are connected to the 
surrounding street view through large win-
dows. The main concrete staircase rises up to 
the more private teaching and working rooms. 
Outdoor activities are also possible thanks to 
the large roof terrace. After a large-scale renova-
tion project, the old silo building now houses 
e.g., facilities for the student council as well as 
teaching and project work rooms. 

Steel staircases welded in an engineering 
workshop and void of any surface treatment 
run crosswise in the central lobby between the 
floors. They are supported on the intermedi-
ate concrete floors. The cast-in-place concrete 
frame and surfaces are designed to withstand 
high wear. 

Special expertise was required in this pro-
ject, as well as the adaptation of new and old 
structures to new technology. The finished pro-
ject demonstrates a high level of professional 
building development, seamless cooperation 
between the various parties, and first-class 
design and implementation.
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Suunnittelutehtävä oli haastava, sillä suuri-
kokoinen rakennus muodostui lähinnä sisällä 
olevan automatisoidun robottivaraston vaa-
timusten mukaan eikä rakennusta voinut 
jäsentää massoittelulla tai kattomuodolla. 
Vaikka sijainti Turun kehätien varrella lähellä 
lentoasemaa salli suurpiirteisen rakennuksen, 
haluttiin rakennuksen viestivän design-alan 
yrityksen arvoista olemalla laadukas ja hel-
posti lähestyttävä.

Vaikka rakennus ei voinut muodollaan vies-
tiä käyttötarkoituksestaan, emme halunneet 
tehdä pelkkää postmodernin arkkitehtuurin 
klassikkokirjassa "Learning from Las Vegas" 
kuvailtua kulissimaista ”koristeltua vajaa”. 
Haimme rakennuksen konseptin lähiympä-
ristöstä. Heti tontin pohjoispuolella alkaa 
Pomponrahkan luonnonsuojelualue ja vie-
ressä sijaitsee Suomen kolmanneksi suurin 
siirtolohkare, Pirunpesä. 

Rakennuksen metsäteema näkyy julkisi-
vupinnoissa abstraktina pystysuuntaisena 
reliefikuviona, joka viittaa ympäröivän metsän 
puunrunkoihin. Tontin puita säilytettiin mah-
dollisimman paljon ja alue maisemoitiin käyt-
täen kunttaa sekä rakennuksen alta siirrettyjä 
kivenlohkareita. Parkkialueet jäsennettiin puin 
ja istutuksin suosien kotimaisia, luonnonvarai-
sia lajeja. Suurikokoisten ikkunoiden kautta 
metsänäkymät tuotiin osaksi sisätiloja. Ravin-
tolasta on yhteys ulkoterassille ja toimistopar-
velta pitkälle parvekkeelle.

Finnish Design Shop

Avanto Arkkitehdit Oy 
Ville Hara, Anu Puustinen,  
arkkitehdit SAFA 
www.avan.to 
 
Rakenne-ja lattiateksti-lisäykset: 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, 
arkkitehti SAFA 
maritta.koivisto@betoni.com

Finnish Design Shop on maailman suurin pohjoismaisen designin 
verkkokauppa, jonka nopea kasvu vain vauhdittui pandemian 
aikana, kun fyysiset kaupat sulkivat ovensa. Uusi rakennus 
sisältää yli sataan eri maahan toimittavan logistiikkakeskuk-
sen, pääkonttorin, tuotteiden näyttelytilat ja ravintolan. Kestävä 
kehitys oli voimakkaasti mukana kaikissa valinnoissa – julkisivut 
ja lattiat tehtiin betonista.

Julkisivut tehtiin betonista
Julkisivuelementit ovat betonisia sand-
wich-elementtejä. Loppukeväällä 2020 alka-
neen projektin aikataulu oli hyvin kireä, jotta 
rakennus valmistuisi kesäksi 2021 tulevaa jou-
lumyyntiä varten. Reliefipinta päätettiin siksi 
toteuttaa Recklin valmiilla Brisbane-muotti-
matriisilla. Vaikka poimutetun kuvion syvyys 
on ainoastaan 15 millimetriä, elää pinta päi-
vänkierron mukaan ja varjot saavat kuvion 

Va
lo

ku
va

t: 
K

uv
at

oi
m

is
to

 K
uv

io
 / 

A
n

de
rs

 P
or

tm
an

1 Asemapiirros. Laaja rakennuskokonaisuus sijait-

see Turun kehätien varrella lähellä lentokenttää.

2 Betonisen julkisivupinnan reliefikuvio tuo laajaan 

julkisivupintaan uuden mittakaavan, joka hahmottuu 

vasta rakennusta lähestyttäessä.
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näyttämään syvemmältä. Kuvio tuo laajaan 
julkisivupintaan uuden mittakaavan, joka 
hahmottuu vasta rakennusta lähestyttäessä. 

Julkisivujen betonielementit valmisti 
turkulainen Suomen Kovabetoni Oy. Kustan-
nusten optimoimiseksi harmaa betonimassa 
toteutettiin normaalilla kiviaineksella ja 
Portland-sementillä, mutta massaan lisättiin 
6 % Lanxessin mustaa Bayferrox-pigmenttiä. 
Lopullinen julkisivujen betonipinta suojattiin 
mustalla sävytetyllä Faceal Color -pintasuoja-
käsittelyllä. Tasainen tumma väri maastouttaa 
rakennuksen ympäristöönsä ja samalla tuote 
suojaa betonia vilkkaan tien liikenteen pääs-
töiltä (oleofobisuus) sekä sadevedeltä (hydro-
fobisuus). Suojauksen toteutti Uudenmaan 
Pintasuojaus Oy.

Mustalle julkisivupinnalle kontrastina ovat 
sisäänkäynnin osoittava tuulikaappi ja toisen 
kerroksen parveke, jotka ovat puuverhottuja. 
Puupintaiset ikkunat ja ovet tuovat ulkoark-
kitehtuuriin myös lämpöä.

Sisäänkäynti rakennukseen on showroo-
min kautta. Lasiseinäinen korkea tila avaa 
rakennuksen toiminnan ulospäin. Avaraa 

tilaa hallitsee kahdesta massiivisesta liima-
puupalkista tehdyt suorat puuportaat. Portaat 
vievät parvelle, jolla toimisto- ja neuvottelutilat 
sijaitsevat. Koko parven levyinen lasiseinä avaa 
näkymät varastohalliin robottikeräysjärjestel-
mineen.

Kestävä kehitys mukana 
suunnittelussa ja toteutuksessa
Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu 
Kiiski korostaa kestävän kehityksen olevan 
tärkeimpiä arvoja yrityksen toiminnassa. – 
Myymme designia, joka kestää vuosikymme-
niä. Pyrimme siihen, että myös kaikki muu 
täyttää tämän kriteerin.

Kestävää kehitystä korostaen rakennuk-
sen arkkitehtuuri on korkeatasoista sekä jul-
kisivussa että sisätiloissa. Tumma rakennus 
on selkeälinjainen ja funktionalistinen, joka 
sopeutuu hyvin ympäristöönsä.

Rakennuttaja NREP Logicentersin Jarkko 
Äikää toteaa, että kestävä kehitys oli hyvin 
voimakkaasti mukana kaikissa valinnoissa. 
Esimerkiksi kaikki rakennusmateriaalit ovat 
läpikäyneet tarkan seulan.

Finnish Design Shop

3

3 Julkisivu on tummaa betonia. Betonijulkisivun 

abstrakti kuvio viittaa metsään ja puunrunkoihin. 

Lasijulkisivujen tuulijäykisteenä on liimapuu.

5 Kahden kerroksen korkuinen näyttävä showroom 

aukeaa lasijulkisivullaan ympäröivään maisemaan 

rakennuksen koilliskulmassa. Ensimmäisessä kerrok-

sessa ovat myös muun muassa ravintola keittiöineen, 

kuvausstudio ja noutopiste. 
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4a Julkisivu pohjoiseen

4b Julkisivu itään

4c Julkisivu länteen

4d Julkisivu etelään

Finnish Design Shop
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Logistiikkakeskusten valtavirrasta poike-
ten rakennuksen julkisivuksi valittiin kestävä 
betonijulkisivu.

Tontilla ollutta puustoa säilytettiin mah-
dollisimman paljon ja pihalle jätettiin luonnon 
mukaisia alueita. Henkilöliikenne ja rekkalii-
kenne on eriytetty ja näiden välissä on met-
sikkö.

Uudessa modernissa logistiikkakeskuk-
sessa on panostettu energiatehokkuuteen. 
Uusiutuvaa energiaa tuottaa 560 aurinkopa-
neelia ja 24 maalämpökaivoa.

Rakennus sai ensimmäisenä suomalaisena 
logistiikkakeskuksena Breeam-ympäristöluo-
kituksen toiseksi korkeimman Excellent-tason. 
Kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästiin elin-
kaarikonsultin ohjauksella. Rakennus saa ener-
giansa maalämmöstä ja aurinkopaneeleista ja 
kestävyyttä optimoitiin aina olevan kasvilli-
suuden suojaamiseen saakka.

Kyseinen taso on myönnetty tähän men-
nessä vain muutamalle logistiikkakeskukselle 
Suomessa.

Rakentaminen osui hyvään aikaan
Kohteen KVR-urakoitsijana toimi YIT Suomi 
Oy. Hanke eteni tiivistahtisesti. Rakennustyöt 
tontilla alkoivat marraskuussa 2020. Kuten 
Turun seudulla on yleistä, rakennus vaati 
paalutuksen teräs- ja betonipaaluin. 

Suunnitelmat olivat toteutusvaiheen käyn-
nistyessä melko pitkällä ja niitä täydennettiin 
töiden edetessä. Urakoitsija onnistui saamaan 
hankkeeseen osaavat aliurakoitsijat ja rakenta-
minen eteni kaiken kaikkiaan ripeästi. 

Toteutusvaihe osui myös hyvään aikaan, 
jolloin materiaaleja oli tarjolla ilman viiveitä.

Suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä 
Logistiikkakeskuksen pääsuunnittelusta vas-
tasi logistiikkarakentamiseen erikoistunut 
Arkkitehtiruutu Oy. Rakennuksen arkkiteh-
tuurista ja julkisivujen suunnittelusta vastasi 
Avanto Arkkitehdit Oy ja sisätilojen suunnitte-
lijana toimi Studio Joanna Laajisto. Suunnitte-
lua ohjasi korkealaatuinen, ympäristöön sopiva 
arkkitehtuuri ja kestävä kehitys, joka otettiin 
huomioon kaikissa valinnoissa.

Arkkitehtiruudun suunnittelutiimissä ja 
pääsuunnittelijana hankkeen loppuvaiheessa 
toiminut arkkitehti Susanna Rantanen kertoo, 
että haasteina olivat tontin korkeuserot ja 
raskaan kaluston mahduttaminen tontille. 
Rakennus sijoitettiin tontin etelärajalle, jolloin 
saatiin mahdollisimman paljon tilaa rekkapi-
halle. Mukana suunnittelussa oli apuna myös 
liikennesuunnittelija.

Rakennuksen korkeus ja pitkät jännevälit 
tekivät kohteesta rakenteellisesti vaativan. 
Varaston bruttoala on lähes 9000 neliömet-

Finnish Design Shop
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6 Tontin puita säilytettiin mahdollisimman paljon ja 

alue maisemoitiin käyttäen kunttaa sekä rakennuksen 

alta siirrettyjä kivenlohkareita

7 Betonijulkisivun reliefipinta toteutettiin Recklin 

valmiilla Brisbane-muottimatriisilla. Vaikka poimute-

tun kuvion syvyys on ainoastaan 15 millimetriä, elää 

pinta päivänkierron mukaan ja varjot saavat kuvion 

näyttämään syvemmältä. 
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riä, ja vapaata korkeutta on 11,7 metriä. Finnish 
Design Shop on investoinut nykyaikaiseen 
robottiautomatiikkaan, jonka ansiosta kuu-
tiot saadaan hyödynnettyä mahdollisimman 
tehokkaasti.

Varastotilojen mitoituksessa tärkeitä lähtö-
kohtia olivat tehokkuus ja toimivuus sekä tilan 
riittävä korkeus hyllytyksille. Moduulimitoitus 
on suunniteltu siten, että hyllytys on mahdol-
lista molempiin suuntiin. Tavaroiden lyhyet 
siirtomatkat ja mahdollisimman risteytymätön 
layout tehostavat varaston toimintaa. Lähellä 
suorakaidetta oleva rakennuksen muoto oli 
optimaalinen varaston suunnittelulle.

Toimisto- ja asiakastiloissa korostuu design. 
Kahden kerroksen korkuinen näyttävä sho-

wroom aukeaa lasijulkisivullaan ympäröivään 
maisemaan rakennuksen koilliskulmassa. 
Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös muun 
muassa ravintola keittiöineen, kuvausstudio 
ja noutopiste. Toisessa kerroksessa sijaitsevat 
toimistotilat. Niiden vapaa korkeus vaihtelee 
7,1–7,5 metrin välillä.

Toimistotilat jakaantuvat pohjoissivun 
ikkunanauhalla varustettuun korkeaan avo-
toimistoon, neuvottelutiloihin sekä pienempiin 
ryhmä- ja vetäytymistiloihin. 

Toimistokerroksen pientilat ovat ympä-
röivää tilaa matalampia noppamaisia kom-
ponentteja. Yhdessä nopista sijaitsevat ker-
roksen wc-tilat. Pergolan kattamasta kahvi-
la-lounge-kirjastosta sekä aulasta ja neuvot-

telutilasta pääsee metsikön kohdalla olevalle 
puuverhoilulle parvekkeelle. Toimiston käytä-
vää rajaavat varastoon päin korkeat lasiseinät, 
joista voi seurata varaston toimintaa.

Rakennusrungon pilari-palkki-järjestelmä, 
kevytrakenteiset väliseinät sekä toimistojen 
nauhaikkunat mahdollistavat myös toimisto-
tilojen muuntojoustavuuden. Tilojen sijoitte-
lussa, rakenteissa ja talotekniikassa on varau-
duttu rakennuksen laajentamiseen.

Kestävät ja näyttävät betonilattiat
Showroomissa on esillä upea valikoima suoma-
laisia Design-tuotteita, joten myös lattiapinnan 
tulee olla tyylikäs.

Finnish Design Shop

8 Toimistotilojen käytävää rajaavat varastotiloihin 

päin korkeat lasiseinät, joiden kautta varastotoimin-

toja voi seurata. Käytävillä on hiotut Designbetoni-lat-

tiat.

9,10 Varasto- ja terminaalipuolelle valittiin beto-

nilattian pintamateriaaliksi A3-kulutuskestävyysluo-

kan Neodur HE3 SVS3 kuivasirote ja liikuntasaumaksi 

muotoiltu Wave.

11a ja b 2. ja 1. kerros. Rakennusrungon pilari-palk-

ki-järjestelmä, kevytrakenteiset väliseinät sekä 

toimistojen nauhaikkunat mahdollistavat tilojen 

muuntojoustavuuden. Varastotiloissa moduulimitoi-

tus on suunniteltu siten, että hyllytys on mahdollista 

molempiin suuntiin.

11a

11b

https://www.finnishdesignshop.fi/showroom
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpiimat.fi%2Ftuotteet%2Fkuivasirotteet%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc949e5f3e764c6ce96c08da21d377f0%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637859490521699778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=b2KRxw9nCasdBiuY23RHFetDlyo4ngi%2Fmy9qOenR7dQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpiimat.fi%2Ftuotteet%2Fsaumaraudoitteet%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc949e5f3e764c6ce96c08da21d377f0%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637859490521699778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=gaHk1JyRC111NIl5xmUacbOwrMEsQ%2Fsh%2BJTif03hsRU%3D&reserved=0
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Showroomin lattiaratkaisuksi valittiin beto-
nilattia, ns. Designlattia, joka tässä kohteessa 
toteutettiin DesignBase-versiona eli hiottuna 
ja kiillotettuna harmaana perusbetonilattiana. 
Lopuksi lattia käsiteltiin Obtego-suoja-aineilla, 
jotka vähentävät lattian likaantumista ja hel-
pottavat puhtaanapitoa.

Lattiaurakoitsijana toimi Bermanto Oy, 
jonka designlattiapuolta jatkaa nyt PDH-Lat-
tiat Oy.

Varasto- ja terminaalipuolelle valittiin beto-
nilattian pintamateriaaliksi A3-kulutuskestä-
vyysluokan Neodur HE3 SVS3 kuivasirote ja 
liikuntasaumaksi muotoiltu Wave.

Bermanto toimi myös näiden tilojen lat-
tiaurakoitsijana. Lattiamassana oli normaali 
harmaa lattiabetoni ja myös sirote oli sävyt-
tämätön. Bermannon lattiapuolelta toimin-
taa jatkaa nyt kaksi yritystä BC Floors Oy ja 
MaxBe Oy.

Laajan rakennuskokonaisuuden lattioissa 
on paalulaattarakenne, joten eri detaljien 
osalta käytiin useita palavereja pääurakoitsi-
jan, rakennesuunnittelijan, kuitubetonimitoit-
tajan ja lattiaurakoitsijan välillä. Yhteistyö oli 
erittäin hyvää ja vaikka palaverit jouduttiin val-
linneesta tilanteesta johtuen käymään verkon 
välityksellä, päästiin hyviin lopputuloksiin.

– Wave-liikuntasauman asentaminen pak-
suun laattaan oli hieman haasteellista, sillä sen 
leveästä yläpinnasta johtuen asennuksen tuli 
olla erittäin tarkkaa, kertoo Piimat Oy:n toimi-
tusjohtaja Martti Matsinen.

Rakenne toteutettiin kuitubetonipaalu-
laattarakenteena, joka valettiin osalla alueista 
pumppaamalla ja osalla laserlevitintä käyttäen. 
Tämä vaikutti myös betoniresepteihin, sillä 
pumpatessa jouduttiinn käyttämään hienom-
paa massaa.

Sisätiloissa on pelkistettyä ilmettä
Avanto Arkkitehdit suunnittelivat myös sisäti-
lojen puiset pääportaat, jotka johtavat parvelle 
ja toimistotiloihin.

Pääosin sisätila- ja sisustussuunnittelu on 
Studio Joanna Laajiston käsialaa. 

Suunnittelu lähti liikkeelle siitä, mikä 
määritellään laaduksi. Esimerkiksi kolme 
metriä korkeista sisäovista ja puulasiseinistä, 
wc-tilojen automaattisista seinähanoista sekä 
kaikkien tilojen akustisista ratkaisuista pys-
tyttiin pitämään kiinni kautta koko projektin. 
Kohteessa on käyttötarkoitukseensa sopivia, 
laadukkaita ratkaisuja. 

Sisätilojen ilme on pelkistetty. Pinnoilla 
sekä kiintokalusteissa on paljon vaaleita sävyjä. 

Muuten neutraaleihin tiloihin on tuotu kirk-
kautta ja leikkisyyttä irtokalusteiden väreillä.

Breeam-ympäristöluokituksen Excellent 
-taso toi haastetta myös valaistuksen suunnit-
teluun. Etenkin korkeiden tilojen valaistuksen 
ratkaisut vaativat pohdintaa.

Rakennuttajan, suunnittelijoiden ja toteut-
tajien tiiviillä yhteistyöllä noin 15 miljoonan 
euron hanke saatiin valmiiksi aikataulussa. 

12 Showroomin lattian pintana on kiillotettu kovabe-

toni Design Top ja pinnan suojauksessa on käytetty 

Obtego R-50 -suoja-ainetta.

13 Showroomissa on esillä upea valikoima suoma-

laisia Design-tuotteita, joten myös lattiapinnan tulee 

olla tyylikäs.
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https://piimat.fi/tuotteet/designlattiatuotteet/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpiimat.fi%2Ftuotteet%2Fkuivasirotteet%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc949e5f3e764c6ce96c08da21d377f0%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637859490521699778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=b2KRxw9nCasdBiuY23RHFetDlyo4ngi%2Fmy9qOenR7dQ%3D&reserved=0
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https://www.finnishdesignshop.fi/showroom
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Finnish Design Shop, Turku
Rakennustyyppi Logistiikkakeskus, pääkonttori, näyttelytilat ja ravintola
Osoite Aviatie 2, Turku
Suunnittelu 2020–2021
Rakentaminen 2021
Bruttoala 12 129 br-m2

Rakennuttaja NREP IV FinCo 8 Oy / Sanna Vikström ja Jarkko Äikää
Rakennuttajakonsultti JL- Projektikonsultit Oy / Jarmo Leskinen
Käyttäjä Finnish Design Shop Oy / Teemu Kiiski
Valvoja Auratec Oy / Juhani Virtala
TATE- valvoja TA-Tekniikka Ky / Asko Tamminen

Suunnittelijat:
Julkisivusuunnittelu Avanto Arkkitehdit Oy / Ville Hara, Anu Puustinen ja Noora 

Lehtinen, arkkitehdit SAFA, Veronika Farvozdinova, arkkitehti
Pää- ja ark-suunnittelu Arkkitehtiruutu Oy / Riku Aramo, Päivi Mäntylä ja Susanna 

Rantanen
Sisustussuunnittelu  Studio Joanna Laajisto / Joanna Laajisto ja Mimmu Hirvonen
Rakennesuunnittelu SWECO Rakennetekniikka Oy / Aki Luntamo
Pohjarakennesuunnittelu SM Maanpää Oy / Sauli Maanpää
Talotekniikkasuunnittelu SWECO Talotekniikka Oy / Antti Mustalammi, Santtu Meristö 

(LVI), Juha-Pekka Laiho (SÄH), Petteri Lehtinen (RAU), 
Anu Hannukkala (EN)

Palotekninen suunnittelu Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy / Marianna 
Kauriala, Milla Saarto, Tea Nieminen

Sprinklerisuunnittelu Afire Oy / Antti Virtanen, Harri Jokela
Maisemasuunnittelu VSU Oy / Saara Oilinki
Liikennesuunnittelija WSP Oy / Harri Haantio
Akustiikkasuunnittelu Akucon Oy / Anssi Ruusuvuori
Elinkaarikonsultti Green Building Partners Oy / Timo Rintala

Pääurakoitsija YIT Suomi Oy / Juha Kohonen, Arvi Lehtovaara, Toni Tahkoniemi, 
Jouni Kääriäinen, Rauno Vilén, Ilari Havia (vastaava mestari), Olli 
Lehtonen, Kari Hallanheimo

Betonijulkisivuelementit Kovabetoni Oy
Julkisivujen väri-ja 
pintasuojaus  Uudenmaan Pintasuojaus Oy
Betonilattiamateriaalit Piimat Oy
Betonilattiaurakointi Design-lattiat: Bermanto Oy / PDH-Lattiat Oy / Ari Simola 

Varastotilojen lattiat: Bermanto Oy / BC Floors Oy ja MaxBe Oy
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14 Mustalle julkisivupinnalle kontrastina ovat sisään-

käynnin osoittava tuulikaappi ja toisen kerroksen 

parveke, jotka ovat puuverhottuja.

15 Sandwich-rakenteisen julkisivun detaljit on suun-

niteltu tarkoin yksityiskohdin.
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tight. The building needed to be in use already 
by summer of 2021, so that there would be no 
harm to the coming Christmas sales that is 
the high season of online stores. This is why 
we ended up using readymade concrete form 
liner Brisbane produced by Recli. Even though 
the relief is just 15 millimeters deep, the appear-
ance of the surface changes according to the 
sun angle making the pattern look deeper and 
more three dimensional. The pattern introduces 
a smaller scale to the large scale façade surface. 
The relief is visible only when you walk near 
the wall making the approach of the building 
interesting. To optimize the building costs, the 
concrete has basic aggregate and typical Port-
land cement. The concrete was colored with 6 % 
black Bayferrox pigment produced by Lanxess. 
The surface was treated with black Faceal Color 
varnish to make the black surface more intense 
and to blend the building to its surroundings.

The entrance vestibule marking the main 
entrance of the building and first floor balcony 

are clad with wood to contrast the black con-
crete surfaces. Wooden windows and doors also 
bring warmth to the exterior of the building.

The entrance to the building is through a 
showroom. The high space with glass curtain 
walls showcase the use of the building to its 
surroundings. The space is characterized by a 
long straight stair made of two massive glulam 
beans, leading to the first floor office spaces. The 
whole gallery level opens up to the logistics hall 
with the ever moving robot collection system 
through full width windows.

The building was the first BREEAM Excel-
lent (the second highest level) certified logistics 
building in Finland. This ambitious goal was 
achieved with help from a life cycle assess-
ment expert. The energy needed in the build-
ing is produced by geothermal heat powered by 
electricity from solar panels, and the sustain-
ability measures were taken care of in all design 
solutions and building works.

Finnish Design Shop, Turku
Finnish Design Shop is the world’s largest 
online store of Nordic design. The company’s 
fast growth accelerated during the pandemic, 
as physical stores needed to close their doors. 
The new building, headquarters of the company, 
comprises a logistics center delivering products 
to over one hundred countries, a showroom, 
and a restaurant.

The design task was challenging. The large-
scale building was mainly formed according 
to the requirements of the automated robot 
warehouse inside, and there was no possibil-
ity to articulate the building with massing 
or roof form. Even though the location right 
next to the Turku city ring road and near the 
airport allowed for a simple structure, the user 
wished for the building to represent the design 
company’s values  of high quality and easy to 
approach.

Even though the building couldn’t tell about 
its use by its form, we didn’t want to design just 
“a decorated shed” as described in the classic 
book Learning from Las Vegas. We found the 
concept for the building in the near surround-
ings. Right north from the building plot, there 
is a nature conservation area and the third 
biggest boulder from ice age called the Devil’s 
Nest. The forest theme is visible in the facades 
having a vertical three dimensional pattern 
that reminds us of the tree trunks in the sur-
rounding forest. As many trees as possible were 
preserved on the plot. The area was landscaped 
with natural forest undergrowth and stones 
excavated from the site. The parking lot was 
divided into smaller units with green areas 
with domestic trees and vegetation found in 
the wild nature. The building’s large windows 
offer unobstructed views to the surrounding 
forest. There is direct access to the outdoors 
both from the restaurant’s terrace, and from the 
first floor office spaces through a long balcony.

The façade is built with sandwich elements 
made of concrete. The timetable of the project, 
which started in late spring of 2020, was very 

Finnish Design Shop

16

17

18

16 Rakennuksen korkeus ja pitkät jännevälit tekivät 

kohteesta rakenteellisesti vaativan. Rakennus sijoitet-

tiin tontin etelärajalle, jolloin saatiin mahdollisimman 

paljon tilaa rekkapihalle. 

17 Vaikka sijainti Turun kehätien varrella lähellä len-

toasemaa salli suurpiirteisen rakennuksen, haluttiin 

rakennuksen viestivän design-alan yrityksen arvoista 

olemalla laadukas ja helposti lähestyttävä.

18  Logistiikkakeskusten valtavirrasta poiketen 

rakennuksen julkisivuksi valittiin kestävä betoni-

julkisivu.
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Espoon väkiluku on yli kaksinkertaistunut 
viimeisten 40 vuoden aikana, mikä näkyy 
koulujen ja päiväkotien rakentamistarpeen 
huomattavana kasvuna. Erityisen voimakasta 
tämä tarve on viime vuosina ollut Suur-Leppä-
vaarassa ja muissa voimakkaan väestölisäyk-
sen kaupunginosissa. Jotta koulupaikkojen 
kysyntä ja tarjonta on saatu näissä kaupun-
ginosissa tasapainoon, on pitänyt toteuttaa 
runsaasti hankkeita. Samalla on ollut tarvetta 
parantaa rakentamisen kustannustehokkuutta 
ja pyrkiä siksi aiempaa suurempiin kouluko-
koihin. 

Kustannustehokkuutta on voitu paran-
taa myös urakkamuodon valinnalla sekä 
rakentamalla luokkahuoneettomia kouluja 
ja saamalla näin aikaan avoimia oppimisym-
päristöjä. Projektinjohtourakkana toteutetun 
Monikon koulukeskuksen toiminnalliset läh-
tökohdat noudattavat näitä periaatteita, jotka 
toisaalta ovat seurausta vallitsevista opetus- 
ja oppimiskäytännöistä. Aiemmista vastaavin 
periaattein toteutetuista hankkeista on saatu 
myös kielteisiä kokemuksia, koska opettami-
sen ja oppimisen työrauha voi olla vaikea käy-
tännössä toteuttaa kokoaikaisesti avoimessa 
ympäristössä. Näitä kokemuksia on hyödyn-
netty Monikon koulun suunnittelussa niin, että 
avoimet tilat ovat joustavasti muunnettavissa 

Leppävaaran Monikon uuden 
koulukeskuksen betonijulkisivuissa 
näkyy myös puu

Vesa Tompuri, toimittaja Espoon Leppävaaraan kesäkuussa 2021 valmistuneen Monikon 
koulukeskuksen rakenteissa muuratut ja betonirakenteet yhdis-
tyvät uudella tavalla. Osin suojeltu vanha koulurakennus jätettiin 
laajuudeltaan lähes kymmenkertaisen uudisosan viereen. Uudisosa 
on rungoltaan kokonaisuudessaan betonielementtirakenteinen. 
Erityiseksi kohteen tekee sen niin ikään elementtirakenteinen 
julkisivu, jonka puun syitä jäljittelevä kuvio on saatu aikaan 
valmistajan, MH-Betoni Oy:n kehittämällä tuotantoteknologialla.

siirtoseinien avulla luokkamaisiksi, ympäris-
töstään eristetyiksi tiloiksi.

Tilaajalla, Espoon kaupungin Tilapalve-
lut-liikelaitoksella oli tavoitteena saada tällai-
nen muuntojoustavuus toteutumaan. Toinen 
keskeinen tavoite oli mahdollisimman hyvä 
energiatehokkuus, joka saavutettiinkin ulko-
seinien paremmalla lämmöneristyksellä. Toi-
minnallisena tavoitteena oli pyrkimys yhdistää 
samaan koulukiinteistöön sekä suomen- että 
ruotsinkieliset lapset sekä taata heille mahdol-
lisimman yhtenäinen opintie samassa tutuksi 
käyvässä koulussa. Suomenkielisille lapsille 
Monikon uusi koulukeskus tarjoaa mahdolli-
suuden suorittaa oppivelvollisuutensa päivä-
koti-ikäisestä yläkoulun loppuun ja ruotsinkie-
lisille päiväkoti-ikäisestä alakoulun loppuun.

Myös rakennesuunnittelulla 
muuntojoustoa   
Lähes 1300 lapselle mitoitettu Monikon koulu-
keskus koostuu vuonna 1939 valmistuneesta, 
osin suojellusta vanhasta koulurakennuksesta 
sekä tätä huomattavasti suuremmasta uudisra-
kennuksesta. Koulukeskus, jonka tieltä puret-
tiin Veräjäpellon, Veräjäkulman ja Leppävaaran 
laajennus- ja siirtokoulu, on kokonaisbrutto-
alaltaan 15 100 neliömetriä.

1 Monikon uuden koulukeskuksen pääsisäänkäynti.

2 Julkisivuarkkitehtuurissa tavoitteena oli valkobe-

tonijulkisivu, jonka betonitekniikan keinoin toteutet-

tavan pinnan tuli olla uritettu ja toisaalta muistuttaa 

puun syiden muodostamaa kuviointia. 
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Uudisosan kantava runko ja julkisivut teh-
tiin kauttaaltaan betonielementeistä. Kantavan 
rungon pilarit ja palkit sekä ontelo- ja TT-laatat 
toimitti Parma Oy hyödyntäen niiden tuotan-
nossa neljää eri tehdastaan. Kohteen suurta 
kokoa ilmentää esimerkiksi se, että Hyrylän 
tehdas valmisti ontelolaattoja yhteensä noin 
14 000 neliömetriä. Teräsbetoniset element-
tipilarit ja -palkit ovat puolestaan Parman 
Ruskon tehtaan ja jänneväliltään 19,3-metriset 
TT-laatat Nastolan tehtaan tuotantoa. Jotta 
TT-laattojen koko pysyi käsiteltävyyden kan-
nalta kohtuullisena, laatat valmistettiin 400 
millimetriä tavallista kapeampina. 

Liikuntasalin katon sortuman estämiseksi 
ulkoseinälinjan palkit suunniteltiin kolmiauk-
koisina, minkä ansiosta kattorakenne ei vauri-
oidu, vaikka yksi pilareista vaurioituisi.

Yhtenä keskeisenä periaatteena rakentei-
den suunnittelussa oli se, kuinka saada ediste-
tyksi tilaajan tarpeiden mukaisia tilojen avoi-
muuteen ja toisaalta muuntojoustavuuteen 
liittyviä tavoitteita rakenneteknisin ratkaisuin. 

”Pystyimme harventamaan pilarijakoa 
mitoituksen keinoin päiväkoti- ja koulusiivissä 
käyttämällä 12,5 metriä pitkiä ontelolaattoja. 
Muuntojoustavuutta taas edistää se, että valit-

simme hyötykuormaksi 5 kN/m2  eli enemmän 
kuin perustilanteessa vallitseva hyötykuorma”, 
kertoo hankkeen rakennesuunnittelusta vas-
taava johtaja Jari-Tapio Aalto A-Insinöörit 
Oy:stä. 

Koko kantava betonielementtirunko mal-
linnettiin, ja niin rakennesuunnittelussa kuin 
myös tuotannossa ja asennuksissa työmaalla 
hyödynnettiin 3D-tietomallista saatua virhee-
töntä informaatiota. Mallista saatiin suoraan 
kaikki mitat ja elementtien määrät sekä niiden 
kunkinhetkinen tuotantotilanne. 

Betoniteknisesti erityistä ja uutta Monikon 
koulukeskuksessa on kuitenkin uudisosan jul-
kisivu. Arkkitehdin alkuperäisenä ideana oli 
tavoitella valkobetonijulkisivua, jonka puh-
taasti betonitekniikan keinoin toteutettavan 
pinnan tuli olla uritettu ja toisaalta muistut-
taa puun syiden muodostamaa kuviointia. 
Ainoastaan yhdellä yrityksellä, toivakkalaisella 
MH-Betoni Oy:llä oli esittää tähän toimiva, 
kohtuuhintainen ratkaisu. Merkittävä panos 
valkobetonijulkisivujen toteutuksessa oli 
myös Betoniviidakko Oy:llä, jonka osaamista 
tarvittiin erityisesti hienopiirteistä kuviointia 
tuottavien muottien kehittämiseen.

Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu

3 Lähes 1300 lapselle mitoitettu Monikon koulu-

keskus koostuu vuonna 1939 valmistuneesta, osin 

suojellusta vanhasta koulurakennuksesta sekä  

suuremmasta uudisrakennuksesta.

4 Peruskorjausta ja uudisrakentamista yhdistäen 

toteutettu koulurakennus tarjoaa energiatehokkaat 

ja muuntojoustavat tilat suomen- ja ruotsinkieliselle 

opetukselle ja varhaiskasvatukselle 

5 Osin suojeltu, vuonna 1939 valmistunut vanha  

koulurakennus säästettiin ja peruskorjattiin nyky-

aikaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset täyt-

täväksi. Vanha, noin 1 900 neliömetrin laajuinen 

rakennus on kantavalta rungoltaan tiiltä. Runkoa 

ei tarvinnut korjata, ainoastaan paikoitellen vahvis-

taa uusin betonipalkein. Tämä tarve johtui vanhoihin 

seiniin tehtävistä aukotuksista sekä siitä, että uudesta 

tekniikasta aiheutui aiempaan tilanteeseen nähden 

suurempia kuormituksia.
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Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu
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”Lautamuotti-idea oli mukana alusta asti. 
Meidän panoksemme liittyi sen tutkimiseen, 
miten saada muottia varioiduksi kustannus-
tehokkaasti. MH-Betoni toteutti sen sitten 
käytännössä”, kertoo teollinen muotoilija Topi 
Äikäs Betoniviidakko Oy:stä. 

Lopputulos on uutta betonitekniikkaa ja 
julkisivuarkkitehtuuria ja se vastaa tilaajan 
ja arkkitehdin asettamia tavoitteita. Yhteensä 
valkobetonista erikoisjulkisivua asennettiin 
Monikon koulukeskuksen uudisosaan noin 
3570 neliömetriä. Ytimeltään nämä julkisivut 
ovat perinteisiä sandwich-betonielementtejä, 
mutta niiden pinta on täysin uudenlainen.

Valkobetoniset julkisivuelementit toimit-
tanut MH-Betoni valmisti ja toimitti samaan 
kohteeseen myös kantavat ja ei-kantavat väli-
seinäelementit. Kantavien väliseinien koko-
naisala on noin 4000 ja ei-kantavien noin 880 
neliömetriä.

Pihasuunnitteluun satsauksia   
Monipuolisella kasvillisuudella, mutta myös 
betonituotteilla on merkittävä osa myös Moni-
kon koulukeskuksen pihasuunnittelussa ja 
-rakenteissa. Pihan saattoliikennealueelle 
asennetuista erivärisistä betonisista pihaki-
vistä muodostuu ilmeikäs kuvio. Ruskean, 
harmaan ja beigen eri sävyjä varioivat 80 milli-

metrin levyiset pihakivet tuovat kuvioinnillaan 
mieleen räsymaton. 

Pihakalusteiden suunnittelu ja hankinta 
olivat Monikon koulukeskushankkeessa kes-
keinen osa pihasuunnittelua. Betonilla on 
tässäkin yhteydessä osansa, sillä pihalle sijoi-
tetut pingispöydät ovat betonirakenteisia. Ne 
koostuvat neljästä eri elementistä: pingislau-
taan tarvitaan kaksi ja pöydänjalkoihin niin 
ikään kaksi betonielementtiä. Ne kuuluivat 
leikkikalustetoimittajaksi valitun LeikkiSet 
Oy:n toimituskokonaisuuteen, vaikkakaan 
betonituotteita LeikkiSet ei valmista itse.

Betonia on käytetty myös näyttävästi pää-
sisäänkäynnin edustan laajassa betonikiveyk-
sessä.

Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu

6 Pihan sisäänkäynnin ja saattoliikennealueelle 

asennetuista erivärisistä betonisista pihakivistä 

muodostuu ilmeikäs kuvio.

7 Monikko on uudentyyppinen koulukeskus, 

jossa yhdistyvät suomen- ja ruotsinkieliset koulut 

ja varhaiskasvatuksen tilat yhteensä 1 300 lapselle. 

Monikon koulukeskuksen laajuus on 15 000 brm2, 

josta n. 3 000 brm2 on suojeltu (sr-1) 1939 valmistunut 

Leppävaaran kansakoulu. Hankkeessa peruskorjat-

tiin vanha suojeltu koulurakennus ja sen yhteyteen 

rakennettiin uudisrakennus.

8 Koulukeskuksen tietomalli.
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Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu

9 Liikuntasali. Julkisivun takana avautuvat opetus- 

ja liikuntatilat, joita voidaan tarvittaessa jakaa hel-

posti siirrettävillä väliseinillä. Monista luokista saa 

tarvittaessa kaksi erillistä luokkaa, joiden välissä oleva 

siirtoseinä on mitoitettu niin, että se vaimentaa seinän 

takaa kuuluvasta ”metelistä” 42 desibeliä eli nykynor-

mien mukaan riittävästi.

10 Muuntojoustavuus on Monikossa keskeinen läh-

tökohta. Tiloja voidaan jakaa jakoseinillä.

11 Sisäänkäynti- ja aulatiloissa on hiottu betonilattia.

12 Tapahtumaportaikko. Monikko on ainutlaatuinen 

kouluhanke, sillä se tarjoaa koulu- ja varhaiskasva-

tuspaikan sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille.

9
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Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu
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Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu

13

14

13 Monikon koulukeskuksessa on monipuoliset 

puitteet leikkiin ja liikuntaan, mm. ulkopingispöydät, 

maatrampoliinit, peliareenat sekä rosteriset ulkokun-

toiluvälineet.

14 Koulukeskuksen elinkaaritaloudellisuus on 

huomioitu uusiutuvia energiaratkaisuja valittaessa: 

katolla on 760 neliömetriä aurinkosähköpaneelia ja 

pääasiallisena lämmityksenä on maalämpö. Alueelle 

on porattu yhteensä 11 kilometriä maalämpökaivoa. 

Käytössä on myös maaviilennys, joka ohjaa kesällä 

lämpöä takaisin maaperään. Ulkoseinien lämmöne-

ristys on myös tavallista parempi. Rakenneratkaisut 

mahdollistavat kohteelle A-energiatehokkuusluokan. 

Maalämpöratkaisun johdosta saavutetaan noin 65 

prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin perin-

teisellä kaukolämpöratkaisulla.

15 Betoniset pingispöydät kestävät ulkotiloissa.
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Concrete facade on school 
centre looks like wood
The Monikko school centre completed in Espoo’s 
Leppävaara area in 2021 combines masonry and 
concrete structures in a new fashion. The old, 
partly protected school building was attached 
to the new building part which is almost ten 
times bigger in scope. 

The frame structures of the new building 
part are all precast concrete structures. The spe-
cial feature of this project is the facade built of 
precast panels. The precast concrete company 
has developed a production technology which 
gives the panels a surface pattern imitating a 
board marked finish and the grains of wood. 

The Monikko school centre in Leppävaara 
area of Espoo, designed for almost 1300 chil-
dren, comprises an old, partly protected school 
building dating back to 1939, and an expansive 
new building. 

In terms of concrete technology, the facade 
of the new building part of the school centre is 
a special feature and a novelty. The original idea 
of the architect was a white concrete facade 
imitating a board marked finish. MH-Betoni 

Oy implemented the facade surface with a 
production technology they had developed. 
The other facades are conventional precast 
sandwich panels.

The total facade area with white concrete 
special panels on the new building part of the 
Monikko school centre is about 3570 square 
metres.

In addition to a versatile selection of plants, 
environmental concrete products also play an 
important part in the landscaping and struc-
tures of the school yard. Concrete has also 
been used for an extensive concrete pavement 
in front of the main entrance. Concrete patio 
slabs of different colours create expressive pat-
terns at the entrances. 

The tables provided in the school yard for 
table tennis are also made of concrete. 
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Monikko, Leppävaaran koulukeskus, Espoo
• Omistaja, tilaaja, käyttäjä: Espoon kaupunki
• Pääurakoitsija: SRV
• Urakkamuoto: yhteistoiminnallinen pro-

jektinjohtourakka
• Urakkasumma: noin 40 milj. €
• Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 

Perko Oy
• Pihasuunnittelu: Ympäristösuunnittelu 

Camilla Waris Oy
• Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suun-

nittelu Oy
• Betonielementtirunko: Parma Oy
• Betoniset julkisivuelementit ja väliseinät: 

MH-Betoni Oy
• Pihaurakoitsija: Viherpojat Oy
• Pihakalusteet: LeikkiSet Oy

Leppävaaran Monikon uuden koulukeskuksen 
betonijulkisivuissa näkyy myös puu
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Patina-, lasuuri (lasyyri)- ja Umbra-värjäys sekä 
kuultavat suojakäsittelyt ovat kaikki sellaisia 
värjäyskäsittelyjä, joissa betoni ei maalaamisen 
tavoin peity vaan sen materiaalin tuntu säilyy 
näkyvillä. 

Patinoinnilla tarkoitetaan elävää, vivahtei-
kasta pintaa, joka muistuttaa patinoitunutta 
kuparia tai ruostunutta rautaa. Patinoinnilla 
voidaan tavoitella myös ikääntynyttä pinta-
vaikutelmaa. Patinointi voidaan tehdä joko 
kemiallisesti (ns. umbra- ja kuparipatina) tai 
värjäämällä (patina- ja lasuurikäsittely).

Erityyppiset käsittelyt sekä niihin liittyvä 
terminologia sekoittuvat usein keskenään. 
Tässä artikkelissa tarkennetaan käsittelyjen 
eroja ja ominaispiirteitä. Käsittelyt ja mene-
telmät on esitelty tarkoin By40-2021 Betonira-
kenteiden pinnat/ Luokitusohjeet -julkaisussa.

Kuultavat värjäys- ja suojakäsittelyt
Kuultavan käsittelyn etuja ovat sävykkään 
ulkonäön lisäksi huoltotarpeen vähäisyys ja 
korjausten helppous. Vivahteikas väripinta 
kestää hyvin kulumista ja se ikääntyy kauniisti. 
Mahdolliset paikkaukset sulautuvat luonte-
vasti muutenkin elävään pintaan. 

Kuultaville värjäyskäsittelyille ominainen 
sävyvaihtelu vähentää elementtivalmistuk-
sen aikana mahdollisesti syntyvää hävikkiä 
epätasaväristen, mutta muuten laadukkaiden 
betonielementtien sopiessa kuultavien värjäyk-
sien pohjaksi. Värjäyskäsittelyt myös tasaavat 
betonikorjauksista tai valuvirheistä johtuvia 
värisävyeroja.

Betonipintojen patinointi ja 
kuultavat värikäsittelyt

Toteutuksen lopputulos on voimakkaasti 
tekijästä riippuvainen. Tekijän tulee omata 
kokemusta ja ymmärtää tavoiteltu lopputu-
los, joka tulee aina tarkentaa mallikappaleiden 
avulla yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 

Umbra-patinointimenetelmä tunnetaan myös 
nimellä cortenbetoni ja patinabetoni. Se on 
kemiallinen värjäysmenetelmä, joka tehdään 
imeyttämällä betonipintaan värin muodosta-
via kemiallisia reagensseja. Aineet reagoivat 
sementin kanssa muodostaen kovettuneelle 
betonipinnalle erilaisista rautayhdisteistä väri-
maailman, jossa sävyt voivat vaihdella pienel-
läkin alueella. Menetelmällä saadaan aikaan 
ruskean eri sävyjä, vivahteikas patinapinta, 
jonka tummuusastetta voidaan säädellä.

Umbra-patinointimenetelmä imeytyy beto-
niin pintaa syvemmälle, parhaimmillaan noin 
2–3 mm syvyyteen. Se on kestävä ja helppohoi-
toinen ja voidaan toteuttaa niin uusille kuin 
vanhoillekin betonipinnoille sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Pinnasta saadaan pitkäikäinen 
ja käytännössä huoltovapaa. Erityisiä ylläpi-
totoimia ei tarvita pinnan elinkaaren aikana. 

Umbra-patinoinnin onnistumisen läh-
tökohtana on, että sementtiliima on huolel-
lisesti poistettu paikallavaletun betonin ja/
tai -elementin pinnasta. Sopivia esikäsittely 
menetelmiä ovat happokäsittely, pintahidastin 
+ pesu tai suihkupuhdistus, kuten hiekka- tai 
lasihiekkapuhallus. Sementtiliiman poisto voi-
daan tehdä joko tehtaalla tai työmaalla. 

1 As Oy Helsingin Hyperion ja Atlas tornit raken-

netaan kauppakeskus Columbuksen läheisyyteen. 

Suunnittelijana Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy. 

 Kohteen julkisivujen sandwich-elementit käsitel-

lään metallinhohtoisiksi sävytetyllä kuultokäsittelyllä. 

Pinnassa on myös graafisen betonin menetelmällä 

kuvioituja pintoja.

Pertti Kukkonen, kuvanveistäjä, 
erityisasiantuntija, Betonipallas Oy 
pertti.kukkonen@betonipallas.fi 
 
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, 
päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

Väribetoni on läpivärjättyä betonia, jossa väriin vaikuttavat käy-
tettävät kiviainekset, väripigmentit ja pintakäsittelyt. Betoni-
pintoja voidaan värjätä myös muilla tavoin. Patina-, lasuuri- ja 
Umbra-värjäys sekä kuultavat suojakäsittelyt ovat värjäyskäsitte-
lyjä, joissa betoni ei maalaamisen tavoin peity, vaan materiaalin 
tuntu säilyy näkyvillä. 

Umbra-käsittelystä ja työmenetelmästä 
löytyy lisätietoa: By40/2021/11.2.2 sivuilta 
204–206. Työselityksessä on tarpeen kuvata 
tarkemmin tehtävä kemiallinen Umbra-pati-
nointimenetelmä.

Kuparibetoni
Kuparibetoni on toinen kemiallinen värjäys-
menetelmä, joka valmistetaan lisäämällä 
betonimassan joukkoon kuparijauhetta. 
Kovettumisen jälkeen betonin pinta käsitellään 
ammoniumkloridiliuoksella, jolloin pinnan 
väri muuntuu sinisen ja turkoosin sävyihin. 
Tämä käsittely eroaa kuparisulfaatilla värjät-
tyihin pintoihin, jotka haalistuvat.

Kuparibetonin käsittelystä löytyvät ohjeet 
By40/2021/11.2.3 sivulta 208.

mailto:pertti.kukkonen@betonipallas.fi
mailto:maritta.koivisto@betoni.com
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Lasuurivärjäys (=Lasuurimaalaus) toteute-
taan läpikuultavalla silikaattimaalilla tasaisesti 
yhdellä värisävyllä. Ne tasaavat betonikorjauk-
sista tai valuvirheistä johtuvia värisävyeroja. 
Lasuurimaali levitetään pintaan telaamalla, 
harjaamalla, ruiskuttamalla tai sientä apuna 
käyttäen. Silikaattipohjaisia lasuurimaaleja 
voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Lisätietoa löytyy By40/2021/ 9.1.5 sivulta 158.

Lasuuripatina toteutetaan läpikuultavalla 
silikaattimaalilla käyttäen useaa sävyä. Lop-
putuloksena on vivahteikas patinapinta, joka 
on mahdollista toteuttaa kaikilla RAL- värisä-
vyillä. Silikaattipohjaisia lasuurimaaleja voi-
daan käyttää sekä sisällä että ulkona. Työ 
tehdään käsityönä, usein sienillä tms. levit-
täen. Käsittely vaatii tekijältään kokemusta 
ja yhteistyötä suunnittelijan kanssa toivotun 
lopputuloksen saamiseksi.

Lisätietoa löytyy By40/2021 sivuilta 158 ja 
204.

Värillinen kuultokäsittely ja -suojaus 
Lasuurikäsittelyllä voidaan tarkoittaa joskus 
myös sävytettyjen pintasuoja-aineiden käyt-
töä. Näissä tuotteissa on samassa sekä betonin 
kuultoväri ja suoja-aine. 

Tuotteilla voidaan tasoittaa betonipinnan 
värieroja ja aikaansaada yhtenäinen kuulto-
väripinta. Värejä on saatavana useita, mukaan 
lukien erikois- ja metallivärit. Aineet suojaavat 
betonipintoja myös UV-valoa vastaan. Pintojen 
suojavärjäys voidaan tehdä tehtaalla tai paikan 
päällä työkohteessa. Käsittely sopii sekä sisä- 
että ulkopintoihin.

Lisätietoa löytyy B40/2021/9.1 sekä 9.2. Tar-
kemmin kuultosuojausta on käsitelty myös 
luvussa By40/2021/9.1.5.

Lisätietoja pintakäsittelyistä:
By40 - Betonirakenteiden pinnat / Luokitus-
ohjeet 2021 -julkaisu. Sivumäärä: 307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi

2

3

4

2 Umbra-patinointimenetelmällä toteutettu pinta, 

jossa on monenlaista kerrostumaa. Värjäys pehmen-

tää ja tasaa hyvinkin karkeita ja viimeistelemättömiä 

valuja. Käsittely voidaan tehdä minkä ikäiselle beto-

nille tahansa. Kuvassa pysäköintihalli Järvenpäässä.

Toteutus: ArtBetoni Oy.

3 Umbra-patinointimenetelmällä toteutetut portai-

kot Joensuussa sijaitsevalla Penttilänrannan kerros-

taloalueella. Vihreä kasvillisuus sopii hyvin yhteen 

punaruskean värimaailman kanssa. Koska väripinta 

on vivahteikas, se kestää hyvin ikääntymistä ja kulu-

mista. Samoin mahdolliset paikkaukset sulautuvat 

elävään betonipintaan. Toteutus: ArtBetoni Oy.

4 Espoon Matinkylään toteutettu sävykäs lasuuri-

patinoitu muuri. Toteutus: Betonipallas Oy.

Betonin patinointi ja kuultavat värikäsittelyt
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5 Lasuurivärjätty tumma elementtipinta ”Löyly"-me-

renrantasauna-ravintolan seinissä Helsingissä. Toteu-

tus: Betonipallas Oy

6 Lasuuripatina toteutetaan läpikuultavalla silikaat-

timaalilla käyttäen useaa sävyä. Lopputuloksena on 

vivahteikas patinapinta.

7 Lasuurivärjäys (=Lasuurimaalaus) toteutetaan 

läpikuultavalla silikaattimaalilla tasaisesti yhdellä 

värisävyllä.

5

6 7

Betonin patinointi ja kuultavat värikäsittelyt
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8

Betonin patinointi ja kuultavat värikäsittelyt
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8 Ravintola Löylyn patinoituja seinäbetonipintoja 

Helsingissä.

9 Kuparibetonipatinoitu lattia. Nya Paviljongen 

-koulu Kauniaisissa. Toteutus: Betonipallas Oy.

9

Betonin patinointi ja kuultavat värikäsittelyt

cement and create a brownish colour on the 
hardened concrete surface based on differ-
ent iron compounds. This method produces a 
brown, nuanced patina surface and the dark-
ness of the colour can be adjusted.

Copper concrete is also a chemical dyeing 
method where copper powder is added in the 
concrete mix. After curing, an ammonium chlo-
ride solution is applied on the concrete surface. 
This turns the colour of the surface into tones 
of blue and turquoise.

Glaze dyeing (glaze coating) is implemented 
using a translucent silicate paint uniformly in 
one tone of colour. These will patch up any dif-
ferences in colour tones due to concrete repairs 
or casting defects. The glaze coating is applied 
on the surface with a roller, brush, spray or 
sponge. 

A glazed patina finish is produced with a 
translucent silicate paint using several tones 
of colour. The end result is a nuanced patina 
finish. This is a handicraft process and the paint 
is often applied using sponges. 

A translucent protective finish refers to the 
use of a coloured protective coating on the sur-
face. These products combine a concrete glaze 

with a protective surface coating. The products 
can be used to patch up differences in the colour 
finish of the concrete and to create a uniform 
glazed colour finish. There is a wide selection 
of available colours, including special colours 
and metallic colours.

Patina finish and translucent 
colouring of concrete 
Patina finish, glazing and Umbra colouring 
as well as translucent protective finishes are 
concrete dyeing methods which do not cover 
the concrete surface but keep the material feel 
visible. 

The different types of treatment methods 
and the associated terminology are often 
confused with one another. The methods and 
presented in Finnish Concrete Association’s 
publication By40 – Betonirakenteiden pinnat 
ja luokitusohjeet (Concrete structure finishes 
and guidelines for classification).

The advantages of a translucent treatment 
method include, in addition to a toned finish, 
low maintenance needs and easy touch-ups. 
The nuanced finish has high wear resistance 
and ages beautifully.

Any non-uniform colouring or differences 
in the colour tones due to concrete repairs or 
casting defects can be rectified or patched up 
by means of a patina finish or translucent col-
ouring methods. 

Umbra patina colouring is a chemical 
method in which the ingredients react with 
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Pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Heikki 
Pietiläinen Ideastructura Oy:stä toteaa arkki-
tehtuurin säilyttämisen olleen hankkeessa 
kaikkien toimijoiden tavoitteena. Talon ainut-
laatuista arkkitehtuuria ilmentää esimerkiksi 
talon ympäri kulkeva vaakasauma, vaakajako, 
jossa saumat jatkuvat päätyjen aaltolevyihin 
saakka.

– On ollut mahtavaa suunnitella tällaista 
kohdetta. Vaikka hankalia detaljeja on ollut 
paljon, korjaustyö ei ole tuntunut liian mas-
siivisen kokoiselta. Kaikkiin ongelmiin on löy-
detty ratkaisu. Me pidämme toimistossamme 
haasteista ja ratkaisujen löytämisestä niihin. 
Mikäs sen mahtavampaa, kun näin hienoon 
lopputulokseen on tässä päästy, Pietiläinen 
kertoo.

Asunto-osakeyhtiö Säästökonnun julkisi-
vuremontti on osoitus korjausrakentamisesta 
parhaimmillaan – lopputulos näyttää siltä kuin 
mitään ei ole tehty, julkisivusta vain tullut 
puhtaampi ja pestyn näköinen ja ulkovaipan 
takana seisoo kuitenkin betonirunkoa myöten 
aukirevityn talon myötä aivan eri talo ja sen 
tekniikka.

Ikkunoista liikkeelle
Säästökonnun julkisivuremontti lähti liikkeelle 
huonokuntoisista puuikkunoista. Niitä oli sän-
tillisesti huoltomaalattu ja kunnostettu 7–10 
vuoden välein, viimeksi vuonna 2005–2006. 
Vuosien 2014–2015 paikkeilla käynnistyi uudes-
taan keskustelu siitä, miten lämpö saataisiin 
pysymään paremmin sisällä ja vesi ja kosteus 

Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti: 

As Oy Säästökontu onnistui vaativassa 
julkisivuremontissa

Riina Takala-Karppanen, toimittaja 
 
Lähteinä: Julkisivuyhdistyksen tuomariston 
perustelut sekä Ideastructura Oy:n 
lähdeaineisto ja haastattelut.

Espoolainen Asunto-osakeyhtiö Säästökontu palkittiin Julki-
sivuremontti 2021 -voittajana onnistuneen julkisivuremontin 
ansiosta. Arkkitehti Viljo Revellin Tapiolaan suunnitteleman 
60-luvun ”Taskumattitalon” julkisivu suorastaan loistaa kätkien 
korjatun ulkovaipan taakse paljon ammattitaitoisesti suunni-
teltua ja toteutettua vaativaa detaljiikkaa. Ainutlaatuisen ker-
rostalon julkisivuremontti toimii hyvänä suunnannäyttäjänä 
samalla mäellä sijaitseville kolmelle muulle ”Taskumattitalolle”. 

huoneistojen ulkopuolella. Energiatehokkuu-
den parantaminenkin nousi merkittäväksi 
tavoitteeksi.

Asukkaita huolestutti ikkunoiden korjaa-
misen kustannukset – onhan talossa 20 ikku-
na-aukkoa per kerros eli 140 ikkunan suurui-
nen korjaushanke.  

Lisäksi pohdittiin, miten ikkunoista saa-
taisiin toimivampia ja helpommin pestäviä 
ja huollettavia. Raskaat, isot ja yläsaranoidut 
ikkunat olivat hankalia käyttää, ja vaativat 
tukemista esimerkiksi ikkunoiden pesun 
ajaksi.

Ikkunoista lumivyörymäisesti 
isommaksi hankkeeksi
Julkisivu- ja ikkunarakenteille tehtiin tut-
kimuksia. Ikkunoiden korjaussuunnitelmia 
esiteltiin Espoon kaupungin rakennusvalvon-
nalle. Koska Taskumattitalojen alue kuuluu 
Tapiolan RKY-alueeseen, jolla on suojelustatus 
kaavoituksen ja rakennuksen ulkonäön suh-
teen, tarvittiin luvan hakemisen yhteydessä 
lausunto myös Espoon kaupunginmuseolta.

Muutamista ikkunoista tehtiin malliasen-
nuksetkin osakkaiden ja asukkaiden tutustut-
tavaksi taloyhtiön omistamassa asunnossa. 

Ikkunoiden liittymärakenteessa julkisi-
vulevy on kiinni ikkunan yläkarmissa ja siksi 
ikkunoiden irrottaminen olisi edellyttänyt jul-
kisivulevytyksen purkamista. Asbestia sisältä-
vät julkisivulevyt olisi pitänyt laittaa takaisin. 
Päätimme kuitenkin, ettei niin tehdä, koska 
asbestiongelman lisäksi osa levyistä oli käyris-

1 Asunto-osakeyhtiö Säästökonnun julkisivure-

montti on ollut kokonaisvaltainen ja vaativa korja-

ushanke. Arkkitehti Viljo Revellin suunnitteleman 

kerrostalon julkisivuremontissa on erinomaisella 

tavalla säilytetty Tapiolan keskeisiin maamerkkeihin 

kuuluvan, vuonna 1959 rakennetun ”Taskumattitalon” 

omaleimainen ilme. 1
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Asunto-osakeyhtiö Säästökontu 
– palkitut tahot:
Tilaaja: Asunto-osakeyhtiö Säästökontu
Kuntotutkimus: Matinkylän Huolto Oy ja 
IdeaStructura Oy
Suunnittelu: IdeaStructura Oy
Materiaalitoimittajat: ikkunat ja ovet Profin 
Sydänpuu Oy ja Swisspearl-kuitusementti- 
julkisivulevyjen maahantuoja Arliko Oy
Urakoitsija: Consti Korjausrakentaminen Oy 
(Consti Julkisivut Oy)
Valvonta: Matinkylän Huolto Oy ja 
IdeaStructura Oy
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tynyt, ne olivat halkeilleet ja turvallisuussyistä 
niitä oli jouduttu lisäkiinnittämään. Tästä lähti 
liikkeelle ”lumivyöry”, mikä muutti hankkeen 
julkisivujen kokonaisvaltaiseksi korjaushank-
keeksi, Pietiläinen jatkaa.

Arkkitehtuuria ja detaljikkaa kunnioittaen
Julkisivut oli toteutettu ns. tuulettuvana raken-
teena, jossa vesi julkisivun taakse päästyään, 
pääsee ulos ja julkisivu tuulettuu. 

Vanhassa julkisivussa oli sama periaate 
kuin nykyisissäkin tuulettuvissa julkisivura-
kenteissa, mutta teknisesti hieman erilainen, 
ja se oli toteutettu niillä materiaaleilla, mitä 
tuolloin 50-luvun lopulla on ollut käytettävissä, 
rakennesuunnittelijana hankkeessa mukana 
ollut Jukka Reinikainen, RI Rakennusasiain-
toimisto Aarre Oy:stä kertoo.

Detaljiikassakin haluttiin pysyä niin 
pitkälle Viljo Revellin suunnittelemissa rat-
kaisuissa kuin mahdollista. Muutoksia oli 
kuitenkin pakko tehdä esimerkiksi julkisivu-
levyjen kiinnityksissä, vesipeltien liittymissä 
ikkunoihin ja räystäsrakenteissa. Muutokset 
ovat niin hienovaraisia, ettei niitä julkisivuista 
juuri huomaakaan.

Vesipeltien liittymä ikkunoihin oli huono, 
koska vesi saattoi päästä ikkunan alakarmin 
päälle. Nykyisin tällaista vesipeltiliittymää ei 

edes tehtäisi. Hankaluutena oli se, että liittymä 
piti saada samaan kohtaan ikkunalinjassa kuin 
missä alkuperäinenkin liittymä oli ollut, Pie-
tiläinen kuvaa.

Se edellytti ikkunakarmin nostamista vii-
tisen senttimetriä korkeammalle. 

Viiden senttimetrin muutos suojelukoh-
teessa on suuri asia, mutta kun me peruste-
limme sen rakennusvalvonnalle ja kaupun-
ginmuseolle, ne puolsivat rakenteen toteut-
tamista esittämällämme tavalla, Pietiläinen 
jatkaa.

Ikkunaliittymiä ei olisi ollut järkevä toteut-
taa samanlaisena, koska se olisi silloin vaatinut 
erikoistyötä ja lopputulos olisi ollut kosteustek-
nisestikin epävarma, hän vielä toteaa.

Taloyhtiön julkisivulevyjen mittatarkkuus 
hämmästyttää: – Kun mittasin lasermitta-
rilla ehkä noin 18 metristen julkisivulevyjen 
pituutta, mittatarkkuus oli viiden millimetrin 
sisällä. Julkisivulevyt olivat äärimmäisen skar-
pisti tehty alun perinkin.

– Sen sijaan, kun purimme ja irroitimme 
ikkunarakenteita, ikkunaliittymissä olevan 
betonirungon toleranssi taas oli aivan toinen. 
Ikkunoiden sovitusrakojen koot vaihtelivat 
todella paljon. Jokaisessa asunnossa ikkunoi-
den ympärillä oli ollut erilaiset listoitukset. 
Nyt ikkunoiden ympärille laitettiin puuta ja 

Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti:
As Oy Säästökontu onnistui vaativassa julkisivuremontissa

2 Asunto-osakeyhtiö Säästökontua ryhdyttiin 

rakentamaan Taskumattitaloista ensimmäisenä. Se 

ja Asunto-osakeyhtiö Tornitaso valmistuivat vuonna 

1959.

3 Vanhaa julkisivurakennetta.

4 Vanhat 10 millimetrin paksuiset ja 1,2 metriä 

leveät kuitusementtilevyt oli kiinnitetty ns. kynsiliit-

timillä pelkästään reunoista alareunasta kannatellen.
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Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti:
As Oy Säästökontu onnistui vaativassa  julkisivuremontissa

5 6

7 8

9

5,6 Vanhat ikkunat olivat huonokuntoiset.

7 Vanha ikkunapelti. Vesipeltien liittymä ikkunoihin 

oli huono, koska vesi saattoi päästä ikkunan alakarmin 

päälle.

8 Vanhaa julkisivurakennetta.

9 Uutta ikkunarakennetta.

10 Uusitun julkisivulevytyksen suunnitelma.
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kynsiliittimillä pelkästään reunoista alareu-
nasta kannatellen.

Taloyhtiössä oli tiedostettu julkisivujen 
putoamiseen liittyvä riski. Kaikki levyt oli lisä-
kiinnitetty ja niiden tilaa seurattiin jatkuvasti. 
Taloyhtiön budjetissakin varattiin vuosittain 
rahaa mahdollisten lisäkiinnitysten tekemi-
seen. 

Uusien julkisivulevyjen kiinnitystavasta 
käytiin myös neuvottelut rakennusvalvonnan 
ja kaupunginmuseon kanssa, koska suunnitte-
lijan mukaan niiden kiinnitystapaa oli pakko 
muuttaa.

Uudet levyt ovat 8 millimetriä paksuja ja ne 
kiinnitettiin läpikiinnityksellä. Tätäkään kiin-
nitystavan muutosta ei välttämättä huomaa 
laisinkaan, sen verran hienovaraisesti se on 
tehty ja toteutettu, Pietiläinen sanoo.

Aaltolevyjen haaste 
Samanlaiseen toimittajaongelmaan törmättiin 
myös päädyn aaltolevyjen kanssa. 

Kotimaasta olisi löytynyt täsmälleen 
samanlaisella aallolla tehtyjä levyjä. Räystäs-
liitos on kuitenkin sillä tavoin erikoinen, että 
liitoksen toteuttamiseksi tarvitaan räystään 
alle taipuva harjakappale. Sellaista eivät koti-
maiset levytoimittajat kyenneet toimittamaan, 

joten sekin tuli julkisivulevyjen lailla maahan-
tuojana toimineen Arliko Oy:n kautta, Pieti-
läinen kertaa.

Julkisivujen lämmöneristeeksi laitettiin 
a-luokan palamatonta lämmöneristettä.

Julkisivujen päädyssä on pienet ulokkeet. 
Rakennusvalvonnan kanssa neuvoteltiin, 
olisimmeko voineet hieman kasvattaa eriste-
paksuutta. Vesikatto oli uusittu aikaisemmin. 
Eristeiden vuoksi olisimme joutuneet purka-
maan kattorakenteita, koska eristepaksuuden 
lisääntymisen vuoksi räystään paikkaa olisi 
pitänyt muuttaa. Siitä kuitenkin luovuttiin, 
Pietiläinen jatkaa.

Räystäät olivat Pietiläisen mukaan vai-
keimpia detaljeja toteuttaa koko rakennuk-
sessa: – Päällepäin räystäsliitoksetkin näyttävät 
yksinkertaisilta, mutta niiden toteuttamista 
piti työmaalla useamman mallin kanssa päh-
käillä.

Suuri muutos ikkunaliittymiin
Alkuperäisten ikkunoiden karmit saattoivat 
olla viisimetrisiä. Ikkunatoimittaja Sydänpuu 
Oy:n kanssa päädyttiin jakamaan pitkät karmit 
kahteen osaan.

Se aiheutti muutaman sentin eron ikku-
nakarmeihin, mutta sitäkään ei ulkopuolelta 

eristettä vaihtelevat määrät, Pietiläinen jatkaa 
seurauksesta, joka johtui paikalla valetusta 
betonirungosta. 

Kaarevien kuitusementtilevyjen haaste
Kerrostalon erikoinen pohjamuoto ja talon 
molemmilla puolilla julkisivuun tehty pyö-
ristetty 2–3 metrin mittainen loivasäteinen 
kulma muodostui keskeisimmäksi haasteeksi 
korjaamisessa. 

– Kotimaiset levytoimittajat totesivat voi-
vansa tehdä levyn murto- eli pykäläviivalla, 
mutta sitä vaihtoehtoa ei voitu arkkitehtoni-
sista ja suojelullisista syistä hyväksyä. Ainoa 
toimittaja löytyi Sveitsistä, Swisspearl, joka teki 
tehtaallaan tarvittavan muotin ja toimitti levyt, 
Pietiläinen kertoo.

Levyt ovat läpivärjättyä kuitusementtiä. Jos 
sitä työmaalla sahataan, leikattu pinta täytyy 
käsitellä aineella, mikä estää mahdollisen kos-
teuden pääsyn levyyn, Pietiläinen mainitsee.

Levyjen alumiinirangat toimitti Hilti Fin-
land Oy. Arliko Oy:n maahantuomissa Swiss-
pearlin levyissä on omat kiinnikkeet, jotka ovat 
samanväriset kuin itse levyt. Levyille annetaan 
20 vuoden takuu. 

Vanhat 10 millimetrin paksuiset ja 1,2 metriä 
leveät kuitusementtilevyt oli kiinnitetty ns. 

Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti:
As Oy Säästökontu onnistui vaativassa  julkisivuremontissa
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juurikaan huomaa. Vanhoissa ikkunoissa oli 
tuuletusluukut, jotka kätkettiin tummien, 
kunnostettujen puujulkisivuritilöiden taakse, 
Pietiläinen kertoo.

Ikkunoiden sisäpuitteisiin tuli eristyslasi, 
minkä vuoksi ikkunat ovat edelleen aika pai-
navia ja isokokoisia ja siksi vaativat edelleen 
tuentaa esimerkiksi ikkunoita avattaessa ja 
pestäessä. 

Taloyhtiön puolesta täytyy taas muistut-
taa, että tukia ehdottomasti käytetään, kun 
ikkunoita pestään nyt keväällä, hallituksen 
puheenjohtaja Tomi Salonen mainitsee viitaten 
ohjeisiin, joista löytyy useampia kieliversioita.

Huolellista työtä työmaalla
Julkisivuremontti selvästi kiinnosti urakoitsi-
joita, sillä taloyhtiö sai kuusi tarjousta. Pyyn-
töjä lähti kahdeksalle. Perusteelliset urakka-
neuvottelut käytiin 5–6 urakoitsijan kanssa. 
Urakoitsijaa valittaessa pidettiin tärkeänä, 
että toimituksissa pysytään suunnitelmien 
mukaisissa laadukkaissa materiaaleissa ja 
rakenneosissa ja toimitukset saadaan saman 
urakoitsijan kautta. Näin ollen Consti Julkisi-
vut Oy osoittautui levy- ja ikkunatoimitusten 
osalta parhaaksi urakoitsijaksi.

Taloyhtiö sijaitsee erittäin pienellä, 1100 
neliön tontilla, minkä vuoksi työmaan logis-
tiikka piti suunnitella hyvin tarkkaan. Työ 
tehtiin nostolavoilta vaiheittain.

Talo on periaatteessa kuusikulmainen ja 
työmaa jaettiin sen perusteella kuuteen loh-

koon, joita tehtiin vaiheittain edeten. Taloa ei 
myöskään huputettu remontin ajaksi, Pieti-
läinen kertaa.

Korjaushankkeen kustannukset olivat 1,12 
miljoonaa euroa pitäen sisällään ensimmäisen 
kerroksen huoltomaalauksen. Työmaa käyn-
nistyi toukokuussa 2019 ja vastaanotettiin tam-
mikuussa 2020.

Huikea energiansäästö
Asunto-osakeyhtiö Säästökonnun energian-
säästö on ollut huikea muihin samanikäisiin 
taloyhtiöihin verrattuna.

Taloyhtiön on asennettu lämmöntalteenot-
tojärjestelmä ja kun nyt on korjattu julkisivu, 
energiansäästömme on ollut noin 60 %. Kuvit-
telimme, että lämmöntalteenoton ansiosta saa-
vuttaisimme ehkä 30–35 %:n säästön, mikä olisi 
investoinnin takaisinmaksuajan osalta hyvä. 
Ikkunatoimittajan arvio ikkunoiden tuomasta 
energiansäästöstä oli 5–7 %, mutta siinä vai-
heessa ei vielä oltu päätetty koko julkisivun 
korjaamisesta, taloyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Tomi Salonen kertoo.

Kokonaisvaltaisen julkisivuremontin 
ansios ta ulkovaippa ikkunoineen ja muine ra-
kenneosineen on nyt samassa korjaussyklissä 
ja käyttöikäodotteissa.

Asunto-osakeyhtiö Säästökontu ja Asunto- 
osakeyhtiö Tornitaso valmistuivat vuonna 1959. 
Ne ovat neljästä Taskumattitalosta pohjoisim-
mat. Säästökontu oli myös Suomen ensimmäi-
siä asuntosäästökohteita.

As Oy Säästökontu - tietoja yhtiöstä:
Perustamisvuosi: 1958
Asuntoja: 56 
Kuntotutkimusten tekijät: Matinkylän 
Huolto Oy 2015 ja IdeaStructura Oy, 2018
Suunnittelijat:  IdeaStructura Oy,
Heikki Pietiläinen (ps, ark), 
Jukka Reinikainen (rakennesuunnittelu),
Antti Pakkari (rakennustyömaa)
Materiaalitoimittajat: 
Profin Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy,
Swisspearl-kuitusementti -julkisivulevyt, 
maahantuonti Arliko Oy
Urakoitsija: 
Consti Julkisivut Oy / Magnus Aaltonen, Esa 
Timlin, Lasse Saranpää, Hannu Lonka
Valvojat:
Projektipäällikkö työmaalla: 
Susanna Roine, Matinkylän Huolto Oy, 
Jukka Särkimäki ja Aku Hänninen, Idea-
Structura Oy
Työmaa-aika aloituskatselmuksesta vastaan-
ottoon oli 9.5.2019–29.1.2020

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Tomi 
Salonen,  
tomi.salonen52@gmail.com
Isännöinti: Juha Korpi, Matinkylän Huolto 
Oy, juha.korpi@matinkylanhuolto.fi
Pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen
IdeaStructura Oy,  
heikki.pietilainen@ideastructura.com

Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti:
As Oy Säästökontu onnistui vaativassa julkisivuremontissa

11

Ju
kk

a 
Sä

rk
im

äk
i, 

Id
ea

st
ru

ct
u

ra
 O

y
La

ss
e 

Sa
ra

n
pä

ä,
 C

on
st

i O
y

mailto:tomi.salonen52@gmail.com
mailto:juha.korpi@matinkylanhuolto.fi
mailto:heikki.pietilainen@ideastructura.com


552 2022

Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti:
As Oy Säästökontu onnistui vaativassa julkisivuremontissa

11 Talo on kuusikulmainen ja työmaa jaettiin sen 

perusteella kuuteen lohkoon.

12 Vanhat kuitusementtilevyt kiinnikkeineen ja 

lämpöeristeet purettiin.

13 Betoniseen sisäkuoreen kiinnitettiin uusien jul-

kisivulevyjen kanntusjärjestelmä sekä uudet kivivil-

lalämpöeristeet.

14 Uutta julkisivurakennetta.

15 Uudet julkisivulevyt ovat läpivärjättyä kuituse-

menttiä. Levyt ovat 8 millimetriä paksuja ja ne kiin-

nitettiin läpikiinnityksellä. 

16 Puurakenteiset ritilät oli uusittu vuonna 2004 ja 

tämän korjauksen yhteydessä ne huoltomaalattiin, 

ja kiinnitettiin takaisin. 

12 13
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”Tapiolaa on lähes mahdotonta kuvitella 
ilman arkkitehti Viljo Revellin siivekkäitä 
tornitaloja, ”Taskumatteja”. Niiden värik-
käät luonnokset on tehty nopein lennok-
kain vedoin leveällä huopakynällä. Revell 
oli ideageneraattori ja organisaattori eikä 
kuluttanut aikaansa turhien pikkuasioiden 
pohdiskelussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö yksityiskohdista olisi välitetty. Päin-
vastoin, suunnitelmat hiottiin loppuun asti”, 
Arkkitehtuurimuseon esittelyssä Viljo Revel-
listä todetaan.

Viljo Revell tunnetaan monipuolisena ja 
edistyksellisenä arkkitehtina, joka suhtau-
tui myönteisen kiinnostuneesti nopeasti 
kehittyvän rakennustekniikan ja teollisen 
asuntotuotannon tarjoamiin arkkitehtoni-
siin mahdollisuuksiin.

Asunto-osakeyhtiö Säästökontua ryhdyt-
tiin rakentamaan Taskumattitaloista ensim-
mäisenä. Se ja Asunto-osakeyhtiö Tornitaso 
valmistuivat vuonna 1959. Säästökontu oli 
myös Suomen ensimmäisiä asuntosäästö-
kohteita. Asunto-osakeyhtiö Tornikontu ja 
Nelostorni valmistuivat vuonna 1961. 

Rakennuksen pohja on tehty kuusikul-
maiseksi. Se on saatu aikaan rakentamalla 
julkisivut keskeltä kuperiksi ja taivuttamalla 
rakennuksen päädyt koveriksi. Päädyissä on 
aaltomaiset kourulevyt, joilla korostetaan 
massan nousua. Kattokerrosta on korostettu 
katoksilla. Talon solakkaa muotoa korosta-
vat vaakanauhat ja -saumat, joka kulkevat 
ympäri talon. Pitkän julkisivut oli verhottu 
mineriittilevyillä, joissa julkisivun vaakamai-
suutta myös puiset ritilät ja ikkunanauhat 
voimistivat. 

Säästökonnussa ei ole parvekkeita, muissa 
Taskumattitaloissa yksi sisäänvedettyjen par-
vekkeiden linja kussakin. 

Taloissa on seitsemän asuinkerrosta 
ja yhdessä kerroksessa on seitsemän tai 
kahdeksan asuntoa. Kattokerroksessa on 
sauna, näköalaterassi, tuuletusparvekkeet 
ja kuivaushuoneet. Huoneistojen keittiöt 
olivat edistyksellisiä, sillä ne sisälsivät muun 
muassa liesituulettimen ja keittiökaapit 
olivat irti lattianpinnasta. Keittiön matalat 
kaapinovet oli valmistettu tiikistä.

(Lähde: Wikipedia)

”Taskumattitalot”

Ainutlaatuisen Taskumattitalon julkisivuremontti:
As Oy Säästökontu onnistui vaativassa julkisivuremontissa

17 Julkisivumateriaalit on valittu harkiten ja 

käytetty alkuperäistä materiaalia uudella tavalla. 

Vaativan kohteen uudet rakenteelliset ratkaisut 

on suunniteltu perusteellisesti ja toteutettu niitä 

huolellisesti suunnitelmia työmaalla tarvittaessa 

vielä hioen.

18 Rakennuksen päätyjen aaltomaiset julkisivule-

vyt uusittiin, kuten suorat levyt, Swisspearl-kuitu-

sementtilevyillä.     

 Huoltotoimia talolle on tehty suunnitelmal-

lisesti ja tarkasteltu asioita kiinteistöstrategian 

pohjalta. Julkisivukorjauksen hankesuunnittelu-

vaihe käynnistyi vuonna 2015. Energiatehokkuu-

den parantamiseksi oli päätetty jo aikaisemmin 

asentaa lämmöntalteenotto, joka tehtiin vuonna 

2017. Linjasaneeraus talossa toteutettiin 2009-2010.

 Asukkaita kuultiin hankkeen valmistelun 

aikana hyvin ja mietittiin kustannusvaikutuksia 

pidemmällä aikavälillä. Julkisivuremonttia varten 

taloyhtiö otti pitkäaikaisen lainan. Hankkeen kus-

tannukset olivat 1,12 miljoonaa euroa sisältäen 

myös pohjakerroksen seinien huoltomaalauksen.

Remontin ansiosta energiankulutus on pienen-

tynyt merkittävästi.
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Esimerkillisen hyviä julkisivuremontteja
Julkisivuremontti-kilpailu on aiemmin suun-
nattu asunto-osakeyhtiöille, mutta tällä kertaa 
kilpailuun saivat osallistua myös pääosin 
asuinkäytössä olevat kiinteistöosakeyhtiöt. Kil-
pailulla haetaan onnistuneita ja laadukkaasti 
toteutettuja julkisivuremontteja esimerkiksi 
niille yhtiöille, joissa julkisivukorjaus on vasta 
edessäpäin tai hanke valmisteluvaiheessa.

Joka toinen vuosi järjestettävässä kilpai-
lussa kiinnitetään huomiota arkkitehtuurin 
ja teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeen 
kokonaisuuteen, päätöksentekoprosessiin, 
hanke- ja toteutussuunnitteluun, kustannus-
ten hallittavuuteen, aikataulussa pysymiseen, 
asukastiedottamiseen ja urakan aikaiseen 
viestintään sekä energiansäästötavoitteiden 
huomioimiseen. 

Kilpailu kahdeksannen kerran 2021
Asunto-osakeyhtiöille suunnattu kilpailu 
järjestettiin nyt kahdeksannen kerran. Se on 
toteutettu yhteistyössä Kiinteistöalan hallitus-
ammattilaiset AKHA ry:n ja Suomen Messujen 
kanssa.
Tuomaristoon kuuluivat:
• Toni Pakkala, Julkisivuyhdistyksen halli-

tuksen puheenjohtaja, TkT, tutkijatohtori, 
Tampereen yliopisto 

• Tomi Hautakangas, toimitusjohtaja, 
ARK:sto Ky 

• Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti 
SAFA, Rakennustuoteteollisuus ry

• Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdis-
tyksen sihteeri, toimittaja, Viestintäpalvelu 
Kahvimaa Oy sekä

• Arto Krootila, DI, Consitor Oy, AKHA ry 
• Eino Rantala, TkT, tietokirjailija Ekosto Oy
• Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isän-

nöintiliitto
• Jari Virta, TkT, rakennustekninen kehitys-

päällikkö,  Kiinteistöliitto Uusimaa.

Lisätietoja: 
www. julkisivuyhdistys. fi

As Oy Säästökontu implemented complex 
facade renovation successfully
Housing Management Company Säästökontu 
in Espoo won the Facade Renovation Project 
2021 Award for a successfully implemented 
facade renovation. The “Taskumattitalo” (hip 
flask house) in Tapiola, designed by architect 
Viljo Revell and completed in 1959, got a new 
facade with plenty of professionally designed 
and implemented details under the surface. 

The facade renovation of Housing Man-
agement Company Säästökontu proved to 
be a comprehensive and complex project. The 
refurbishment of the building’s facade is an 
exemplary case of renovation building that 
produces an end-result looking like nothing 
has been done. The curtain wall just appears 
cleaner, looking like it has been washed and 
yet, it conceals completely new thermal insu-
lation down to the concrete frame as well as 
new technology.

The original facade cladding consisted of 
Minerit boards and the horizontal character 
of the facade was further reinforced by span-
drel panels on windows and horizontal wooden 
grilles. In the renovation project, the facade 
materials were selected carefully and a novelty 
fibre cement board was used in a new manner. 

The heat recovery system procured by the 
Housing Management Company and the reno-
vated facade together bring about 60% savings 
in energy costs. 
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Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa taloyhtiö on 
voinut tukeutua ammattitaitoiseen suunnit-
telutoimistoon, joka on kehittänyt toimivan 
konseptin taloyhtiöiden korjaushankkeiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

70-lukulaisesta tammelalaisesta kerrosta-
losta on tullut onnistuneen julkisivukorjauk-
sen ansiosta alueen muista kerrostaloista 
sopivalla tavalla omaleimainen, julkisivuiltaan 
kirkastunut ja remontilla energiantehokkuut-
taan parantanut kerrostalo.

Korjaustavoille käyttöikätarkastelu 
As Oy Tammelan Keskus on vuonna 1973 val-
mistunut kerrostalo, jonka julkisivu huolto-
maalattu kertaalleen vuonna 1993. Julkisivun 
kuntoa oli tutkittu kahdesti ja sen perusteella 
käynnistetty hankesuunnitteluvaihe.

Hallituksen vaihduttua uusi hallitus ryhtyi 
aktiivisesti viemään korjaushanketta eteen-
päin. Se teetti tunnetulla suunnittelutoimis-
tolla aikaisemmin tehtyjen kuntotutkimusten 
ja hankesuunnitteluvaiheen pohjalta yhteen-
vedon, jossa esitettiin erilaiset korjausvaihto-
ehdot ja kustannukset.

Hallituksen kannaksi yhteenvedon perus-
teella oli teettää betonielementtijulkisivuille 
raskas peittävä korjaus. Lämmöneristystä 
parantavaa ja ohuteristerappauksella tehtävää 
peittävää korjausta puolsi sekin, että betoni-
rakenteiden oli todettu kuntotutkimuksissa 
olevan talon ikään nähden poikkeuksellisen 
hyvässä kunnossa. Huoneisto- ja tuuletuspar-

vekkeille tehtiin perusteelliset pinnoitus- ja 
paikkauskorjaukset.

Kaikista vaihtoehdoista tehtiin käyttöi-
kätarkastelut. Vaihtoehtoina tarkasteltiin 
kevyttä julkisivupintakorjausta, perusteellista 
laastipaikkauskorjausta sekä raskasta peittä-
vää korjausta, jossa julkisivun ulkokuoret ja 
lämmöneristys uusitaan. Käyttöikää laskettiin 
30-40 vuoden tarkastelujaksolla. 

Tarkastelun perusteella kevyen pintakor-
jauksen ja laastipaikkauskorjauksen jälkeen 
julkisivua olisi korjattava uudelleen raskaam-
min 10-15 vuoden kuluttua. Raskaalla peittä-
vällä korjauksella sen sijaan arvioitiin saavutet-
tavan 20-30 vuoden käyttöikä ennen seuraavaa 
korjaustarvetta.

Yhtiökokouksessa korjausvaihtoehdoista 
keskusteltiin ja lopulta kahden kolmasosan 
äänin valittiin hallituksen esittämä korjaus-
tapa.

Kirkastunut julkisivu
Julkisivuremontilla haluttiin parantaa talon 
energiatehokkuutta. Vanhaan julkisivuun 
lisättiin lämmöneristystä ja julkisivu verhottiin 
ohuteristerappauksella. Räystäitä pidennet-
tiin ja ikkunoiden vesipellit uusittiin. Ullakko-
nauhaelementin päälle tehtiin levyverhous ja 
maantason betonipinnoille perusteellinen pin-
noitus- ja paikkauskorjaus. Lisäksi julkisivujen 
puuverhoukset ja katolla oleva huoltokoppi 
huoltomaalattiin. Myös julkisivuvalaistus 
uusittiin.

Betonisille parvekkeille tehtiin perus-
teellinen pinnoitus- ja paikkauskorjaus sekä 
uusittiin metalliset käsijohteet ja lasitettiin 
parvekkeet. Lisäksi rakennettiin katokset 
sisäänkäyntien yläpuolelle.

Autohallin ajoluiskan betonipinnoille teh-
tiin pinnoitus- ja paikkauskorjaus.

Yhtiöön kuuluu lisäksi yksikerroksinen 
liikerakennus, minkä tiilijulkisivua korjattiin 
paikkakorjauksin ja muuta julkisivun osaa 
huoltomaalauksella sekä vaihdettiin lastaus-
tilan muoviverho liukuoveksi.

Myös julkisivuvalaistus uusittiin.
Aikaisemmin kellertävän harmaa julkisivu 

sai uuden värityksen, jossa kirkas punainen 
toimii tehostevärinä harmaan valkoisessa 
lämpörappauksessa ja muutoin vaaleassa jul-
kisivussa.

Ovet ja ikkunakarmit ovat tummanruskeat.
Julkisivujen uudesta värimaailmasta 

nähtiin erilaisia ehdotuksia, joista suunnit-
telukokouksessa kaupunkikuva-arkkitehdin 
ja hallituksen jäsenten toiveiden perusteella 
lopullinen väritys valittiin. Ympäristössä on 
samanlaisia kerrostaloja, joiden julkisivuissa 
on keltaisia ja turkooseja tehostevärejä. Punai-
sen tehostevärin saanutta Tammelan Keskusta 
on kehuttu ”korttelin kauneimmaksi taloksi”.

Hallitus aktiivisesti mukana 
hankkeen toteuttamisessa
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Vähätalon 
mukaan hallituksen toiminnassa on ollut kirk-

Julkisivuremontti 2021 -kilpailu:

2. palkinto As Oy Tammelan Keskus, 
Tampere (Pohjankulma 1)

As Oy Tammelan Keskuksen julkisivuremontin toteuttaminen 
on hyvä esimerkki osallistuvasta ja aktiivisesta hallitustyösken-
telystä. Korjaushankkeen eri vaihteet on kilpailutettu, taloyhtiö 
valvonut tarkasti hankkeen etenemistä ja neuvotellut tarvit-
taessa teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista. Näiden 
ansiosta esimerkiksi lisä- ja muutostöiden osuus kustannuksista 
on poikkeuksellisen pieni.

Betoni-toimitus 
 
Lähteinä: Julkisivuyhdistyksen tuomariston 
perustelut
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kaana mielessä se, että hallitus tekee työnsä 
talon kunnossapitämiseksi. Siten säilytetään 
osakkaiden omaisuuden arvo tulevaisuuttakin 
ajatellen. 

Kustannusarvio oli 820 000 euroa, jossa lisä- 
ja muutostöille oli varattu 70 000 euroa. Kus-
tannuksissa pysyttiin todella hyvin ja varsinkin 
lisä- ja muutostöiden osuus jäi todella pieneksi. 
Niihin käytettiin vain 11 000 euroa, mistä ansio 
kuuluu hallitukselle, joka neuvotteli aktiivisesti 
urakoitsijan kanssa lisä- ja muutostyötarpeista, 
vaihtoehdoista ja kustannuksista.

Koronapandemia siirsi työmaakokoukset 
Teamsiin, mutta nekin sujuivat hyvin, kun toi-
mintatapaan totuttiin.

Urakka-aika oli vuoden 2020 kevät–syksy.

As Oy Tammelan Keskus - tietoja yhtiöstä:
Perustamisvuosi: 1973
Yhtiö: Asuinkerrostalossa 37 huoneistoa ja 1 
erillinen liikerakennus
Kuntotutkimus: Suomen Talokeskus 2014
Hankesuunnittelu: Wise Group Finland (sil-
loinen insinööritoimisto Huura Oy) 2017 
Hankesuunnittelun yhteenveto ja esittely: 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2019
Toteutussuunnittelu: RI (AMK) Asta Jämsen, 
RA Maarit Nippala, DI Stina Hyyrynen A-Insi-
nöörit Suunnittelu Oy
Materiaalitoimittajat: Sto Finexter Oy ja 
Lumon Oy
Urakoitsija: MV-Maalaus, vastaava mestari 
Joni Raitanen
Valvoja: Jari Rantanen Rakennuttaja Emi-
nenssi Oy
Urakka-aika oli vuoden 2020 kevät–syksy.
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Vähätalo, 
vahataloriitta@gmail.com
Isännöitsijä Mika Kuhalampi, Pirkanmaan 
Ammatti-isännöinti Oy, mika.kuhalampi@
pamisoy.fi

1

1 Tamperelaisen As Oy Tammelan Keskuksen jul-

kisivuremontin toteuttaminen on hyvä esimerkki 

osallistuvasta ja aktiivisesta hallitustyöskentelystä. 

Korjaushankkeen eri vaihteet on kilpailutettu, talo-

yhtiö valvonut tarkasti hankkeen etenemistä ja neu-

votellut tarvittaessa teknisistä ratkaisuista ja niiden 

kustannuksista. 

 Eri korjausvaihtoehdoista tehtiin käyttöikätar-

kastelut ja hanke eteni kokonaisuudessaan kokeneen 

suunnittelutoimiston kanssa, joka on kehittänyt talo-

yhtiöiden korjaushankkeiden läpiviemiseen oman 

toimintamallinsa.

 70-lukulaisesta kerrostalosta on tullut onnistu-

neen julkisivukorjauksen ansiosta alueen muista ker-

rostaloista omaleimaisesti erottuva, julkisivuiltaan 

kirkastunut ja remontilla energiantehokkuuttaan 

parantanut kerrostalo.
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Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 45:ssä jul-
kisivujen huonokuntoisuus alkoi olla hyvin 
tiedossa. Esimerkiksi julkisivurappausten 
pelättiin putoavan kadulla kulkevien jalan-
kulkijoiden päälle, minkä riskin tiedostaminen 
vauhditti korjaushankkeen käynnistämistä. 

Edellisen kerran julkisivua oli uusittu huol-
tomaalaustyyppisesti 90-luvulla. Kuntotutki-
mus julkisivuista oli tehty vuonna 2018.

Rakennusvalvonta edellytti luvassa perus-
teellista väritutkimusta ja -suunnitelmaa, joka 
oli hyväksytettävä myös kaupunginmuseolla.

Toteutussuunnittelu käynnistyi vuonna 
2019 ja urakka toteutettiin vuosien 2020–2021 
aikana.

Alkuperäinen värimaailma palautui
Helsingin rakennusvalvonta edellytti väritut-
kimuksen tekemistä ja sen hyväksyttämistä 
Helsingin kaupunginmuseolla. Kokeneen tut-
kijan tekemän perusteellisen väritutkimuksen 
ansiosta julkisivun väritys kyettiin palautta-
maan alkuperäiseen värimaailmaan.

Materiaali- ja rakenneratkaisuissa kiinni-
tettiin huomiota rakennusfysikaaliseen toimi-
vuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen. 

Kaikki vanhat rappaukset pudotettiin alas 
ja korjattiin kalkkilaastilla ja maalattiin sili-
kaattimaalilla. 

– Jos julkisivurappauksesta noin 30 %:n 
alueella on vaurioita, silloin pidetään taloudel-
lisesti järkevämpänä uusia se kokonaan. Sen 
sijaan koristeellisessa julkisivussa korjaami-

sen kannattaa ryhtyä pienemmänkin vaurio-
määrän vuoksi. Koska työn suorittaminen on 
vaikeampaa ja sen toteuttaminen edellyttää 
esimerkiksi erikoissabluunoita, se on myös 
kustannuksiltaan kalliimpaa, Julkisivuyhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtajana kilpailun 
aikaan toiminut Toni Pakkala toteaa.

Myös sisäpihan julkisivu paikkakorjattiin 
ja maalattiin ja parvekkeet uusittiin. Vesikatto 
oli korjattu aikaisemmin. Siinä myöhemmin 
todetut vedenpoisto-ongelmat saatiin nyt 
korjattua. 

Julkisivujen korjaamisen lisäksi kaikki 
kadun puoleisella julkisivulla, jossa sijaitsee 
myös kolme liikehuoneistoa, ikkunat uusittiin 
ja avattuihin korvausilmaventtiileihin asennet-
tiin ulkolämpötilan mukaan säätyvät venttiilit.

Ammattilaisiin tukeutuen
Julkisivu-urakoitsija valikoitui toteuttajaksi 
arvotalojen julkisivukorjaamisen referenssien 
ja kokonaishinnan perusteella. Julkisivuissa 
olevat kipsi- ja muut koristeet korjattiin tai-
dokkaasti käsityönä. 

Julkisivun korjaamisessa noudatettiin työ-
selityksiä poikkeuksellisen hyvin. Siitä kerto-
nee myös valvojan antama palaute: ”Kerran-
kin oli sellainen työmaa, jossa kaikki on tehty 
suunnitelmien mukaan ja työselityksiä hyvin 
noudattaen”.

Korjaushankkeen onnistumiseen vaikutti 
myös se, että urakka pysyi erittäin hyvin aika-
taulussa, yhteistyö eri osapuolen kesken toimi 

hyvin ja joustavasti, urakoitsijalla oli hyvä 
asiantuntemus ja työn suorittaminen oli laa-
dukasta. Myös valvonta oli perusteellista ja 
asiantuntevaa.

Urakoitsija hoiti asukasviestintää sähköi-
sen kanavan välityksellä, johon oli halukkai-
den helppo liittyä ja saada tietoa urakan eri 
vaiheista.

Lisätöiden määrä oli vähäinen ja kustan-
nusten nousu tässä johtui lähinnä pitkäai-
kaiskestävyyden varmistamiseen liittyviin 
materiaalivalintoihin.

As Oy Kalevankatu 45 - tietoja yhtiöstä:
Taloyhtiö: perustamisvuosi 1895
Yhtiö: 59 asuinhuoneistoa ja 5 liikehuoneis-
toa
Kuntotutkimus: Innocate Oy 2018, Matias 
Surakka
Suunnittelu: Innocate Oy, Matias Surakka ja 
Arkkitehtuuritoimisto Räty Oy, Jussi Räty
Urakoitsija: Etelä-Suomen Julkisivupalvelut Oy, 
Tuomas Piitulainen
Valvoja: Matias Surakka, Innocate Oy

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Mika Hautala, 
mika.hautala@jya.fi
Isännöitsijä: Mikko Kultaranta Iskurit Oy, 
mikko.kultaranta@iskurit.fi

Julkisivuremontti 2021 -kilpailu

3. palkinto Asunto-osakeyhtiö 
Kalevankatu 45, Helsinki 
(Kalevankatu 45)

Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 45:n julkisivuremontissa on 
korjattu onnistuneesti 1890-luvun arkkitehtuuria ja värimaail-
maa edustavan talon julkisivu. Materiaalivalinnoissa on pyritty 
pitkäaikaiskestävyyteen ja urakoitsija on toteuttanut työsuunni-
telmat poikkeuksellisen tarkasti. Taloyhtiö on voinut tukeutua 
julkisivujen korjaamisen ammattilaisiin ja yhteistyö on sujunut 
hyvin.

Betoni-toimitus 
 
Lähteinä: Julkisivuyhdistyksen tuomariston 
perustelut
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1 Helsinkiläinen Asunto-osakeyhtiö Kalevankatu 

45 edustaa toteutukseltaan onnistunutta esimerkkiä 

1890-luvulla rakennetun arvotalon julkisivukorjauk-

sesta. "Taloyhtiö on voinut tukeutua niin suunnitte-

lussa kuin toteutuksessakin arvotalojen julkisivujen 

korjaamisen ammattilaisiin ja yhteistyö kaikkien 

osapuolten kanssa on sujunut erinomaisesti. Julki-

sivut on korjattu hienosti alkuperäisen värityksen 

palauttaen ja julkisivukoristeet taidokkaasti käsityönä 

korjaten. Materiaali- ja rakenneratkaisuissa on kiin-

nitetty erityistä huomiota pitkäaikaiskestävyyteen. 

Urakoitsijan toimintamalli asukastiedottamisessa on 

toiminut hyvin", totesi kilpailun tuomaristo peruste-

luissaan. 
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Keskustelussa kestävästä rakentamisesta 
betoni mielletään usein ongelmana ja asen-
teet sitä kohtaan ovat yleisesti ottaen kielteisiä 
– näin tuntuisi olevan ainakin arkkitehtikun-
nan keskuudessa ja laajemmin rakennusalan 
ulkopuolella. Keskustelussa nousee usein 
pinnalle vastakkainasettelu vähähiilisenä 
pidetyn puurakentamisen kanssa, ja betoni 
on viime vuosina selvästi jäänyt vähintään-
kin imagonsa puolesta tappiolle. Betonin hii-
lijalanjälki on sen valtavan kulutuksen vuoksi 
maailmanlaajuisesti korkea, mutta ennen jyrk-
kien johtopäätösten muodostamista on hyvä 
kuitenkin ymmärtää, että erittäin merkittävä 
osa betonin ja sementin maailmanlaajuisista 
päästöistä liittyy juuri kehittyvien valtioiden 
hyvin ymmärrettäviin kehityspyrkimyksiin. 
Iso kysy mys onkin, kuinka kehittyviä maita 
voidaan auttaa ohittamaan se hiili-intensiivi-
nen kehityskulku, jonka kehittyneimmät maat 
ovat käyneet ja jota tällä hetkellä vauhdik-
kaimmin kehittyvät maat ovat käymässä läpi. 
Betonin liiallinen demonisoiminen madaltaa 
kiinnostusta materiaalia ja siihen liittyvää tut-
kimusta kohtaan ja voi jopa vaikuttaa nega-
tiivisesti sen hiilijalanjäljen vähentämisessä.

Puurakentaminen mielletään nykyään 
keskeisimmäksi keinoksi rakentamisen vähä-
hiilistämiseen, erityisesti juuri korkeapäästöi-
senä pidetyn betonin korvaajana. Kun vertaa 
betonin ja sementtiperäisten tuotteiden valta-
vaa kulutusta, 14 miljardia kuutiometriä vuo-

Betonioptimismi

Tämä artikkeli perustuu Oulun yliopiston Arkkitehtuurin koulu-
tusohjelmassa tehtyyn diplomityöhön "Betonioptimismi: Betonin 
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tonmuutoksen aikakaudella". Diplomityön on tehnyt Niko Kot-
kavuo ja sen pääohjaajana toimi professori Janne Pihlajaniemi. 
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Diplomityö on kokonaisuudessaan ladattavissa osoitteessa 
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dessa [1], YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 
FAO:n tilastoihin maailmanlaajuisista metsien 
hakkuista, 4 miljardia kuutiota vuodessa [2], on 
kuitenkin selvää, että puu betonin korvaajana 
on parhaimmillaankin vain yksi monista tar-
vittavista keinoista tavoiteltaessa vähähiilistä 
rakentamista. Lisää keskustelua tarvittaisiin 
betonin korvaamisen lisäksi myös siitä, kuinka 
betonirakentamista itsessään voisi toteuttaa 
vähähiilisemmin.

Betoni-lehdessäkin on julkaistu useita 
artikkeleita, jotka osoittavat kuinka paljon 
työtä betonin vähähiilistämiseksi jo tehdään. 
Markkinoille on tuotu viime vuosina vähä-
hiilisempiä betoneita ja sementtejä perus-
tuen sementin korvaamiseen seosaineilla, 
kuten masuunikuonalla. Oulun yliopistossa 
tutkitaan portlandsementille vaihtoehtoisia 
sideaineita, kuten geopolymeerejä. Hiilidiok-
sidin talteenottoon liittyvät teknologiat vai-
kuttaisivat viimein olevan tulossa laajemmin 
markkinoille. IPCC on tunnustanut betonin 
globaalisti merkittäväksi hiilinieluksi, ja hii-
linieluefektin edistämistä tutkitaan aktiivi-
sesti. Lakimuutos betonin jäteluokituksen 
päättymisen kriteereistä, joka mahdollistaisi 
betonimurskeen käytön nykyistä laajemmin, 
on työn alla. Alalla siis tapahtuu paljon. Beto-
nin vähähiilistämispyrkimyksissä rakennus-
suunnitteluun liittyvät keinot ovat kuitenkin 
jääneet verrattain vähälle huomiolle.

1 Japanin Tohokun Yliopiston arkkitehtuurikou-

lun päärakennus. – Täällä idea diplomityöhöni syntyi, 

kertoo Niko Kotkavuo. 1

Hiilijalanjälki isossa kuvassa
Tyypillisen suomalaisen valmisbetonin 
(C30/37) päästöistä yli 80 % liittyy sementin 
tuotantoon [3] ja sementin tuotannon hiilipääs-
töjen arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti 
noin 7 %[4]. Päästöistä suurin osa syntyy kal-
sinoinnissa, eli kuumennettaessa kalkkikiveä 
noin 900 °C lämpötilaan, jolloin kalkkikivi 
hajoaa hiilidioksidiksi ja kalsiumoksidiksi, 
joka on portlandsementin pääraaka-aine. Näin 
syntyvien prosessipäästöjen vähentäminen on 
erittäin vaikeaa, sillä kemiallinen reaktio, jossa 
hiilidioksidi vapautuu, on tuotannolle välttä-
mätön. Käytännössä ainoa keino vähentää 
prosessipäästöjä on tuotannon yhteydessä 
syntyvän hiilidioksidin talteenotto. Sementin 
ja siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen kierto 
vuonna 2014 on esitetty tarkemmin eriteltynä 
kuvassa 2.

Puhuttaessa betonin kestävyydestä huomio 
kohdistuu yleensä juuri sementin globaalilla 
tasolla korkeaan hiilijalanjälkeen. On kuiten-

http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204081520
mailto:niko.kotkavuo@gmail.com
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kin oleellista tarkastella myös mihin betonia 
käytetään. Betoni poikkeaa yleisestä kulutuk-
sen kaavasta, missä kehittyneimmissä maissa 
kulutetaan lähes kaikkea korkeamman varal-
lisuuden myötä enemmän kuin vähemmän 
kehittyneissä maissa. Pääsääntöisesti betonia 
kulutetaan eniten nimenomaan kehittyvissä 
maissa, jotka kaupungistuvat vauhdilla ja joissa 
tarvitaan infrastruktuuria kehityksen edelly-
tyksenä. Kehittyneimmissä maissa infrastruk-
tuuri ja kaupunkirakenne ovat jo olemassa ja 
betonia käytetään tyypillisesti pienempiä 
määriä olemassa olevan rakenteen korjaami-
seen ja kehittämiseen.

Inhimillisen kehityksen indeksi (eli 
Human Development Index, HDI) on YK:n 
kehitysohjelman kehittämä mittari maiden 
kehitysasteelle, joka huomioi keskimääräisen 
tulotason lisäksi myös keskimääräisen koulu-
tustason sekä eliniänodotteen. Kuvassa 3 on 
jaettu maailman maat neljään ryhmään niiden 
inhimillisen kehityksen indeksin mukaan, 
noudattaen YK:n kehitysohjelman mukaisia 
raja-arvoja. Kun verrataan maiden HDI-ar-
voja asukaskohtaisiin sementintuotantoon 

liittyviin hiilidioksidipäästöihin, paljastuu että 
korkeimman HDI-ryhmän päästöjen kasvu on 
pysähtynyt jo 70-luvun öljykriisiin. Sen jälkeen 
päästöt ovat pysyneet tasaisina ja kääntyneet 
jopa loivaan laskuun. Esimerkiksi Suomessa 
sementin päästöjen osuus kokonaispäästöistä 
on huomattavasti maailmanlaajuista lukua 
matalampi, noin 1,8 %[6]. Toiseksi korkeimman 
HDI:n ryhmä on ohittanut asukaskohtaisissa 
päästöissään korkeimman HDI:n ryhmän 
2000-luvun alkuvuosina ja myös kolmas ryhmä 
seuraa pitkälti toisen ryhmän käyrää noin 30 
vuoden viiveellä. Onkin odotettavissa, että 
tulevina vuosikymmeninä sementin kulutus 
tulee yhä nousemaan. Kuvassa 4 on esitetty 
tarkemmin maittain eriteltynä asukaskoh-
taiset sementintuotannon päästöt suhteessa 
inhimillisen kehityksen indeksiin.

Betonilla on suuren kulutuksensa vuoksi 
korkeat päästöt, mutta toisaalta myös erin-
omaiset säilyvyysominaisuudet. Mahdollisuus 
erittäin pitkään käyttöikään antaa betonille 
hyvät edellytykset vähähiiliseen rakentami-
seen, mutta Suomessa matalan keskimääräisen 
purkuiän vuoksi säilyvyysominaisuuksista ei 

nykyisellään saada täyttä hyötyä irti. Yleisin 
ilmoitettu syy rakennusten purkamiselle 
Suomessa on uudisrakentaminen, ja purka-
minen painottuu kaupunkialueille, joiden 
tehokkuusvaatimukset kiristyvät kaupun-
gistumisen edetessä[7]. Rakennuskannan 
keskimäärin lyhyt käyttöikä on merkittävä 
ongelma rakentamisen hiilipäästöjen vähen-
tämisen näkökulmasta. Tampereen yliopistolla 
on tehty tutkimusta nykyisen betonirakennus-
kannan uudelleenkäyttöpotentiaalista lupaa-
vin tuloksin. Paikallavalurakenteet voidaan 
pääasiallisesti kierrättää vain murskaamalla, 
mutta elementtirakenteiset betonirakennukset 
ovat ainakin teknisestä näkökulmasta uudel-
leenkäyttöön hyvin soveltuvia. Juotosvaluin 
liitetyt rakenteet kuitenkin vaativat piikkaa-
mista tai timanttisahaamista ja ovat siksi 
työläitä purettavia. Purettavuuden kannalta 
parhaita liitoksia ovat mm. teollisuusrakennus-
ten pilarien ja palkkien liitoksissa käytetyt pult-
tiliitokset.[8] Olemassa olevaa rakennuskantaa 
siis voidaan todennäköisesti ainakin jossain 
määrin hyödyntää myös uudisrakentamisen 
materiaalipankkina. Kiertotalouden periaat-
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Sementti

Sementti on betonin tärkein osa-aine niin hiili‐
päästöjen kuin toiminnankin kannalta. Se on
sideaine, joka veden kanssa reagoidessaan
liimaa kiviainekset yhteen. Vaikka sen paino-
osuus tyypillisimmissä betonituotteissa ja
-rakenteissa on pieni, noin 7,5–17 %4, valtaosa
betonin kasvihuonepäästöistä liittyy sement‐
tiin.

Sementtiteollisuuden päästöt jaetaan prosessi‐
päästöihin ja energiapäästöihin. Prosessipäästöt
ovat tuotantoketjussa välttämättömiin kemial‐
lisiin reaktioihin liittyviä päästöjä, eli sementin
tapauksessa kalkkikiven kalsinoimisreaktioon

liittyviä päästöjä. Väistämättömästi syntyvien
prosessipäästöjen vähentäminen onnistuu
ainoastaan ottamalla päästetty hiilidioksidi
tuotannon yhteydessä talteen, mikä on vielä
tällä hetkellä todella kallista (ks. Luku 1.5). Ener‐
giapäästöt puolestaan koostuvat valmistuspro‐
sessissa tarvittavan energian tuotannon pääs‐
töistä, sementin tapauksessa pääosin
polttoainepäästöistä, jotka syntyvät kun kierto‐

1 sfs-en 206 2014 + a2 2021, Betoni.Määrittely,
ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus, 10.

2 Salminen & al., Betonituotteiden ympäristöselosteet.
3 Cao & al., “The Sponge Effect and Carbon Emission
Mitigation Potentials of the Global Cement Cycle,” 3.

4 Salminen & al., Betonituotteiden ympäristöselosteet.

Lähteet: Cao& al., “The Sponge Effect and Carbon EmissionMitigation Potentials of the Global Cement Cycle”; Friedlingstein& al., “Global Carbon Budget 2021”.

Huomiot: Alkuperäisen kaavion laatinut Cao& al. Kaavio käännetty, piirretty uudelleen ja täydennetty ilmakehän hiilidioksidilla sekämaailmanlaajuisilla päästöillä ja nieluilla
laskettuna Friedlingstein& al. datalla jamuuntokertoimilla. Nuolet ja niiden paksuudet kuvaavat sementin ja sen tuotantoon liittyvän hiilidioksidin ainevirtoja. Ympyröiden
pinta-alat kuvaavat kuvattujen kategorioiden kokonaismassoja. Prosenttiosuudet ovat osuuksia kuvattujen virtojen tai kategorioiden kokonaismassasta. 1 Gt =miljardi tonnia.
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Kuvio 6. Sementin ja siihen liittyvän hiilidioksidin maailmanlaajuinen kierto vuonna 2014.

2 

Sementin ja siihen liittyvän hiilidioksidin maailmanlaajuinen kierto vuonna 2014.
Kaavio pohjautuu Caon ja kollegoiden mallinnukseen[5]. Piirretty uudelleen.
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Kuviossa 5 on kuvattuna valtioiden historialliset
asukaskohtaiset sementtipäästöt jaettuna nel‐
jään ryhmään valtioiden inhimillisen kehityk‐
sen indeksin (eng. human development index)
eli hdi:n mukaan. hdi on yk:n vuonna 1990
käyttöön ottama indeksi, joka huomioi valtioi‐
den keskimääräisen tulotason lisäksi elinajan‐
odotteen ja koulutustason. Toiseksi korkein
ryhmä, johon lukeutuvat mm. Kiina, Vietnam,
Meksiko ja Indonesia, ohitti päästöissään kor‐
keimman HDI:n ryhmän 2000-luvun alkuvuo‐
sina ja kolmanneksi korkeimmankin ryhmän
(mm. Intia, Bangladesh ja Pakistan), päästöt
ovat nousseet 1990–2020 välillä suurin piirtein
samaa rataa kuin toiseksi korkeimman ryhmän
kolme vuosikymmentä aikaisemmin, 1960–
1990. Ryhmäjaon tarkemman määrittelyn voi
lukea liitteestä 2.

Sementin päästöistä on teknologian kehityksen
myötä onnistuttu leikkaamaan jo paljon. Esi‐
merkiksi 70-luvulla markkinoille tullut ja nykyi‐
sin lähes koko markkinat vallannut sementin
raaka-aineiden sekoittamisen “kuivamene‐
telmä” on vähentänyt polttoainepäästöjä aiem‐
paan märkämenetelmään verrattuna noin kol‐
manneksen. Vuodesta 1990, jota pidetään
laajasti ilmastonmuutoksen vertailuvuotena,
sementtiteollisuuden sementtiyksikkökohtaisia
päästöjä on onnistuttu vähentämään noin vii‐
dennes. Kuitenkin kehittyvän yhteiskunnan
rakennustarpeen edelleen kasvaessa kokonais‐
päästöt ovat yhä nousussa, ja päästöjen vähen‐
tämiseksi kestävälle tasolle edessä on vielä
valtava,muttei mahdoton urakka.
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Kuvio 5. Sementintuotannon asukaskohtaiset prosessipäästöt valtioiden inhimillisen kehityksen indeksiryhmän mukaan.

Matala HDI (<0,550) Keskikorkea HDI (0,550-0,699) Korkea HDI (0,700-0,799) Erittäin korkea HDI (≥0,800)

Lähteet: Andrew,Global CO₂ emissions from cement production (2021); un desa,World Population Prospects 2019; undp,HumanDevelopement Report 2020.

Huomiot: Ryhmitysperusteena käytetty undp:nmukaista ryhmäjakoa ja valtiot on ryhmitelty vuoden 2019 hdi:nmukaan. Tarkempi ryhmäjaonmäärittely liitteissä.
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1.3 – Betonin ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet

Betonin valtavan kulutuksen vuoksi sen päästöt
ovat kiistatta aivan liian suuret. Keskustelussa
betonin kestävyydestä huomio kohdistuukin
yleensä sen suureen osuuteen globaaleista hiili‐
dioksidipäästöistä, sosiaalisen ja taloudellisen
kestävyyden jäädessä vähemmälle huomiolle.
Ilman taloudellisen ja sosiaalisen puolen tarkas‐
telua jäädään kuitenkin ilman selkeää kokonais‐
kuvaa asiasta. On tarkasteltava myös missä
betonia kulutetaan ja mitä sillä saadaan aikaan.

Ylivoimainen ykkönen betonin kulutuksessa on
Kiina, jonka osuus globaalista sementintuotan‐
nosta oli korkeimmillaan, vuonna 2014, peräti
60 % (kuvio 8). Kaukaisena kakkosena on Intia,
jossa tuotetaan sementtiä noin seitsemäsosa
Kiinan tuotannosta.

Globaalilla tasolla betonin taloudellista ja sosi‐
aalista kestävyyttä voi tarkastella vertaamalla
valtioiden asukaskohtaisia sementintuotantoon
liittyviä päästöjä niiden inhimillisen kehityksen
indeksiin, hdi:hin (eng. Human Development
Index). hdi on yk:n kehitysohjelman vuodesta
1990 käyttämä mittari, joka kehitettiin taloudel‐
listen mittareiden kuten bruttokansantuotteen
rinnalle kuvaamaan myös valtioiden sosiaalista
kehitystä. hdi huomioi asukaskohtaisen tulota‐
son lisäksi myös keskimääräisen koulutustason
ja eliniän odotteen.

Vertailtaessa valtioiden asukaskohtaisia hiilija‐
lanjälkiä yleisellä tasolla, siis ei vain betonin
näkökulmasta, on havaittavissa selvä yhteys
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ja hiili‐
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Kuvio 7. Valtioiden inhimillisen kehityksen indeksin (2019) suhde sementin asukaskohtaisiin prosessipäästöihin (2018).

Matala (<0,550) Keskikorkea (0,550-0,699) Korkea (0,700-0,799) Erittäin korkea HDI (≥0,800)

Lähteet: Andrew,Global CO₂ emissions from cement production (July 2021); un desa,World Population Prospects 2019; undp,HumanDevelopement Report 2020.

Huomiot: Ympyrät pisteen ympärillä kuvaavat valtioiden asukaslukua (2020 arvio). Kuvattuna 147 valtiota, joista sekä sementin päästötiedot, että inhimillisen kehityksen
indeksi saatavilla. Kuvatut valtiot kattavat noin 95,6%maailman väestöstä Yhdityneiden kansakuntien väestötietojenmukaan. Tarkempi ryhmäjaonmäärittely liitteissä.
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Lähteet: sfs-en 15804:2012 + a2:2019; Jätelaki 646/2011, 8§.Kuvio 10. Betonin materiaalikiertokulku ja rakentamisen elinkaaren vaiheet.
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120, ja purettuja elementtejä hyödynnettiin sekä
tontilla uusien autokatosten ja piharakennusten
rakenteina että myytiin ulkopuolisille tahoille
käytettäväksi maatalousrakennuksissa.1 Myös
hallimaisten rakennusten pilari ja palkkiraken‐
teita on käytetty jonkin verran uudelleen.
Rajoittavana tekijänä on, ettei elementtien
dimensioita voida muuttaa jälkeenpäin, koska

raudoitukset suunnitellaan aina rakennusosa‐
kohtaisesti ja esimerkiksi palkkien päissä tarvi‐
taan raudoitusta leikkauskuormien hallitsemi‐
seksi. Siksi betonirakenteiden uudelleenkäy‐
tettävyyttä suunnitellessa olisikin hyödyllistä
pitäytyä mahdollisuuksien mukaan tietyissä
standardoiduissa mitoissa, kuten esimerkiksi
70-luvulla kehitetyssä pls-80 järjestelmässä on

pohjatietoa betonista ja sen kestävyydestä
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ᵃ) Kierrätysosuudeksi arvioitu 80-90% ja elementtien uudelleenkäyttö oletettu hyvin vähäiseksi hankalan lainsäädännön ja vähäisten julkaistujen esimerkkihankkeiden vuoksi.

käyttövaihe– b1-b
7

rakentamisvaihe – a4-a5

tuotevaihe – a1-a3

ylläpito ja
korjaus

käyttö

elementti‐
tehdas

betoniasema
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rakennuksen siirtäminen
rakennusosien uudelleenkäyttö

sementti
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tehty (ks. s. 61). Vaikka betonirakenteita ei Suo‐
messa tällä hetkellä käytetä juurikaan uudel‐
leen, tilanteeseen vaikuttaisi ainakin viimeai‐
kaisen tutkimuspanoksen perusteella olevan
tulossa muutos. Uudelleenkäyttöpotentiaalia
on tutkittu jo niin tekniseltä2 kuin terveydelli‐
seltäkin3 kannalta ja 2021 käynnistyi Tampereen
yliopiston koordinoima kansainvälinen suur‐

hanke ratkaisujen kehittämiseksi4.

1 Huuhka,Kierrätys arkkitehtuurissa, 76-8, 93-4.
2 Lahdensivu & al., Betonielementtien

uudelleenkäyttömahdollisuudet.
3 Zhu & al., Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin

turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta, 86–92.
4 Tampereen yliopisto, “Käytetyt betonielementit
kokonaisina osaksi uutta taloa”

Elinkaariarvioinninmoduulit standardin sfs-en 15804mukaan:
a1–Raaka-aineen hankinta, a2–Kuljetus valmistukseen, a3–Tuotteen valmistus, a4–Kuljetus työmaalle, a5–Työmaatoiminnot, b1–Tuotteen käyttö rakennuksessa,
b2–Kunnossapito, b3–Korjaus, b4–Osien vaihto, b5–Laajamittaiset korjaukset, b6–Energian käyttö, b7– Veden käyttö, c1–Purkaminen, c2–Purkuvaiheen kuljetukset,
c3–Purkujätteen käsittely, c4–Purkujätteen loppusijoitus, d–Uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja kierrätys.
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5

Betonin materiaalikiertokulku ja elinkaaren vaiheet.

4 

Valtioiden inhimillisen 
kehityksen indeksin 
suhde sementin 
asukaskohtaisiin 
prosessipäästöihin.
Kiertotalous ja sen edistäminen suunnitte-
lussa

3 

Sementintuotannon 
asukaskohtaiset 
prosessipäästöt 
valtioiden inhimillisen 
kehityksen 
indeksiryhmän mukaan.
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teisiin nojaten olisi kuitenkin kannattavaa 
myös suunnitella uudisrakennukset huomi-
oiden entistä paremmin niiden purettavuus 
tai siirrettävyys elinkaarensa päässä.

Nykyään käytössä olevaan BES-järjestel-
mään johtaneessa tutkimuksessa vertailtiin 
asuntotuotannon avoimeksi järjestelmäksi 
neljää rakennusrungon periaatetta, jotka 
olivat kantavat seinät -järjestelmä (A-malli), 
pilari-palkki-järjestelmä (B-malli), pilari-laat-
ta-järjestelmä (C-malli) ja tilaelementtijärjes-
telmä (D-malli). Alustavassa vertailussa sul-
jettiin pois arvotuksessa selvästi viimeiseksi 
jäänyt D-malli ja ”paremmin muun tyyppiseen 
rakentamiseen” soveltuva B-malli, jonka kehi-
tetty versio tuli markkinoille myöhemmin mm. 
toimitila- ja teollisuusrakentamisessa käyte-
tyn Runko-BESin muodossa. Valituksi tullut 
A-malli ja pilari-laatta-rakenteinen C-malli 
puolestaan olivat arvotuksessa hyvin lähellä 
toisiaan. Aikalaiskertomusten mukaan C-malli 
olisi jopa alkujaan voittanut ratkaisujen väli-

sen vertailun, mutta pisteytyksen painotuksia 
päätettiin muuttaa, jotta teollisuudelle mielui-
sampi A-malli saataisiin valituksi[9].

BES-tutkimuksen loppuraportissa A-mallin 
valintaa perusteltiin sen paremmalla soveltu-
vuudella nopeaan käyttöönottoon, arvioidulla 
noin 2,5 % rakennuskustannussäästöillä, sekä 
C-mallissa avoimeksi jääneillä rakennus- ja 
kustannusteknisillä kysymyksillä. Loppura-
portissa kuitenkin peräänkuulutettiin pila-
ri-laatta-mallin jatkotutkimusta avointen 
kysymysten selvittämiseksi[10].

Paremmin muuntojoustavana pidetty 
pilari-laatta-järjestelmä kehitettiinkin jatko-
tutkimuksissa kaupalliseen valmiuteen asti 
PLS-80-tutkimuksen muodossa. Niin BES- 
kuin PLS-80-tutkimuksessakin pidettiin 
tärkeänä tavoitteena muuntojoustavuutta 
ja jopa mahdollisuutta purkaa rakennus ja 
pystyttää se uudelleen toisaalle elinkaarensa 
päässä. PLS-80 järjestelmässä rakentamisen 
jälkeinen muunneltavuus ja siirrettävyys oli 

6

Suomessa käytettyjä betonielementtijärjestelmiä.
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BES-järjestelmän kantavat seinät–runko. Runko-BES-järjestelmän pilari–palkki–runko. PLS-80-järjestelmän pilari–laatta–runko.

kuitenkin selvästi keskeisemmässä asemassa. 
Joustavuutta edesauttavia ajatuksia olivat mm. 
kuvassa 8 esitetyt, ensisijaisena ratkaisuna 
suositellut ”kuivat” mekaaniset liitokset, suuri 
vapaus laattojen aukotusmahdollisuuksissa, 
taloteknisiä asennuksia sisältävät kimppupi-
larit ja laattojen väliset neutraalivyöhykkeet, 
joihin pystyi sijoittaa myös osan talotekniikan 
vaakavedoista[11].

Tutkimuksen julkaisun jälkeen järjestelmä 
paitsi koerakennettiin, rakentamista myös jat-
kettiin noin tuhannen asunnon verran 1980-
luvun alkuun mennessä, jolloin järjestelmää 
käyttänyt Lujabetonikin siirtyi pilarilaatoista 
markkinoille aikaisemmin ehtineen ja ne 
tehokkaasti vallanneen BES-järjestelmän 
mukaisten ontelolaattojen valmistukseen[12]. 
Tuhannen asunnon rakentaminen kuitenkin 
osoittaa, että järjestelmä oli ainakin 70-luvulla 
myös markkinakelpoinen.

Olisikin kenties aiheellista pohtia uudelleen 
nyt jo puoli vuosisataa vanhaa BES-järjestel-

Välipohjan rei’itysmahdollisuus

bes-järjestelmänkantavat seinät -runko.
Välipohjan rei’itysmahdollisuus

Runko-bes-järjestelmänpilari-palkki-runko. pls-80-järjestelmänpilari-laatta-runko.

Välipohjan rei’itysmahdollisuus
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8 Esimerkki PLS-80-järjestelmästä: kimppupilari 

ja ”kuiva” pulttiliitos.

mää, sen päivittämistä tai jopa PLS-80-järjestel-
män kaivamista naftaliineista, sillä kiertotalou-
den ja jätelainkin mukaisen materiaalinkulun 
etusijajärjestyksen toteutumisen kannalta 
paremman muuntojoustavuuden ja puretta-
vuuden suunnittelu tulevat olemaan kriittinen 
osa uudisrakennusten suunnittelua.

Kaikki irti karbonatisoitumisesta
Karbonatisoituminen on tunnettu kauan beto-
nin vauriomekanismina, mutta hiilinielume-
kanismina siihen on herätty vasta hiljattain. 
Esimerkiksi hallitustenvälinen ilmastopaneeli 
IPCC tunnusti karbonatisoitumisen merkittä-
väksi hiilinieluksi ensimmäistä kertaa syksyllä 
julkaisemassaan ilmastoraportissa[13]. Erityi-
sesti elinkaarensa päässä murskatulla betonilla 
on erittäin merkittävä potentiaali hiilinielun 
lisäämiseksi.

Toistaiseksi vähemmälle huomiolle on 
jäänyt betonin hiilinielun edistäminen jo 
rakennuksen elinkaaren aikana. Hyöty on 

elinkaarenjälkeiseen potentiaaliin verrat-
tuna melko vähäinen, koska murskattaessa 
betonin karbonatisoitumiselle altis pinta-ala 
voi jopa tuhatkertaistua. Elinkaaren aikainen 
hiilinielu ja sen edistäminen on kuitenkin huo-
mion arvoinen uudisrakennusten kohdalla, 
joiden rakennusosat toivon mukaan poistu-
vat materiaalikierrosta ja murskataan vasta 
satojen vuosien kuluttua. Esimerkiksi kuivissa 
sisätiloissa, jotka karbonatisoituvat siinä missä 
julkisivutkin, ei ole riskiä raudoitteiden kor-
roosiosta ja siitä seuraavasta rapautumisesta, 
eli karbonatisoituminen on ainoastaan positii-
vinen ilmiö. Betonirakenteen pintakäsittelyllä 
on suuri vaikutus karbonatisoitumisen nopeu-
teen. Ruotsalaisesta rakennuskannasta teh-
tyjen mittausten perusteella on arvioitu, että 
jokseenkin kosteutta ja hiilidioksidia läpäisevät 
materiaalit, kuten maali ja tapetti, hidastavat 
karbonatisoitumista noin 50 % ja täysin tiiviit 
materiaalit kuten muovimatto tai parketti noin 
90–100 %. Mittaustuloksen pohjalta on laadittu 

7

7 Arkkitehtitoimisto FAR: Frohn & Rojas:in 

suunnittelema asuinkerrostalo Wohnregal Berliinissä 

on esimerkki uudesta pilari-palkki -rakenteisesta 

rakennuksesta, joka on paitsi muuntojoustava ja 

soveltuu myös hyvin uudelleenkäyttöön käyttöikänsä 

päässä. Wohnregal on laajemmin esitelty Betoni 3-2021 

lehdessä sivuilla 46-55.



68 2 2022

laskennallinen malli hiilensidonnan arviointia 
varten[14], jonka mukaisia arvoja eri olosuhteille 
ja pintavaihtoehdoille on esitetty taulukossa 1.

Termisen massan hyödyntäminen
Betonilla on korkea massa ja lämpökapasiteetti, 
minkä vuoksi se tasaa tehokkaasti rakennuk-
sen vuorokauden sisäisiä lämpötilavaihteluita 
ja varastoi auringosta ikkunoiden kautta saa-
tavaa ilmaisenergiaa. Rakennuksen, jolla on 
korkea terminen massa, on tutkittu voivan 
säätää lämmitysenergiaa noin 3–14 % ja viilen-
nysenergiaa jopa 40 % kevytrakenteisiin raken-
nuksiin verrattuna[15]. Paras sijainti lämpöä 
varaavalle massalle on suoraa auringonsäteilyä 
vastaanottavat lattiapinnat. Jotta esimerkiksi 
betoninen lattiapinta varaisi auringon lämpöä 
tehokkaasti, sitä ei saa kuitenkaan eristää 
lämpöä huonommin johtavilla pintamateriaa-
leilla kuten parketti, muovimatto tai laminaatti. 
Sen sijaan esimerkiksi keraaminen laatta, jolla 
on samankaltaiset termiset ominaisuudet kuin 
betonilla, soveltuu hyvin. Paljas betonilattia ei 
välttämättä kuitenkaan tule aina kysymykseen 
esimerkiksi askelääneneristysvaatimusten tai 
puhtaasti esteettisten valintojen vuoksi. Toi-

seksi paras sijainti varaavalle massalle ovat 
yhtä lailla suoraan mutta pienempiä määriä 
auringon säteilyä vastaanottavat seinäpinnat. 
Betonirunkoisissa rakennuksissa on lähtö-
kohtaisesti niin paljon massaa ja auringolle 
altista betonipintaa, ettei niitä erityisemmin 
tarvitse optimoida, mutta esimerkiksi puura-
kennuksissa kesäaikainen ylilämpenemisen 
riski on korkeampi ja kelluva betonilaatta tai 
muu termistä massaa tarjoava ratkaisu voi olla 
energiataloudellisesti kannattava.

Mitä seuraavaksi
Kenties suurin tarve ja potentiaali tutkimuk-
selle ja kehitystyölle olisi runkojärjestelmien 
kehittämisessä. Nykyään käytössä oleva 
BES-järjestelmä on pysynyt pääpiirteissään 
muuttumattomana jo yli puoli vuosisataa eikä 
sitä alkuperäisen tutkimuksen tavoiteasetan-
nasta huolimatta ole kehitetty kiertotaloutta, 
rakennusten siirtämistä ja rakennusosien mah-
dollista uudelleenkäyttöä ajatellen. Yksi raken-
nusosien uudelleenkäytön merkittävä hidaste 
on vaikeus muokata betonisia rakennusosia 
elinkaarien välissä. Esimerkiksi betonipalkit 
vaativat päissään leikkausraudoitukset, jonka 

vuoksi lyhentäminen ennen uudelleenkäyttöä 
ei ole mahdollista. Tämän vuoksi pitäisi tutkia 
myös tarkkaan mahdollisimman monipuolista 
toiminnallista mitoitusta, jolla uudelleenkäy-
tön edellytyksiä voitaisiin parantaa.

Lisää tietoa tarvittaisiin myös pintamate-
riaalien hiilidioksidinläpäisevyydestä, jotta 
voitaisiin mahdollisuuksien mukaan edes-
auttaa betonirakenteiden hiilensitomiskykyä 
sisätiloissa. Hiilinielun kannalta paras pinta 
on paljas betoni, mutta karbonatisoitumisen 
tehokkaasti mahdollistavien pintavaihtoehto-
jen palettia voisi mahdollisesti laajentaa kehit-
tämällä esimerkiksi tehokkaasti hiilidioksidia 
ja kosteutta läpäiseviä maaleja.

Myös lainsäädännössä ja erilaisissa hyväk-
syntämenettelyissä on kehitettävää, jotta kier-
totalous saadaan toimimaan ja purettavien 
rakennusten elementtejä voidaan käyttää 
uudelleen sekä kierrätysmateriaaleja, kuten 
betonimursketta, hyödyntää laajemmin.

Betonioptimismi
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9 Arkkitehti Le Corbusierin suunnittelema Ron-

champin kappeli. Ronchampin kappelia, lähellä Bel-

fortin kaupunkia itäisessä Ranskassa. Chapelle Notre 

Dame du Haut, pidetään yhtenä ranskalais-sveitsi-

läisen arkkitehti Le Corbusier'n parhaista töistä ja 

yhtenä 1900-luvun kirkkoarkkitehtuurin merkittä-

vimmistä teoksista. Vuonna 1954 valmistunut kap-

peli sijaitsee korkealla kukkulalla ja se rakennettiin 

toisessa maailmansodassa täysin tuhoutuneen, 

300-luvulta peräisin olleen pyhiinvaelluskappelin 

tilalle. Kohde on esitetty diplomityössä esimerkkinä 

1900-luvun betoniklassikoista. 
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• Tiiviit, peittävät materiaalit, kuten keraami‐
nen laatta, muovimatto, parketti tai lami‐
naatti hidastavat karbonatisoitumista noin
90–100 %.1

Mittaustulosten pohjalta kalibroidun teoreetti‐
sen mallin mukaisia tyypillisiä takaisin sitoutu‐
via hiilidioksidimääriä on esitetty taulukossa 3.

Betonipinnan pinnoittamattomaksi määrittä‐
misen tehokkuus karbonatisoitumisen kannalta
on sikäli epävarmaa, että tilojen käyttäjä saattaa
arkkitehdin määrityksistä riippumatta maalata
pinnat itse. Karbonatisoitumisnopeus on kui‐
tenkin korkeimmillaan prosessin alussa ja
hidastuu sen edetessä, joten pinnoittamatta jät‐
tämisellä voi olla tuntuvaa hyötyä hiilen sitoutu‐
misen kannalta. Yksi tapa lähestyä asiaa on ver‐
rata maalin hiilijalanjälkeä betonipinnan
hiilikädenjälkipotentiaaliin. Suomen ympäris‐
tökeskus syken ylläpitämän päästötietokannan
maaleja koskevan taustaraportin2 tietoihin
perustuen voidaan tyypillisen sisäkäyttöön tar‐
koitetun vesiohenteisen akrylaattimaalin hiili‐
jalanjäljeksi laskea noin 0,43 kgCO₂/m². Vertaa‐
malla lukua taulukon 3 arvoihin nähdään, että
käsittelemättä jätetty betoni sitoo maalattuun
verrattuna neliötä kohden jo vuodessa (0,6 – 0,1
= 0,5 kgCO₂/m²) suuremmanmäärän hiiltä kuin

vastaavan pinta-alan vaatiman maalin tuotan‐
nossa syntyy päästöjä. Elinkaaritarkastelulle
tyypillisellä 50 vuoden vertailuajalla pinnan
käsittelemättä jättämisen kädenjälkipotentiaali
(4,3 – 2,1 = 2,2 kgCO₂/m²) maalin hiilijalanjäl‐
keen verrattuna on noin viisinkertainen.

Pinnoittamatta ja ”jokseenkin läpäisevän
pinnan” kädenjälkipotentiaalin eroa voi verrata
myös betonirakenteen kokonaishiilijalanjäl‐
keen. Esimerkiksi 200 mm paksun huoneisto‐
jen välisen seinän hiilikädenjälki on ympäristö‐
selosteen3 mukaan noin 74 kgCO₂/m², jolloin
sen molemminpuolisen pinnoittamatta jättä‐
misen kädenjälkipotentiaali 5o vuoden tarkas‐
telujaksolla vastaa noin 6 % (2,2 kgCO₂/m² × 2 /
74 kgCO₂/m² × 100 % ≈ 6 %) rakenteen neliökoh‐
taisesta hiilijalanjäljestä. Laskelmiin on suhtau‐
duttava kuitenkin varauksella, sillä käytetyt
luvut tulevat eri lähteistä, ja niissä on käytetty
eri oletuksia betonin suhteen. Betonipintojen
kädenjälkiä laskeneessa tutkimuksessa myös
varoitettiin mallin epävarmuudesta datan
vähäisyyden vuoksi.

Paljaiden betonipintojen kanssa on tietysti
syytä olla myös tarkkana, koska niillä on oma
historiallinen taakkansa ja erityisesti julkisi‐

Aika (vuotta)
1 2 5 10 20 50 100

Sisärakenteet Sitoutunut CO₂ (kgCO₂/m²)
Käsittelemätön pinta 0,6 0,9 1,4 1,9 2,7 4,3 6,1
Nopeasti kuivuva lattiabetoni 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,2 1,7

Jokseenkin läpäisevä pinta (maali, tapetti yms) 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 2,1 3,6
Läpäisemätön pinta (keraaminen laatta, parketti, yms.) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,9

Maanvaraisen laatan alapinta
Mineraalivillaeristettä vasten 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 2,9 4,1
Nopeasti kuivuva lattiabetoni 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,0 1,4

EPS-eristettä vasten 0 0 0 0 0 0 0
Karkearakeista salaojakerrosta vasten 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7
Hiekkaa tai soraa vasten 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,09

Ulkorakenteet
Sateelle alttiit pinnat 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9
Sateelta suojatut pinnat 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 2,0 2,8

Lähde: Nilsson, Anewmodel for CO-absorption of concrete structures.

Taulukko 3: Tyypillinen betoniin sitoutuva hiilidioksidimäärä eri olosuhteissa ja tarkastelujaksoilla.

Taulukko 1

Tyypillinen betoniin sitoutuva hiilidioksidimäärä eri 
olosuhteissa ja tarkastelujaksoilla

betonioptimismi

68

2.3 – Betoni hiilinieluna

Vauriomekanismista hiilinieluksi

Betoni, tai tarkemmin sen sideaineena toimiva
kovettunut sementti, on hiilinielu, eli hiili‐
dioksidia ilmakehästä poistava mekanismi.
Betonin toiminta hiilinieluna perustuu
sementtikiven karbonatisoitumiseen, jota voi
pitää kalsinoitumisen (ks. kuvio 2, s. 12)
käänteisreaktiona. Kovettunut sementtipasta,
tarkemmin sen sisältämät csh-geeli ja kalsium‐
hydroksidi, eli sammutettu kalkki, reagoivat
ilman hiilidioksidin kanssa muodostaen
kalsiumkarbonaattia, eli kalkkikiveä, ja vettä
alla olevan yksinkertaistetun reaktioyhtälön
mukaisesti. Muita oleellisimpia karbonatisoitu‐
misen reaktioyhtälöitä on esitetty liitteessä 1.

Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ +H₂O

Karbonatisoituminen on tunnettu jo vuosikym‐
meniä betonin vaurioitumismekanismina (ks. s.
48-50), mutta sen potentiaaliin hiilinieluna on
laajemmin herätty vasta hiljattain. Hallitusten‐
välinen ilmastopaneeli ipcc tunnusti sementin
karbonatisoitumisen maailmanlaajuisten hiili‐
nielujen kannalta merkittäväksi ensimmäistä
kertaa vuonna 2021.1 ipcc:n raportissa viita‐
tussa tutkimuksessa on mallinnettu sementti‐
teollisuuden globaali hiilenkierto vuonna 2014
(ks. kuvio 6, s. 25). Tutkimuksen mukaan kysei‐
senä vuonna sementin hiilipäästöistä noin 20 %
sitoutui takaisin sementtipohjaisiin materiaa‐
leihin.2

2016 julkaistussa, laajassa sementin maailman‐
laajuista hiilinielua mallintaneessa tutkimuk‐
sessa arvioitiin, että vuoteen 2013 mennessä
43 % vuosien 1930 ja 2013 välillä syntyneistä
sementin prosessipäästöistä (eli energiapäästöt
pois lukien, ks. s.25) oli jo sitoutunut takaisin3.
Saman tutkijaryhmän vuoteen 2019 asti päivite‐

tyssä tutkimuksessa takaisin sitoutuneiden
päästöjen uudelleen arvioitu osuus on 55 % pro‐
sessipäästöistä4. Keskeinen tekijä hiilen takai‐
sin sitoutumisessa on purkuvaihe betoni‐
rakenteiden elinkaaren päässä. Kun betoni
elinkaarensa päässä murskataan, sen ilmake‐
hän hiilidioksidille altis pinta-ala, ja samalla
karbonatisoitumisnopeus moninkertaistuvat.
(kuvio 13). Betonia säilötään keskimäärin vain
noin 5 kuukautta ennen sen hautaamista tai
uusiokäyttöä kierrätysbetonissa, mikä jälleen
hidastaa murskeen karbonatisoitumista5. Täy‐
dellisen karbonatisoitumisen vaatima aika
vaihtelee betonityypistä ja murskeen hienou‐
desta riippuen noin 1–10 vuoden välillä6, mikä
tarkoittaa, että nykyisellään merkittävä hiili‐
nielupotentiaali jää hyödyntämättä. Teoriassa
riittävän pitkällä säilytysajalla, hienolla jauhan‐
nalla, ja suotuisilla olosuhteilla prosessi‐
päästöistä voi sitoutua jopa 100 % takaisin

2020 taso Saavutettavissa oleva taso

Kuvio 13. Sementin hiilikädenjälki, periaatekuva

Lähteet: ᵃ)Stripple & al., CO2 uptake in cement- containing products; ᵇ)Stripple,
Greenhouse gas strategies for cement containing products

Huomiot: Keskimääräiseksi karbonatisoitumisen kautta sitoutuvan hiilen osuudeksi
on arvioitu käyttövaiheessa 20% ja käyttövaiheen jälkeen 3%kalsinaatiopäästöistä.
Käyttövaiheen jälkeen käytännössä saavutettavissa olevaksi osuudeksi on arvioitu 75
% kalsinaatiopäästöistä.ᵃ Elinkaarenaikaisen hiilinielun nostamista ei ole juurikaan
tutkittu,mutta esimerkiksi ruotsalaisten kerrostalojen pinta-alainventaarionᵇ ja las‐
kentaohjeenᵃ pohjalta voidaan arvioita lisäpotentiaaliksi noin 20 % nykyiseen ta‐
soon nähden.Muutettu kokonaispäästöosuuksiksi kertoimella 0,65.

Aika
0%

100%

Elinkaaren aikana,
(Moduulit A1-B7):
- Käyttöikä
- Kosteusolot
- Betonin lujuus
- Pintakäsittely
- Sementin tyyppi

Elinkaaren jälkeen,
(Moduuli D):
- Raekoko / pinta-ala
- Aika ilmalle alttiina
- Kosteusolot
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Periaatekuva sementin hiilikädenjäljestä

11 Lähikuva taivutuskokeen läpikäyneestä ultrakorkealujuusbetonin koe-
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opiskelijavaihdolta.
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CONCRETE OPTIMISM –
On sustainability of concrete and architects' 
influence in the era of climate change

Concrete is the most used building material 
in the world and the production of its cen-
tral constituent, Portland cement is a carbon 
intensive and hard to abate process. Because of 
the massive consumption of concrete and the 
carbon intensity of cement production, concrete 
is responsible for approximately 7 % of all global 
carbon dioxide emissions. On one hand it makes 
concrete a considerable environmental problem, 
and on the other, it represents a clear target for 
emission abatement action.

Despite the high level of emissions, concrete 
is a critical material for humanity, which one 
could consider as a necessity for the economic 
and social development in the past century. 
Whereas other goods and services are consumed 
the most in the wealthiest and most developed 
countries, per capita consumption of concrete 
has been on the decline since the 70s global 
oil crisis. Most of the current consumption of 
concrete happens in rising economies, which 
are experiencing a high rate of urbanisation 

Betonioptimismi

12 Tokion kaupunkirakennetta. Kuva kertoo betonin 

käyttömääristä materiaalina ja korvaamattomuu-

desta. 

13 Arkkitehti Tadao Andon suunnittelema Valon 

kirkko Japanin Osakassa. Kirkko on esitelty myös 

diplomityössä esimerkkinä 1900-luvun betoniklas-

sikoista.

14 Lähikuva Tadao Andon valmiin puhdasvalu-

pinnan betonista ja muottisiteiden viimeistellystä 

detaljista Osakan Valon kirkossa.

13

14

and need new infrastructure. Due to climate 
change, pressures to abate the carbon emissions 
of concrete are very high, but at the same time 
the global demand for concrete is rising.

There are multiple ways for abatement of 
concrete related carbon emissions through the 
development of cement production processes 
as well as material effciency of construction 
and better recycling and reuse at the end of 
service life. From an architect’s perspective the 
opportunities for abatement are largely based 
on material effciency, which can be achieved 
through the choice of structural system and 
dimensioning as well as design for flexibility 
and disassembly. Column and beam based sys-
tems that are designed for disassembly should 
be encouraged as they are both flexible and 
demountable for re-use. Carbon sink through 
carbonation can be enhanced at the end of con-
crete’s life cycle by crushing it or during the 
life cycle via surface fnish choices. Concrete’s 
high thermal capacity can also be harnessed 
to absorb and store solar energy.

More information:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204081520

http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204081520
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Hiilineutraalisuuden kivijalka 
rakennetaan nyt
Sementtiteollisuuden hiilineutraalisuusta-
voite on asetettu vuoteen 2050. Työtä tavoit-
teen saavuttamiseksi tehdään kuitenkin juuri 
nyt. Työ jakautuu kahteen toisiaan tukevaan 
osaan. Ensimmäinen osa perustuu nykytek-
nologiaan. Päästövähennykset saavutetaan 
paikallisesti ja jo lähivuosina, ennen kaikkea 
raaka- ja polttoainevalinnoilla ja energiateho-
kuutta parantamalla. Sementtien seostaminen 
ja sementtiklinkkeriä osittain korvaavien mate-
riaalien hyödyntäminen ovat tärkeä osa tätä 
kehitystyötä.

Toinen osa on kansainvälistä yhteistyötä 
teknologialoikan varmistamiseksi. Kansain-
välinen tutkimus- ja hankeyhteistyö on tär-
keää, sillä tutkimuskokonaisuudet ovat erittäin 
suuria ja demonstraatiohankkeiden toteutus 
niin kallista ja riskialtista, etteivät yksittäiset 
yritykset niitä voisi yksin toteuttaa. Hiilidioksi-
din talteenotto on teknologialoikan keskiössä.

Kierrätyspolttoaineita, 
energiatehokuutta ja seosementtejä 
Finnsementti on asettanut tavoitteekseen 
vähentää kokonaispäästöjään vuoden 2020 
tasosta 25 prosenttia tämän vuosikymmenen 
kuluessa. Vuoteen 2030 asetettu tavoite saavu-
tetaan keinoin, jotka ovat tiedossamme jo nyt.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 
kierrätyspolttoaineilla on tärkeä osa Finnse-
mentin strategiaa. Lappeenrannan sementti-
tehtaalla on parhaillaan meneillään investointi, 

Kiertotalous tuo hiilipihin 
sementin ja laittaa 
hiilidioksidin kiertoon

Ulla Leveelahti, dipl.ins., ympäristöpäällikkö 
Finnsementti Oy 
ulla.leveelahti@finnsementti.fi

Vuosi 2022 on käynnistynyt jälleen poikkeusoloissa. Epävakaa 
tilanne ja sota ovat kuitenkin tuoneet mukanaan jotain hyvää-
kin. Mielenkiinto ilmastonmuutoksen torjuntaan on kasvanut 
nopeasti jo muutaman vuoden ajan, ja nyt pandemian ja Ukrainan 
sodan vanavedessä näemme yhä nopeampaa kehitystä kohti 
vähähiilistä tulevaisuutta. Tavoitteet ovat siirtymässä sanoista 
tekoihin.

REACHING CLIMATE NEUTRALITY ALONG THE CEMENT 
AND CONCRETE VALUE CHAIN BY 2050

Cementing  
the European 
Green Deal

1

2
3

1 Sementtiteollisuus tekee yhdessä menestyksek-

käästi kansainvälistä yhteistyötä hiilineutraalisuus-

tavoitteiden savuttamiseksi.

2 Finnsementti on asettanut tavoitteekseen vähen-

tää kokonaispäästöjään vuoden 2020 tasosta 25 pro-

senttia tämän vuosikymmenen kuluessa. Vuoteen 

2030 asetettu tavoite saavutetaan keinoin, jotka ovat 

tiedossa jo nyt.

3 Sementtiteollisuuden hiilineutraalisuustavoite 

on asetettu vuoteen 2050.
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Kiertotalous tuo hiilipihin sementin 
ja laittaa hiilidioksidin kiertoon
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Kiertotalous tuo hiilipihin sementin 
ja laittaa hiilidioksidin kiertoon

joka mahdollistaa siirtymisen SRF (Solid Reco-
very Fuel) – polttoaineen käyttöön myös kier-
touunin pääpolttimessa. Tämän investoinnin 
myötä kierrätyspolttoaineiden osuus voidaan 
nostaa 80 prosenttiin. Investointi on käyttöön-
ottovalmis vuoden 2023 alussa ja sen myötä 
sementtitehtaan polttoaineista peräsin olevat 
päästöt pienenevät lähes 20 prosenttia.

Saman aikaisesti Paraisten tehtaalla val-
mistellaan merkittävää energiatehokkuus-
hanketta, jonka ytimen muodostaa uuden 
teknologian arinajäähdyttäjä hukkalämmön-
talteenotolla. Tämä hyväksyntää vielä odottava 
investointi, toisi merkittävän hiilidioksidipääs-
tövähennyksen ja tuottaisi jopa 5 MW kauko-
lämpöä paikalliseen verkkoon.

Merkittävin päästövähennysten mah-
dollistaja on pitkäjänteinen tuotekehitys-
työ, jossa olemme onnistuneet erinomaisen 
hyvin. Loppukesästä 2021 lanseeraamamme 
Kolmossementti on tällä hetkellä markki-
noiden vähäpäästöisin sementti. Se on myös 
yhtiömme nopeimmin myyntiään lisäävä 

sementti. Kolmossementin ansiosta betonin 
hiilidioksidipäästöjä pystytään pudottamaan 
jopa 40 prosenttia, kun vertailukohteena 
ovat CEM I -sementit. Vauhtiloikka on todella 
iso, sillä aiemmin markkinoille tuotuun vähä-
päästöiseen Oiva-sementtiinkin verrattuna 
Kolmossementin päästövähennys on peräti 
neljännes.

Kolmossementin ympäristöystävällisyys 
perustuu paitsi seosaineiden lisäykseen myös 
betonireseptissä tarvittavan veden vähyyteen. 
Kuutioon betonia tarvitaan myös aiempaa 
vähemmän sementtiä, mikä osaltaan pienen-
tää päästöjä.

Geopolymeerit ovat tehokkaassa käytössä
Geopolymeerillä tarkoitetaan reaktiivista pii- 
ja almuniinioksidia sisältävien mineraalien ja 
aktivaattoreina toimivien alkalikemikaalien 
reaktiona syntyvää sementin kaltaista sidos-
materiaalia. Suomalainen sementtiteollisuus 
on tutkinut ja hyödyntänyt geopolymeerejä 
jo Partekin ajoilta 1980-luvulta alkaen. Ylei-

6

4 Merkittävin sementin päästövähennysten mah-

dollistaja on pitkäjänteinen tuotekehitystyö.

5 Kolmossementti on tällä hetkellä markkinoiden 

vähäpäästöisin sementti. Kolmossementin ansiosta 

betonin hiilidioksidipäästöjä pystytään pudottamaan 

jopa 40 prosenttia.

6 CEMBUREAU 2050 -tiekartta-graafi, josta käy ilmi 

eri toimenpiteillä saavutettavat päästövähennykset 

lukuina.
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simmin käytetyt geopolymeerit ovat masuu-
nikuona ja kivihiilen lentotuhka.

Geopolymeerit vaativat kemiallisen akti-
vointiaineen toimiakseen. Sementissä geopo-
lymeerit aktivoidaan klinkkerin avulla. Myös 
esimerkiksi vesilasia (Na4SiO4) voidaan käyttää 
geopolymeerien aktivaattorina. Pitkäaikaiset 
tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 
kuonan ja lentotuhkan kaltaisten jäte- ja 
sivutuoteperäisten materiaalien ominainen 
vaihtelu on suurta, jolloin lujuuskehityksen 
ja sitomisajan hallinnan vaikeus muodostaa 
käytännön esteen. Laboratorio-olosuhteissa 
pikkutarkka reseptiikka saadaan toimimaan 
hyvin, mutta teollisuus- ja työmaaolosuhteissa 
vaadittavaa luotettavuutta ei muilla kemialli-
silla aktivaattoreilla kuin sementtiklinkkerillä 
ole toistaiseksi saavutettu. 

Sementtiklinkkeri on kuonan ja lentotuh-
kan paras tunnettu aktivaattori. Se aktivoi 
niiden sisältämän piilevän lujuuspotentiaalin 
luotettavasti ja mahdollistaa niiden teollisen 
mittakaavan hyödyntämisen betoniraken-
tamisessa. Lentotuhkan käytöstä sementin 
seosaineena luovuttiin Suomessa 90-luvun 
alussa, koska sen laatu ei täyttänyt sementin 
tasalaatuisuusvaatimusta. Kuonan käyttöä sen 
sijaan on jatkettu ja sen osuutta kasvatetaan 
edelleen Finnsementin uusissa tuotteissa. 

7

8

7 Lappeenrannan sementti tehtaalla on meneillään 

investointi, joka mahdollistaa siirtymisen SRF (Solid 

Recovery Fuel) -polttoaineen käyttöön myös kierto-

uunin pääpolttimessa.

8 Nordkalk Oy:n kalkkivilouhos Lappeenrannassa  

ja Finnsementti Oy:n sementtitehdas.

9 Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen erilai-

silla kierrätyspolttoaineilla on tärkeä osa sementin 

valmistuksen päästöjen vähennyksissä.
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Kiertotalous sementin valmistuksessa

SRF-polttoaine Kierrätysöljy

AsfalteeniAutonrenkaat Paalimuovit

FINNSEMENTTI

Kiertotalous sementin valmistuksessa

9

Fi
n

n
se

m
en

tt
i O

y

Fi
n

n
se

m
en

tt
i O

y



78 2 2022

Kiertotalous tuo hiilipihin sementin 
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Nykyiset geopolymeerireseptit perustuvat 
etupäässä kivihiilen tuhkaan ja masuunikuo-
naan, jotka ovat jo laajalti hyödynnettyjä 
sivuvirtoja. Monin paikoin Euroopassa kärsi-
tään jopa kuonapulasta.  Suomessa kivihiilen 
tuhkaa muodostuu vuosittain vähemmän ja 
vähemmän, ja vuoden 2029 jälkeen ei käytän-
nössä enää lainkaan. Myös masuunikuona 
nykymuodossa tulee muuttumaan, kun 
terästeollisuus tulevaisuudessa siirtyy vety-
teknologiaan. Sementti- ja betonistandardit 
mahdollistavat kuonan ja lentotuhkan lisäksi 
myös esimerkiksi kaoliinisaven käytön betoni-
rakentamisessa. Finnsementissä tutkitaankin 
parhaillaan muun muassa kalsinoitujen savien 
käyttöä seosaineena tulevaisuuden sementissä 
kuonan rinnalla tai sen korvaajana.

Välitavoitteena puolittaa 
betonirakentamisen päästöt  
Kiertotalous, uusiutumattomien raaka-ainei-
den korvaaminen jäteperäisillä materiaaleilla ja 
siirtyminen biopolttoaineisiin mahdollistavat 
hiilipihin sementin. Kaikki nyt tehtävät vähä-
hiilisyystoimet pienentävät kokonaispäästöjä, 
jolloin jäljelle jäävä hiilidioksidi on huomatta-
vasti helpommin hallittavissa myös seuraavan 
vaiheen teknologialoikassa. 

Meidän näkemyksemme mukaan nykytek-
nologialla on saavutettavissa vielä merkittäviä 
päästövähennyksiä. Betoniteollisuuden yhtei-

sen LOIKKA-hankkeen lähivuosien tavoit-
teeksi on siksi otettu betonirakentamisen hii-
lidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta. 
Loikan tavoite saavutetaan koko arvoketjun 
päästövähennysten summana.

10

11

10 Paraisten tehtaalla valmistellaan merkittävää 

energiatehokkuushanketta, jonka ytimen muodostaa 

uuden teknologian arinajäähdyttäjä hukkalämmön-

talteenotolla.

11 Kiertotalous, uusiutumattomien raaka-aineiden 

korvaaminen jäteperäisillä materiaaleilla ja siirty-

minen biopolttoaineisiin mahdollistavat hiilipihin 

sementin. Sementti- ja betonistandardit mahdollis-

tavat kuonan ja lentotuhkan lisäksi myös esimerkiksi 

kaoliinisaven käytön betonirakentamisessa.
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Kiertotalous sementin valmistuksessa

Kalkkikivi Sivukivi

Sähkö Lentotuhka

AmmoniakkivesiPuhdas vesi

Kupari

Nikkelikuona

Teräs

Nikkeli

Kuparikuona

Masuunikuona

FINNSEMENTTI

Kiertotalous sementin valmistuksessa

Sementin valmistuksen teknologialoikka

CO2

Sementin valmistuksen teknologialoikka

Polttoaine
hyötykäyttöönH2

Uusiutuva energia

Synteesi100 % CO2

Rikastaminen ja talteenotto Hyötykäyttö CO2 pysyvä varastointi1 2 3

Power-to-X, LUT
Synteettisen polttoaineen valmistus

Decarbonate, VTT
Sähkökalsinointi ja hiilidioksidin talteenotto

PILCCU, ÅA
Hiilidioksidin talteenotto mineraaliin sitomalla

12 Geopolymeerillä tarkoitetaan reaktiivista pii- ja 

almuniinioksidia sisältävien mineraalien ja aktivaatto-

reina toimivien alkalikemikaalien reaktiona syntyvää 

sementin kaltaista sidosmateriaalia. Laboratorio-olo-

suhteissa pikkutarkka reseptiikka saadaan toimimaan 

hyvin, mutta teollisuus- ja työmaaolosuhteissa vaa-

dittavaa luotettavuutta on vaikeampi hallita. 12
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Talteenotto on tulevaisuutta  
Sementin valmistuksen päästöistä yli puolet 
on peräisin raaka-aineena käytettävästä kalk-
kikivestä, jolle ei ole varteenotettavaa korvaa-
jaa. Siksi sementin valmistuksesta muodostuu 
päästöjä senkin jälkeen, kun polttoaineet on 
saatu korvattua biopolttoaineilla tai suoralla 
päästöttömällä sähköenergialla. 

CCUS (Carbon Capture, Useage or Storage), 
eli hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö tai 
varastointi, on tärkeä osa sementin valmistuk-
sen tulevaisuutta. Tämän uuden teknologian 
ympärillä tapahtuu juuri nyt paljon. Tutkitta-
vana ovat hiilidioksidin talteenotto, rikastami-
nen ja paineistaminen nesteeksi, hiilidioksidin 
siirto ja välivarastointi sekä hiilidioksidin hyö-
dyntäminen raaka-aineena, sen pysyvä geolo-
ginen varastoiminen tai mineraaliin sitominen. 
Sementtiteollisuudessa keskitytään ensisijai-
sesti tehtaalla tapahtuvan talteenottotekniikan 
kehittämiseen, sillä vaihtoehtoisia toteutus-
mahdollisuuksia on useita ja näistä pyritään 
löytämään kullekin tehtaalle parhaiten sopiva 
menetelmä.

Kaupallisesti pisimmällä on ns. MEA-tal-
teenotto, jossa hiilidioksidi kaapataan savu-
kaasuista sitomalla se monoetanoliamiiniin 
(MEA). Tämä tekniikka on jo pitkälle kehitetty 

Pilottihankkeita ja ensimmäisiä 
demonstraatiohankkeita rakennetaan jo

ja sen toimivuus on osoitettu myös käytännön 
kohteissa. Sementtiteollisuuden ensimmäi-
sessä tehdasmittakaavan demonstraatiohank-
keessa Norjan Brevikissä on valittu talteenot-
toteknologiaksi juuri MEA-absorptio. 

MEA-absorption etuna on tekniikan korkea 
kehitysaste ja sen soveltuvuus olemassa oleviin 
tehtaisiin. Sen haasteena ovat suuret käyttö-
kustannukset ja suuri lisäenergian tarve, josta 
myös muodostuu päästöjä. Käytännössä tämä 
rajoittaa sen hiilidioksidin talteenottokyvyn 
noin 80 prosenttiin tehtaan kokonaispääs-
töistä. Norjassa vuonna 2024 käynnistyvä 
talteenotto on mitoitettu kattamaan puolet 
tehtaan kasvihuonekaasupäästöstä. 

Kehitysvaiheessa olevia menetelmiä hiili-
dioksidin talteenottoon on runsaasti; epäsuo-
rakalsinointi, happipoltto, membraanisuodatus 
ja jäädyttäminen. Menetelmät jakautuvat kah-
teen päälinjaan; prosessin jälkeen asennetta-
viin sekä prosessin osaksi integroituihin mene-
telmiin. Näistä prosessin jälkeen asennettavat 
menetelmät voidaan liittää jo olemassa oleviin 
tehtaisiin, kun taas integroidut ratkaisut sovel-
tuvat parhaiten uusiin uunilinjoihin. Tavoit-
teena on kehittää menetelmiä mahdollisim-
man kustannustehokkaiksi ja luotettaviksi 

sekä minimoida niistä aiheutuvat lisääntyneet 
kasvihuonekaasupäästöt.

Kotimaista CCU- yhteistyötä
Hiilidioksidin talteenottoon liittyvien haas-
teiden lisäksi, on ratkaistava kysymys siitä, 
mitä erotetulle hiilidioksidille tehdään? Hiili-
dioksidin geologinen varastointi esimerkiksi 
käytöstä poistettuihin öljy- tai kaasukenttiin, 
on pitkään ollut ensisijainen vaihtoehto. Suo-
mesta ei nykytiedon valossa löydy geologiseen 
varastointiin soveltuvia varastopaikkoja. 

Hiilidioksidi voidaan kuitenkin geologisen 
varastoinnin lisäksi sitoa pysyvästi erilaisiin 
mineraaleihin. Tähän soveltuvaa kiviainesta 
Suomen maaperästä löytyy runsaasti. 

Suomessa olemme juuri aloittaneet Åbo 
Akademin vetämän PILCCU- hankkeen, jossa 
tutkitaan mahdollisuutta sitoa savukaasujen 
hiilidioksidi serpentiniittimineraalin. Åbo Aka-
demi on kehittänyt menetelmää jo pitkään ja 
sen vahvuutena on, että hiilidioksidi sitoutuu 
magnesiumpitoiseen mineraaliin suoraan 
savukaasusta, ilman erillistä hiilidioksidin 
erottelua. 

Menetelmän haasteena on siitä syntyvä 
suuri määrä kiinteää materiaalia. Juuri käyn-
nistyneessä hankkeessa on tavoitteena siirtää 

13
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14

13 CCUS (Carbon Capture, Useage or Storage), 

eli hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö tai 

varastointi, on tärkeä osa sementin valmistuksen 

tulevaisuutta. Tutkittavana ovat hiilidioksidin tal-

teenotto, rikastaminen ja paineistaminen nesteeksi, 

hiilidioksidin siirto ja välivarastointi sekä hiilidiok-

sidin hyödyntäminen raaka-aineena, sen pysyvä 

geologinen varastoiminen tai mineraaliin sitominen. 

 Pisimmällä on ns. MEA-talteenotto, jossa hiilidiok-

sidi kaapataan savukaasuista sitomalla se monoeta-

noliamiiniin (MEA). 

14 Tavoitteena on, että vuoden 2045 jälkeen lähes 

kaikki eurooppalaiset sementtitehtaat on varustettu 

hiilidioksidin talteenotolla. Meneillään on erittäin 

mielenkiintoinen muutosmatka.
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ja olemme tyytyväisiä saavutettuun kalsinoin-
tiasteeseen. 

Muutosmatkalla ollaan jo
Samalla kun teemme järjestelmällistä pääs-
tövähennystyötä tehtaillamme olemassa ole-
valla tekniikalla, meneillään on intensiivinen 
tutkimusvaihe, jotta talteenottomenetelmät 
saadaan käyttöön tavoiteaikataulussa. Pilot-
tihankkeita ja ensimmäisiä demonstraatio-
laitoksia rakennetaan jo. Vuosikymmenen 
loppupuolella odotettavissa ovat ensimmäiset 
täyden mittakaavan tehdashankkeet. Näihin 
hankkeisiin liittyy runsaasti riskejä ja ne vaa-
tivat ympärilleen infrastruktuuria, jota ei vielä 
ole olemassa. Siksi kohdepaikoiksi valikoituvat 
maat, joissa julkinen panostus uuteen tekniik-
kaan on merkittävää. 

Vuoden 2030 jälkeen uskon, että vauhti 
kiihtyy ja vuosina 2035–2040 näemme suurim-
man uuden teknologian käyttöönottobuumin. 
Uskon, että vuoden 2045 jälkeen lähes kaikki 
eurooppalaiset sementtitehtaat on varustettu 
hiilidioksidin talteenotolla. Meneillään on erit-
täin mielenkiintoinen muutosmatka.

menetelmä laboratoriomittakaavasta käytän-
töön ja löytää syntyvälle tuotteelle hyödylliset 
käyttökohteet. Erittäin mielenkiintoinen vaih-
toehto on sen hyödyntäminen lämpöenergian 
varastointiin (thermal energy storage, TES). 
Neste Oyj toimii hankkeen veturiyrityksenä. 

Hiilidioksidi liikennepolttoaineen 
raaka-aineena
Talteen otettu hiilidioksidi voidaan sellaise-
naan hyödyntää myös raaka-aineena. Lappeen-
rannan teknisen yliopiston kanssa olemme jo 
pitkään selvittäneet mahdollisuutta valmistaa 
synteettistä polttoainetta sementtitehtaalta 
talteen otetusta hiilidioksidista ja puhtaasta 
vedystä, hyödyntämällä päästötöntä energiaa. 

Tehdyn esiselvityksen mukaan synteet-
tisen polttoaineen valmistus olisi teknisesti 
mahdollista ja kannattavaa. Toiveissamme 
on toteuttaa teollisen mittakaavan power-
to-X- teknologiaan (P2X) perustuva pilottilaitos 
Lappeenrannan tehtaalle. 

Hanketta valmistelee ST1 ja siihen on 
haettu ns. RRF-energiatukea Suomen kestävän 
kasvun ohjelmasta. Toteutuessaan pilottilaitos 
aloittaisi toimintansa kesällä 2026 ja mahdol-
listaisi 36 000 hiilidioksiditonnin hyötykäytön 
vuosittain.

Päästötöntä sähköä uuniin
Sementin valmistusprosessin sähköistämistä 
tutkimme VTT:n vetämässä Decarbonate 
hankkeessa. Siinä tutkitaan muun muassa 
mahdollisuutta korvata sementtiuunissa 
käytetty polttoaine päästöttömästi tuotetulla 
sähköllä, joko kokonaan tai osittain. 

Sementin valmistuksen sähköistämisessä 
hyöty saadaan kahta reittiä. Kun käytettään 
sähköä lämpöenergian lähteenä polttoaineiden 
sijaan, pienentää se käytetyistä polttoaineista 
riippuen sementin valmistuksen hiilidioksi-
dipäästöä 30–40 prosenttia. Sähkökalsinointi 
tuottaa samalla hyvin puhdasta hiilidioksidia, 
mikä seuraavassa vaiheessa yksinkertaistaa 
hiilidioksidin talteenottoprosessia. 

Sähkökalsinointi yhdistettynä hiilidiok-
sidin talteenottoon mahdollistaa jopa täysin 
hiilineutraalin sementin valmistuksen. Tule-
vaisuuden sementtitehdas voi myös toimia 
säätövoimana älykkäässä sähköverkossa. 
Hybridiuuni voi käyttää lämmöntuotantoon 
joko sähköä tai polttoaineita ja näin tasapai-
nottaa sähkön kysyntää ja tarjontaa.

Decarbonate hankkeessa on parhaillaan 
meneillään koeajot Kumera Oy:n valmista-
massa testiuunissa aidolla sementin valmis-
tuksen raaka-aineella. Alustavat tulokset ovat 
olleet hyvin myönteisiä. Koelaitos toimii hyvin 

Kiertotalous tuo hiilipihin sementin 
ja laittaa hiilidioksidin kiertoon
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Cement industry uses various means 
to reduce carbon dioxide emissions
The cement industry has for quite some time 
already taken plenty of efforts to reduce carbon 
dioxide emissions from cement production. 
The carbon neutrality goal defined by the 
cement industry is the year 2050. Finnsementti's 
own goal is to reduce the total emissions of the 
company from the 2020 level by 25 percent by 
the end of the 2020s.

The efforts can be divided into two parts 
that support each other. The first part is based 
on modern technology. Reductions in emissions 
are achieved on a local level and already in the 
upcoming years, primarily through selection of 
raw materials and fuels and improved energy 
efficiency. Blending of cements and the utilisa-
tion of materials that can partly replace cement 
clinkers play an important role in these devel-
opment efforts.

The second part is based on international 
cooperation to ensure the technology leap. 
International cooperation is important in 
research activities and projects due to the 
large scale of the research topics and the high 
price and high-risk character of demonstration 
projects, which make them impossible for indi-
vidual companies to implement. The recovery 
of carbon dioxide is in the very centre of the 
technology leap.

Kiertotalous tuo hiilipihin sementin 
ja laittaa hiilidioksidin kiertoon
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15 VTT:n vetämässä Decarbonate hankkeessa. Siinä 

tutkitaan muun muassa mahdollisuutta korvata 

sementtiuunissa käytetty polttoaine päästöttömästi 

tuotetulla sähköllä, joko kokonaan tai osittain. Lisäksi 

sähköuunista saadaan uusi tuote: puhdistettu hiili-

dioksidi.

16 Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa  

tutkitaan mahdollisuutta valmistaa synteettistä 

polttoainetta sementtitehtaalta talteen otetusta 

hiilidioksidista ja puhtaasta vedystä, hyödyntämällä 

päästötöntä energiaa.

17 Carbonaide hankkeessa VTT:llä tutkitaan hiili-

dioksidin hyötykäyttöä betonin valmistuksessa. Hiili-

dioksidia sitoutetaan automatisoidulla järjestelmällä 

betonikappaleisiin. 
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Ohjekortti on kooste Suomen rakentamismää-
räyskokoelman rakenteiden lujuus ja vakaus 
sekä rakenteiden kuormat -asetuksen ohjeesta. 
Ohjekortissa pyritään selventämään tulkin-
taeroja aiheuttavia ja haasteellisia element-
tisuunnittelun kohtia. Lisäksi ohjekortista 
löytyy laskentaesimerkit ontelolaattarungolle, 
sekä pilarein että seinin tuettuna, ja niihin liit-
tyvät detaljit.

Ohjekortin sisältö
Ohjekortti perustuu asetuksen ohjeeseen. 
Ohjeen alla erillisessä laatikossa on pyritty sel-
ventämään, miten kyseistä asetuksen ohjetta 
voisi tulkita.

Ohjeiden jälkeen esitetään laskentaesi-
merkit. Laskentaesimerkeissä on pyritty esit-
tämään mahdollisimman kattavasti kohdat, 
joista sidevoimat lasketaan sekä sidevoimien 
vaikutusalueet. Lopuksi ohjekorttiin on koottu 
tyypillisimmät detaljit.  

Tulkintaa ja ohjeistusta 
On oleellista muistuttaa, että onnettomuus-
tilanteiden sidevoimien laskenta ei poista 
normaalitilanteiden sidevoimien laskennan 
tarvetta, ja päin vastoin. 

Rakennuksen sideteräkset mitoitetaan aina 
sekä normaali- että onnettomuustilanteen 
sidevoimille ja käytettävä sideteräsmäärä mää-
räytyy kyseisen mitoitustilanteen mukaisesti.

Onnettomuustilanteen suunnittelun peri-
aatteena on lisätä merkittävästi rakenteen 
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1 Jatkuvan sortuman estämisen ohjekortti avautuu 

oheisen QR-koodin avulla.

2 Ohjekortti on ladattavissa myös pdf-muodossa.

3 Ohjekortti perustuu asetuksen ohjeeseen.
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JATKUVAN SORTUMAN ESTÄMISEN 
OHJEKORTTI 
 

Tämä ohjekortti on kooste Suomen rakentamismääräyskokoelman Rakenteiden lujuus ja 
vakaus, rakenteiden kuormat -asetuksen ohjeesta. Ohjekortissa pyritään selventämään kohtia, 
jotka ovat aiheuttaneet suunnittelussa tulkintaeroja. Lisäksi ohjekortissa löytyy laskentaesimerkit 
eri seuraamusluokissa. Ohjekortissa ei käsitellä laajarunkoisia tai hallimaisia rakennuksia. 

 

HUOMAA! 

Onnettomuustilanteiden sidevoimien laskenta ei poista normaalitilanteiden sidevoimien 
laskennan tarvetta! 

Rakennuksen sideteräkset mitoitetaan normaali- ja onnettomuustilanteen sidevoimille. 
Käytettävä sideteräsmäärä määräytyy, määräävän mitoitustilanteen mukaisesti. 

Onnettomuustilanteen suunnittelun periaatteena on merkittävästi lisätä rakenteiden sitkeyttä 
onnettomuustilanteessa, mutta ylimitoitusta tulee kuitenkin välttää. 

 

Varmuuskertoimet ja laskentaperiaatteet onnettomuustilannemitoituksessa 

Raudoituksen mitoituslujuutena käytetään ominaislujuutta (myötölujuus). Betonin 
laskentalujuutena käytetään arvoa fck/γc, missä betonin osavarmuusluku 
onnettomuustilanteessa on γc = 1.0.   

Ohjeen vaatimukset koskevat vain valmiissa rakennuksessa tapahtuvia onnettomuustilanteita ja 
sortumavaaraa. Ohjeissa ei käsitellä rakennusaikaisia onnettomuustilanteita ja sortumavaaraa. 
Rakennusaikaiset tilanteet tutkitaan tarvittaessa erikseen (elementtien asennussuunnitelma). 

Onnettomuuskuormitusyhdistelmään otetaan mukaan pysyvän kuorman ja tarkasteltavan 
onnettomuuskuorman lisäksi myös onnettomuuskuorman kanssa samanaikaisesti mahdollisesti 
vaikuttavat muuttuvat hyötykuormat yhdistelykertoimella Ψ2 kerrottuna ja luonnonkuormista 
(lumi-, jää- tai tuulikuorma) pääasiallinen kuorma yhdistelykertoimella Ψ1 ja muut 
yhdistelykertoimella Ψ2. Kuormien osavarmuusluku onnettomuustilanteessa on 1,0. 

Onnettomuuskuormitusyhdistelmä on erillinen kuormitustilanne, jonka ei katsota vaikuttavan 
samanaikaisesti normaalin murto- tai käyttörajatilan mukaisten kuormitusyhdistelmien, eikä 
toisen onnettomuuskuormituksen kanssa. Tästä syystä liitosten kestävyyksiä tarkasteltaessa 
kaikki liitoksessa oleva raudoitus voidaan laskea mukaan riippumatta siitä, onko niitä käytetty 
hyväksi murto- tai käyttörajatilan mukaisille kuormille. Esimerkiksi muiden mitoitustilanteiden 
vaatima rengasraudoitus voidaan täysimääräisesti käyttää hyväksi onnettomuuskuormille. 
Onnettomuustilanteen vaatimat rakenteiden ja liitosten raudoitukset on tarkoitettu 
vähimmäisraudoituksiksi, eikä muiden kuormitustilanteiden lisäyksiksi. Muut kuormitustilanteet 
voivat myös edellyttää liitoksiin ja rakenteisiin em. vähimmäisarvoja suurempaa teräsmäärää. 
Käytettävien teräslaatujen tulee omata riittävät muodonmuutosominaisuudet, jotta ne toimisivat 
onnettomuustilanteessa, jossa rakenteisiin tulee suuria muodonmuutoksia. Käytettäessä SFS 
1300 standardin B500B ja B500C luokan tai sitkeämpiä teräksiä, voidaan katsoa 
sitkeysominaisuuksien olevan riittäviä. (BNK 23_EC, sivu 5) 

Aki Kemppainen, Yamk 
Suunnittelupäällikkö
Sweco Rakennetekniikka Oy 
aki.kemppainen@sweco.fi

Betonielementtiteollisuus ry:n elementtijaos on laatinut ohjekor-
tin jatkuvan sortuman estämisestä yhteistyössä Swecon kanssa. 
Ohjekortin tarkoituksena on toimia ohjeistuksena suunnittelijoille 
ja se löytyy elementtisuunnittelu.fi -sivustolta (https://www.ele-
menttisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/rakennuksen-jaykistys/
laskentaperiaatteet). Sivustolle tullaan lähiaikoina julkaisemaan 
myös päivitetty Betoninormikortti 23EC, Betonirakenteiden suun-
nittelu ennalta määräämättömässä onnettomuustilanteessa. 

mailto:aki.kemppainen@sweco.fi
http://elementtisuunnittelu.fi
https://www.elementtisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/rakennuksen-jaykistys/laskentaperiaatteet
https://www.elementtisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/rakennuksen-jaykistys/laskentaperiaatteet
https://www.elementtisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/rakennuksen-jaykistys/laskentaperiaatteet
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sitkeyttä onnettomuustilanteessa. Samalla 
pyritään kuitenkin välttämään ylimitoitusta.  

Ohjekortin tulkinnan esimerkki pohjau-
tuu kysymykseen, voiko rakennuksessa olla 
kahden eri seuraamusluokan rakenteita. 

Ohjekortin tulkinta on, että rakennuksessa 
voi olla kahden eri seuraamusluokan raken-
teita, mutta eri seuraamusluokan rakenteet 
tulee onnettomuustilanteessa mitoittaa vähin-
tään seuraamusluokan edellyttämällä tavalla. 

Rakennuksissa, joissa on kahden tai useam-
man seuraamusluokan rakenteita, tulee käy-
tännöt ja tulkinnat sopia paikallisen viran-
omaisen kanssa heti hankkeen alussa. Näin 
vältytään mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä 
hankkeen edetessä.

Ohjekortin toinen esimerkki pohjautuu 
kysymykseen, voiko jänneteräksiä käyttää nor-
maalitilanteessa sideteräksinä. Ohjekortissa 
lähdettiin siitä, että jänneteräksiä voi käyttää 
sideteräksenä myös normaalitilanteiden side-
voimille. 

Käytön mahdollistaa se, että jännepunok-
sen mitoitusvoimana normaalitilanteessa 
käytetään T12 harjaterästangon arvoja, jolloin 
jänneteräksen venymää saadaan rajoitettua. 

Parvekkeiden haaste 
Ohjekorttiin ei laadittu ohjeistusta parvek-
keiden jatkuvan sortuman estämisen osalta. 
Työryhmä tai lausunnonantajat eivät löytäneet 
toimivaa tulkintaa, joka mahdollistaisi ohjeis-
tuksen laatimisen.

Alimman kerroksen pilarit ja pielet eivät 
ole lähtökohtaisesti haasteellisia, vaan ne pys-
tytään mitoittamaan onnettomuuskuormille 
totutuilla ratkaisuilla. 

Haasteet esiintyvät ylemmissä kerroksissa. 
Miten hoidetaan pilarin tai pielen poistumi-
nen, kun rakenteessa hyväksytään ainoastaan 
kahden kerroksen sortuma?

Jatkuvan sortumariski muodostuu moni-
kerroksissa rakennuksissa, kun parvekkeen 
pilari tai pieli poistuu ylemmistä kerroksista 
ja näin ollen aiheuttaa jatkuvan sortumisen 
eli ylempien kerrostan parvekkeet sortuvat 
alemman kerroksen tuen poistuttua.

Nykytilanteessa pilareita tai pieliä ei ole 
mitoitettu onnettomuuskuormille ylemmissä 
kerroksissa. Tämä on Rakentamismääräysko-
koelman asetuksen ohjeistuksen vastaista. 

Jotta tulevaisuuden parvekerakenteista 
saadaan entistäkin turvallisempia, haastee-

seen olisi löydettävä toimiva ratkaisu. Ratkai-
sun tulisi olla turvallinen, työmaaystävällinen 
ja kustannustehokas ja ratkaisu olisi saatava 
mukaan ohjekorttiin.

Kantavat seinät-laatta -runko
CC2a, CC2b ja CC3a

L1,1 = 7000 mm
L1,2 = 5000 mm
L2,1 = 7000 mm
L2,2 = 4000 mm
L4 = 200 mm
L5 = 12000 mm
L6 = 200 mm
L7 = 200 mm
L8 = 200 mm
L9 = 3000 mm

L10 = 6000 mm
L11 = 7000 mm

b = 1200 mm
H = 3000 mm
s = 1000 mm

Sidevoimien kertymisleveyden s määritys vaakasiteiden voimien laskennassa
T1,1: s1,1 = (L2,1 + L1,1)/2 = (7000mm + 7000mm)/2 = 7000 mm (6.1.1, kuva 3)

T1,2: s1,2 = (L1,1 + L1,2)/2 = (5000mm + 7000mm)/2 = 6000 mm (6.1.1, kuva 3)

T1,3: s1,3 = (L1,2 + L2,2)/2 = (4000mm + 5000mm)/2 = 4500 mm (6.1.1, kuva 3)

T2,1: s2,1 = L7 + L2,1/2 = 200mm + (7000mm)/2 = 3700 mm (6.1.1, kuva 3)

T2,2: s2,2 = L8 + L2,2/2 = 200mm + (4000mm)/2 = 2200 mm (6.1.1, kuva 3)

T3,1: s3 = b = 1200mm = 1200 mm (6.1.1, kuva 3)

T4: s4 = L4 + b/2 = 200mm + (1200mm)/2 = 800 mm (6.1.1, kuva 3)

Seuraavia arvoja käytetään ainoastaan CC3a esimerkkilaskelmissa
Kantavan seinälohkon nimellispituus

Lnim = min(L5, 2.25*h) = min(12000mm, 2.25 ∙ 3000mm) = 6750 mm (6.3)

Seinien keskiviivojen välisen etäisyyden z määritys vaakasiteiden voimien laskennassa
T1,1: z1,1 = Lnim/2 = 6750mm/2 = 3375 mm (6.1.1, kuva 4a)

T1,2: z1,2 = Lnim/2 = 6750mm/2 = 3375 mm (6.1.1, kuva 4a)

T1,3: z1,3 = Lnim/2 = 6750mm/2 = 3375 mm (6.1.1, kuva 4a)

T3,1: z3 = max(L2,1,L1,1,L1,2,L2,2) = 7000 mm (6.1.1, kuva 4a)

T2,1: z2,1 = Lnim/2 = 6750mm/2 = 3375 mm (6.1.1, kuva 4a)

T2,2: z2,2 = Lnim/2 = 6750mm/2 = 3375 mm (6.1.1, kuva 4a)

T4: z4 = max(L2,1,L1,1,L1,2,L2,2) = 7000 mm (6.1.1, kuva 4a)

Kerroslukumäärä ns = 9 kpl
Ontelolaatta + pintarakenteet gk = 5.5 kN/m²
Hyötykuorma, Luokka B qk = 2.5 kN/m²
Kevyet väliseinät qk2 = 0.5 kN/m²

ψ2 = 0.3
Välipohjan kuormitus onnettomuustilanteessa

pd,acc = gk + ψ2∙(qk + qk2) = 6.4 kN/m²
Ft = (16+2.1∙ns) kN/m = 34.9 kN/m

Lähtötiedot:
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4a–c Jatkuvan sortuman estämisen ohjekortti on 

kooste Suomen rakentamismääräyskokoelman raken-

teiden lujuus ja vakaus sekä rakenteiden kuormat 

-asetuksen ohjeesta. Ohjekortissa pyritään selven-

tämään tulkintaeroja aiheuttavia ja haasteellisia 

elementtisuunnittelun kohtia. Lisäksi ohjekortista 

löytyy laskentaesimerkit ontelolaattarungolle, sekä 

pilarein että seinin tuettuna, ja niihin liittyvät detaljit. 

Jatkuvan sortuman estämisen ohjekortti
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Kaksi erilaista B500B-terästä
Ympäristöministeriön asetus hitsattavien beto-
niterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisista 
teknisistä vaatimuksista määrittelee B500B-te-
räkset eurokoodi-yhteensopivasti. Ennen sen 
voimaantuloa oli voimassa SFS 1268 Betonite-
räkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko 
B500B, joka on edelleen voimassa. Se määrit-
telee taivutettavuuden vaativammin kuin em. 
asetus. Sitä käytetään mm. siltarakenteissa.

Taivutustelan minimihalkaisija
Taivutustelan halkaisijaa määritettäessä tulee 
ottaa huomioon tangon vaurioituminen ja 
betonin vahingoittuminen tangon taivutus-
kohdan sisäpuolella. Valitsemalla riittävän iso 
taivutustela vältytään molemmilta.

Tangon vaurioitumisen osalta eurokoodi 
ja sen kansalliset liitteet antavat seuraavat 
vähimmäisarvot taivutustelan halkaisijalle:

• Eurokoodi SFS-EN 1992-1-1
• 4 φ, kun φ ≤ 16 mm
• 7 φ, kun φ > 16 mm

• Ympäristöministeriön kansallinen liite
• 4,5 φ, kun φ ≤ 16 mm
• 9 φ, kun φ > 16 mm

• Väyläviraston ohje (haat, koukut ja lenkit)
• 4 φ, kun φ ≤ 10 mm
• 5 φ, kun φ > 10 mm ja φ ≤ 20 mm
• 7 φ, kun φ > 20 mm

Ympäristöministeriön kansallisessa liitteessä 
todetaan myös: ”Taivutustelan vähimmäis-

Taivutustelan halkaisijan 
määrittäminen

Auli Lastunen 
dipl.ins., eurokoodiasiantuntija 
Rakennustuoteollisuus RTT 
auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Taivutustelan halkaisijan yhteys valmiin raudoitteen taivutus-
säteeseen ei ole määritettävissä pelkästään geometrian säännöillä. 
Seuraavassa tekstissä kerrotaan millä perusteella taivutussäde 
tulisi määritellä ja mitä asioita suunnittelussa ja tuotannossa 
tulisi huomioida.

halkaisijana voidaan käyttää vaihtoehtoisesti 
arvoja, jotka ovat vähintään 2 kertaa kysei-
sen teräsluokan taivutuskokeessa käytettä-
vän tuurnan halkaisija.” Tämä mahdollistaa 
periaatteessa pienempienkin taivutustelojen 
käytön, tosin aika konservatiivisesti. Asetus 
hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverk-
kojen olennaisista teknisistä vaatimuksista 
määrittelee, että taivutuskokeessa taivutus-
telan enimmäishalkaisijat ovat:

• 3,0 φ, kun φ ≤ 16 mm
• 6,0 φ, kun φ > 16 mm.

Standardin SFS 1300 Betoniteräkset. Hitsat-
tavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen 
vähimmäisvaatimukset mukaiset teräkset 
täyttävät ympäristöministeriön aseuksen 
vaatimukset.

Taivutustelan halkaisijan määrittely tangon 
vaurioitumisen kannalta ei riitä, vaan aina 
tulee huomioida myös, ettei taivutustelan 
halkaisija ei ole liian pieni betonin vahingoit-
tumisen kannalta.

Raudotteiden suunnittelu
Ennen eurokoodiaikaa rakennesuunnitte-
lija määritteli suunnitelmiin raudoitteiden 
taivutussäteen, jolla tarkoitetaan valmiin 
raudoitteen sisäpuolista sädettä. Eurokoodi 
määrittelee taivutustelan minimihalkaisijan, 
joka suunnittelijan tulee ilmoittaa suunnitel-
massa. Valmiin raudoitteen sisäpuolinen säde 
eli taivutussäde ei ole suoraan laskettavissa 

taivutustelan halkaisijasta, koska teräksen 
muodonmuutos on osin palautuva. Teräs pitää 
siis taivuttaa pienemmällä telalla ja hiukan yli, 
jotta saadaan haluttu taivutussäde. Ylitaivutta-
misesta ei suunnittelijan tarvitse välittää. Sen 
sijaan taivutustelan halkaisijan valintaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.

Valmiin raudoitteen taivutussäteen ja tai-
vutuksessa käytetyn taivutustelan halkaisijan 
välistä suhdetta voidaan arvioida B500B-teräk-
selle seuraavan kaavan avulla: 

 
φm = 0,9 × 2 × r, jossa 
φm on taivutustelan halkaisija
r on taivutussäde

Lisäksi suunnittelijan tulee ottaa huomioon, 
että harjatangon ulkomitta on jonkin verran 
nimellismittaa suurempi, johtuen pinnan 
harjakuvioinnista. Ulkomitta on yleensä 
suunnilleen 7…18 % nimellismittaa suurempi, 
ohuimmilla tangoilla vähemmän (7 %) ja pak-
suimmilla enemmän (18 %).

Taivutustelan valinta
Betonirakenteiden toteutusstandardi SFS-EN 
13670 ohjeistaa valitsemaan taivutustelan 
halkaisijan Renard-sarjasta. Renard-sarja on 
matemaattinen määrittely, joka tuottaa tässä 
yhteydessä sarjan (25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 
160, 200, 250, 320, 400, 500, 630). Valmistajilla ei 
välttämättä ole käytössään kaikkia Renard-sar-
jan teloja ja toisaalta käytössä voi olla myös 
muun kokoisia teloja. Suunnittelijan tulisikin 

mailto:auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi
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1 Jännitetyn, jatkuvan palkkisillan pääkannatin-

palkin keskeneräistä raudoitusta. Etualalla palkin 

raudoituksesta on asennettu uloin hakaraudoitus 

ja taaempana on asennettu myös pääraudoitusta ja 

sisimmäiset hakaraudoitteet.
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jättää suunnitelmiin vähimmäistelan arvo eikä 
valita kokoa Renard-sarjan teloista. Tämä on 
tärkeää erityisesti silloin, jos tuotannossa käy-
tetään jostain sitkeämpää terästä (esim. SFS 
1300:n mukaisen tilalla SFS 1268:n mukaista) 
kuin on suunniteltu.

Pääraudoitteille suositeltavat telat ovat 200, 
300, 400 ja 500 mm. Nämä soveltuvat useisiin 
käytännön tapauksiin pääteräksille 16 mm, 20 
mm, 25 mm ja 32 mm. Näillä teloilla saadaan 
raudoitteet tehokkaasti tehtyä puoliautomaat-
tisilla koneilla. Taivutuspenkillä voi käyttää 
isompiakin teloja (esim. 640 ja 725), mutta tuo-
tanto on hitaampaa ja vastaavasti kalliimpaa. 
Näissäkin tapauksissa tulee huomioida muo-
donmuutoksen palautuminen.

Kaiken kaikkiaankin onkin hyvä merkitä 
suunnitelmiin, onko tela valittu tangon vau-
rioitumisen vai betonin vahingoittumisen 
kannalta. Ainakin jälkimmäinen tulisi tuoda 
selkeästi esiin, jotta tuotannossa voidaan valita 
sopiva tela oikein perustein. Raudoitevalmis-
taja käyttää yleensä teräksen taivutettavuu-
den mukaista pienintä sallittua taivutustelaa, 
koska sillä saadaan vähiten hajontaa taivutus-
kulmiin ja parasta tuottavuutta.

Mallintaminen
Raudoitteiden mallinnuksessa olisi hyvä pyrkiä 
menettelyyn, jossa vähimmäistelat ja niistä 
saatavat taivutussäteet määräytyvät auto-
maattisesti mallin parametritiedoista, ainakin 
niissä tapauksissa, joissa käytetään teräksen 
taivutettavuudesta riippuvia vähimmäisteloja.

Esimerkkejä
Virheellisesti ilmoitettu taivutustelan arvo ei 
välttämättä vaikuta suunnitelman toteutta-
miseen juuri mitenkään. Kuitenkin erityisen 
kapeilla rakenteilla (pilarit, palkit, seinät, laatat) 
liian suuri taivutustelan halkaisija aiheuttaa 
toleranssia suurempaa mittaepätarkkuutta 
raudoituksiin. 

Erityisesti K-tyypin raudoitteella on syytä 
ottaa huomioon x-mitan määrittelyssä, että 

taivutussäde on suurempi kuin puolet telan 
halkaisijasta ja lisäksi, että teräksen todellinen 
ulkomitta on nimellismittaa suurempi.

Esimerkki 1
• Tankopaksuus 20 mm
• Täyttää SFS 1268 taivutettavuusvaatimuk-

sen
• Telan vähimmäiskoko on 100 mm

Lenkin ulkoleveys x on noin 2 × 20 mm × 
1,15 + 100 mm / 0,9 = 46 mm + 111 mm = 157 mm.

Nimellismitoilla laskettuna ulkoleveys x 
olisi 140 mm. Erotus on siis 17 mm, joka on 
suurempi kuin normaaliluokan raudoitteen 
kyseisen mitan toleranssi, joka on +/- 5 mm 
(x ≤ 200 mm).

Esimerkki 2
• Tankopaksuus 20 mm teräs
• Täyttää SFS 1300 taivutettavuuden vähim-

mäisvaatimuksen
• Telan vähimmäiskoko on 180 mm.

Taulukko 1

Taivutustelan halkaisija eri määrittelyjen mukaan

Talonrakennus Sillanrakennus (NCCI 2)
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6 27 24   24 144

8 36 32   32 192

10 45 40   40 240

12 54 60   60 288

16 72 80 200, (300) 80 384

20 180 100 300, (400) 100 480

25 225 175 400, (500) 175 600

32 288 224 500, (640) 224 768 *⁾

*⁾ Näin isoa ei välttämättä löydy, eikä edes kaikkiin koneisiin mahdu.

Lenkin ulkoleveys x on noin 2 × 20 × 1,15 + 
180 / 0,9 = 46 mm + 200 mm = 246 mm.

Nimellismitoilla laskettuna ulkoleveys x 
olisi 220 mm. Erotus on siis 26 mm, joka on 
suurempi kuin normaaliluokan raudoitteen 
kyseisen mitan toleranssi, joka on +/- 10 mm 
(200 mm < x ≤ 500 mm).

Johtopäätökset
Raudoitussuunnitelmasta pitäisi pystyä erot-
tamaan ne taivutetut teräkset, joiden telan 
vähimmäiskoko perustuu teräksen taivu-
tettavuuteen, niistä taivutetuista teräksistä, 
joiden telan halkaisija perustuu betonin kes-
tävyyteen.

Taivutustelan halkaisijan määrittäminen
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2 Raudoitetyyppi K.

3 Tuplataivuttimen taivutustelat.

4 Etualalla isompia taivutusteloja ja taustalla 

tuplataivutin, jossa 200 mm telat.

5 Hakasautomaatin erikoistuurnat.

Taivutustelan halkaisijan määrittäminen

2

3

5

4



92 2 2022

E
et

u
 S

al
m

in
enIdeoita lähiötalojen korjaamiseen, 

uudistamiseen ja kehittämiseen
Kilpailuun saapui 26 ehdotusta. Arvostelussaan 
palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huo-
miota ehdotusten arkkitehtoniseen laatuun 
sekä rakennusten ja pihapiirin luomaan koko-
naisuuteen.  Myös ratkaisujen funktionaalista 
toimivuutta sekä rakenne- ja energiateknisiä 
ratkaisuja arvioitiin. Palkintolautakunta piti 
ehdotusten yleistasoa hyvänä. Parhaimmissa 
ehdotuksissa oli ratkaistu kokonaisvaltaisen 
onnistuneesti julkisivujen uusi arkkitehtuuri 
ja energiatehokkuuden parantaminen, hissien 
lisääminen, lisäkerrosten rakentaminen, piho-
jen elävöittäminen sekä rakennustekniset ja 
rakennusopilliset kysymykset.

Kerrostalon korjauksen suunnittelukil-
pailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama 
perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, 
joka on aiemmin järjestetty Aalto-yliopiston, 
Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston 
arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Syksyn 2021 
kilpailuun saivat tällä kertaa osallistua myös 
rakennusarkkitehtikoulusta antavat ammatti-
korkeakoulut: Metropolia Helsingistä, Savonia 
Kuopiosta, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tam-
pereen ammattikorkeakoulu. Vuosittaisen 
kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, 
monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 
1960–1980 -luvuilla rakennettujen lähiöker-
rostalojen toiminnallisuuden kehittämiseen, 
julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja 
lisäkerrosten rakentamiseen. Kilpailu järjestet-

Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailun 2021 ehdotukset: 

Miten lähiötaloja voi korjata, uudistaa ja 
kehittää?

tiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Tämä 
kilpailu oli järjestyksessään 14. kerta.

”Rakennus on aina kokonaisuus, estetiikan 
lisäksi materiaaleja, tekniikkaa ja toimintoja. 
Vähäpäästöinen, viihtyisä ja pitkäikäinen 
rakennus ei synny optimoimalla yksittäisiä 
rakennusosia. Rakennustuotteiden ja -mate-
riaalien vaikutuksia on aina arvioitava koko 
rakennuksen ja sen elinkaaren kannalta. Esi-
merkiksi materiaalien huollon tarve ja valittu-
jen ratkaisujen vaikutus rakennuksen käytön 
aikaiseen energiankulutukseen ovat keskeisiä 
ympäristövaikutusten hallinnassa”, arkkitehti 
SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuotete-
ollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Kestävään rakentamiseen tulee käyttää 
kestäviä ja toimivia materiaaleja, joita on 
osattava yhdistää oikein. Rakenteiden ja niissä 
käytettyjen materiaalien luotettava pitkäai-
kaiskestävyys on tarpeen, jotta rakennukselle 
luvatut ominaisuudet säilyvät koko tavoitellun 
käyttöiän ajan. Rakennukset – myös asuintalot 
– tulee rakentaa kestämään peruskorjaukset ja 
toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakenta-
minen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöi-
kää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja 
niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin 
osalta. Täydennysrakentaminen ja korjaa-
minen ovat kestävän rakentamisen keinoja,” 
Koivisto painotti.

”Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen 
kilpailu edustaa Julkisivuyhdistyksen kan-
nalta merkityksellistä ja käytännönläheistä 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arkkitehtuurin opiskelijoille 
suunnattu kerrostalon korjauksen ideakilpailu (6.9.–10.12.2021) jul-
kistettiin vasta toukokuussa. Suunnittelukohteena oli seitsemän 
1970-luvun lopulla rakennettua 4-kerroksista betonirunkoista ja 
tiilijulkisivuista asuinkerrostaloa; Saniaistie 3 (HEKA) Helsingin 
Tapanilassa.

Markku Karjalainen, rakennusopin 
professori 
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin 
yksikkö, palkintolautakunnan 
puheenjohtaja 
 
Lähteinä: Kilpailuaineisto ja -tuomariston 
perustelut

1 Ehdotuksen "VIISTE"-tekijätiimi: kuvassa vasem-

malta Aino Hirvilammi, keskellä Eetu Salminen ja 

oikella Joel Lehtola.
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yhteistyötä, jota on tehty pitkään niin ark-
kitehtiopiskelijoiden kuin yliopistojen sekä 
asuinkiinteistörakennuttajien ja -omistajien 
kanssa – tässä kilpailussa oli antoisaa aloit-
taa yhteistyö myös ammattikorkeakoulujen 
kanssa”, Koivisto mainitsi Julkisivuyhdistyksen 
pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä.

Kilpailussa jaettiin 1. palkinto (2 000 €), nimi-
merkille ”VIISTE”, tekijöinä Aino Hirvilammi, 
Eetu Salminen ja Joel Lehtola Oulun ammat-
tikorkeakoulusta.

2. palkinto (1  500 €), nimimerkille ”MO SA-
IIK KI”, tekijöinä Risto Piirainen ja Silja Suitiala 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

3. palkinto (1 000 €), nimimerkille ”LÄMPÖ”, 
tekijöinä Miisa Kaivos, Kim Mäenpää ja Ida 
Nguyen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.
 
Lunastus (500 €), nimimerkille ”LOOTAT”, 
tekijöinä Janika Kynsilehto ja Tuomas Vierimaa 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kaksi 

kunniamainintaa nimimerkeille:

”EKOKÄRKI”, tekijöinä Niilo Heikkilä, Violet 
Raitala ja Egor Tchernykh Metropolia Ammat-
tikorkeakoulusta.

”KORDEENIA”, tekijöinä Janika Huttunen, 
Jenna Henriksson ja Johanna Dyster Tampe-
reen ammattikorkeakoulusta.

Ehdotuskohtaiset perustelut
Kilpailun palkintolautakunta totesi syksyn 
2021 kilpailun palkituista töistä seuraavaa:

1. palkinto ”VIISTE”
Arkkitehtoniselta yleisilmeeltään hallittu, rau-
hallinen ja ammattimainen kilpailuehdotus, 
jossa valo ja varjo ilmentävät reliefimäisiä julki-
sivuja. Uudet hyllykkömäiset parvekepäädyt ja 
pitkien sivujen porrastuva puun ja tiilen vaih-
tuva julkisivukäsittely luovat rakennukselle 
onnistuneen ja omaperäisen ilmeen. Lisäker-
rokset on toteutettu onnistuneesti CLT-tilae-
lementeistä. Uusien kerrosten asunnot ovat 
toimivia ja mitoitukseltaan perusteltuja, edus-

tavat hyvää tavanomaista asumista. Yhteistilat 
on ajateltu kerhohuonetta lukuun ottamatta 
sijoitettavaksi uuteen piharakennukseen. 
Kaupunkikuvallisesti tasapainoisen neutraali 
perusratkaisu, joka sopii eri korkuisiin liitty-
viin kaupunkirakenteisiin. Rakennusten koko-
naisuus muodostaa laadukasta rakennettua 
asuinympäristöä, joka on suhteellisen pienillä 
eleillä toteutettu. Tiili materiaalina yhdistää 
ympäristöönsä. Vanhojen talojen hahmot tun-
nistaa vielä.

2. palkinto ”MOSAIIKKI”
Kaunista puuarkkitehtuuria, jossa alkuperäis-
ten rakennusten hahmo erottuu hienovarai-
sesti. Lisäkerroksen nurkkien keventäminen 
on arkkitehtoninen ansio. Tasokasta asun-
tosuunnittelua, erityisesti keittiöiden ja isojen 
päätyasuntojen osalta. Lisäkerroksessa ei ole 
tyydytty toistamaan vahoja asuntoratkaisuja, 
vaan uudet asunnot ovat valoisia ja toiminnal-
lisesti hyvin ratkaistuja. Uusi porrasratkaisu 
on aikaansaanut valoisan ja oikein mitoitetun 
porrashuoneen. Yhteisöllisyyden näkökulma 
on vahvasti suunnittelussa mukana, ja uusi 

4 Ehdotus ”VIISTE”, havainnekuva.

5 Ehdotus "VIISTE", rakennedetaljeja
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6 Ehdotus ”MOSAIIKKI”, havainnekuva.

“MOSAiikki” - Korjaussuunnitelma Helsingin Tapanilaan Saniaistie 3:een
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POHJAT - VÄLJYYTTÄ JA VALOA ARJEN ASKAREISIIN
 
Porrashuone on muutettu avaraksi ja valoisaksi. 
Sisäänkäynnin välittömässä yhteydessä olevat 
suorat portaat kannustavat niiden käyttöön. 
Portaiden viereen asettuu luontevasti tilava hissi, 
mikä mahdollistaakin talossa asumisen erilaisissa 
elämäntilanteissa. Maantasokerroksen toimintojen 
tilahierarkia on haluttu säilyttää niitä hienovaraisesti 
parantamalla: yhteistilat jäävät rappukäytävän oikealle 
puolelle, kun taas asunnot jäävät sen vasemmalle 
puolelle. Näin toiminnot eivät sekoitu, ja esimerkiksi 
asuminen on saatu rauhoitettua omaksi yksityiseksi 
alueekseen. 

Yhteistiloja on paranneltu siten, että 
maantasokerroksen rappukäytävään on tuotu 
vaunuvarasto, jossa voidaan säilyttää myös muita 
liikkumisen apuvälineitä. Lisäksi saunatilojen toinen 
syöttö on poistettu, jotta saunominen olisi rauhallinen 
ja elämyksellinen kokemus. Saunan yhteyteen on 
tuotu myös vilvoitteluterassi. Saunatilojen riittävyys on 
huomioitu puulämmitteisellä pihasaunalla PKS-ravan 
mitoituksen mukaan. 

Koska olemassaolevissa asunnoissa ei ollut 
kodinhoidollisia tiloja, haluttiin asukkaille tarjota 
tilava pesula, jossa on tilaa myös vaatehuollolle, 
kuten silittämiselle ja mankeloimiselle. 
Kuivaushuoneen kokoa on kompensoitu useammalla 
pyykinkuivauskoneella. Pesulassa on tilaa myös 
esimerkiksi saunavuoron odottelulle, tai etätöiden 
tekemiselle pyykinpesun lomassa.

Maantasokerroksen asunnot on muutettu kaksioista 
tilaviksi kolmioiksi, sillä rakennukseen toivottiin 
perheasuntoja. Maantasokerroksen asuntojen 
pihatilat ovat eriytetty toisistaan siten, että ne ovat 
rakennuksen eri puolilla – näin ollen molempien 
asuntojen asukkaat saavat nauttia oman pihansa 
rauhasta. Piha-alueet on rajattu julkisemmasta tilasta 
puin ja istutusaltain. 

Peruskerroksessa on väljä ja valoisa porraskäytävä, 
jossa on osittain korkeaa tilaa. Porraskäytävä toimii 
kohtaamispaikkana, ja sitä on elävöitetty kasveille. 
Porrasratkaisusta johtuen peruskerroksen kolmiosta 
on tehty kaksio. Tätä on kuitenkin kompensoitu 
muuttamalla erillishuoneellinen kaksio kolmioksi. 
Koska peruskerroksen asunnot ovat todella väljät 
ja toimivat, haluttiin niitä ainoastaan avartaa 
hienovaraisesti. Eri toiminnot on kuitenkin haluttu 
pitää toisistaan erillään muuntojoustavuuden vuoksi. 
Eteisen käytävämäisyyttä on rikottu suurentamalla 
hieman olohuonetta kussakin asunnossa, jolloin myös 
eteisiin saadaan enemmän luonnonvaloa. Korkoeron 
poistamiseksi kylpyhuoneet on uusittu, jolloin 
rakennus on kauttaaltaan esteetön. Yksiön säilytystilaa 
on järjestelty uudestaan niin, että asuntoon saadaan 
makuualkovi toimintoja erottamaan. Jokaiselle 
asunnolle on suunniteltu parvekkeet. 

Lisäkerrokseen on suunniteltu kolme isoa asuntoa 
- kolmio, neliö ja viisiö. Halutun asuntojakauman 
saavuttamiseksi osassa alueen rakennuksista viisiö 
voidaan korvata kaksiolla ja kolmiolla. Lisäkerroksen 
asunnot on suunniteltu tilaviksi ja valoisiksi: 

nurkkaterassien ansiosta oleskelutiloihin tulee 
valoa kahdesta suunnasta. Asuntojen ruokailutilat 
yhdistyvät oleskelutiloihin luoden näin ollen tilavan 
oleskelualueen. Keittiöt on kuitenkin rajattu osittain 
omiksi tiloikseen, jotta mahdolliset sotkut eivät 
häiritsisi olohuoneessa rentoutumista. Jokaisen 
asunnon makuuhuoneet on mitoitettu siten, että 
ainakin kahteen makuuhuoneeseen on mahdollista 
sijoittaa parisänky – tämä luo joustoa asukkaiden 
muuttuvassa arjessa. Makuuhuoneiden mitoituksessa 
on huomioitu myös tilan tarve leikille ja oleskelulle.

Lisäkerros on toteutettu tehtaalla esivalmistetuista 
CLT-suurelementeistä. Suuremelenttien avulla 
lisärakentaminen käy nopeasti, ja rakennusjätteen 
määrä saadaan minimoitua. CLT:tä on tuotu näkyviin 
asuntojen kattopinnoissa. Paloturvallisuus huomioiden 
seinäpinnat on levytetty. 
 

 PIHASAUNA 1:100

 
 

  

RUOKAILUTILA YHDISTYY 
OLESKELUTILAAN 

 

KULLAKIN ASUNNOLLA OMAT PARVEKKEET 

ASUNTOJA AVARRETTU 

TERASSIEN KAUTTA 
VALOA KAHDESTA SUUNNASTA

YKSIÖSSÄ MAKUUALKOVI

AVARA JA VALOISA RAPPUKÄYTÄVÄ 
KANNUSTAA PORTAIDEN KÄYTTÖÖN 

 

MAANTASOKERROKSEN ASUNTOJEN
PIHAT RAUHOITETTU OMIKSEEN 

SAUNAAN ELÄMYKSELLISYYTTÄ
VILVOITTELUTERASSILLA 

YHTEISTILAT RAPPUKÄYTÄVÄN
VASEMMALLA PUOLELLA 

MAANTASOKERROS 1:100 PERUSKERROS 1:100 LISÄKERROS 1:100

GSEducationalVersion

APK

JK

SK

APK

JK

SK

L/U L/U

PPK PPK

PPK/

PKK

PPK/

PKK

B
-B

A-A

2h+K

63 m2

2h+K

60 m2

Irt.var

VH/WC

2 m2

irt.var.

3 m2

3h+K

84 m2

HISSI

MH

13 m2

MH

10 m2

MH

14 m2

irt.var.

3 m2

Mh

11 m2

VH/WC

3 m2

3h+K

84 m2

TK

5 m2

WC

Vaunuvarasto

8 m2

Kuiv.

7 m2
PKH SHK S

Siiv.

TEKN.

6 m2

Pesula/KHH

21 m2

TK

6 m2

Nousukeskus

KPH

4 m2

KPH

4 m2

PUH.

pysyvä seinä

uusi seinä

purettava seinä

yhteistilat Kellarikerros 1:100

GSEducationalVersion

a
u

k
i 
y
lö

s

APK

JK

SK

L/U

APK

JK

SK

L/U

APK

JK

SK

L/U

APK

L/U

JK

APKL/U SK

PPKPPK

PPKPPK

JK

SK

B
-B

A-A

2h+erillishuone + K

60 m2

3h+ K

80 m2

2h+ K

63 m2

1h+alkovi+KK

33 m2

2h+ K

64 m2

2h+ K

63 m2

VH/WC
HISSI

irt.var

MH

13 m2

MH

10 m2

MH

14 m2

MH

14 m2

MH

14 m2

VH

3 m2

KPH

4 m2

KPH

4 m2

KPH

4 m2

KPH

4 m2

KPH

4 m2

3h+K

84 m2

pysyvä seinä

uusi seinä

purettava seinä

Peruskerros 1:100

Havainnekuva viisiön olohuoneesta. Uusien asuntojen CLT-rakenteita on tuotu esille asuntojen sisäpinnoissa.
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7 Ehdotus ”MOSAIIKKI”, pohjapiirrokset.
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hyvin avattuna kahteen ilmansuuntaan. Por-
rashuone vie tilaa asunnoilta, mutta on koko-
naisuutena toimiva. Pitkät räystäät ovat myös 
puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyyden kan-
nalta tarkoituksenmukaisia.

Lunastus ”LOOTAT”
Ratkaisussa alkuperäinen rakennus ja kaksi 
lisäkerrosta on sulautettu uudeksi omaperäi-
sesti muotoilluksi kokonaisuudeksi, jota par-
vekeulokkeet kauniisti rytmittävät. Harjan 
epätasapaino on korjattu kauniisti keventäen 
terassin säleikköratkaisulla. Esitetyssä muo-
dossa rakennus toisi alueelle kauniin modernin 
lisän. Ylimmän kerroksen yhteistilat ovat väljiä, 
ja yhteys terassille parantaa niiden käytettä-
vyyttä. Lisäkerroksen tilaelementtiratkaisu on 
tarkkaan harkittu. Esitetty tekninen ratkaisu 
on huolellisesti tutkittu ja uskottava. Arkki-
tehtonisesti ehdotus soveltaa nykyajan puu-
kerrostalojen arkkitehtuuria ehkä turhankin 
suoraviivaisesti. Taloyhtiön yhteiseen käyttöön 
varatut tilat sekä terassi lisäkerroksessa tuovat 
laatua asumiseen.

Kunniamaininta ”EKOKÄRKI”
Arkkitehtuuriltaan kepeästi 1970-luvun ele-
menttirakentamista muistuttava kokonai-

pihasauna/kerhohuone on pihapiirissä onnis-
tunut lisä myös pihapiirin rajaamisen kannalta. 
Työssä on ideoitu vanhojen kuorielementtien 
kierrätettävyyttä. Energiatehokkuus ja uusiu-
tuvien energiaratkaisujen integroiminen on 
tuotu osaksi työtä. Esitetyt tekniset ratkaisut 
ovat uskottavia ja huolellisesti tutkitut. Ehdo-
tus olisi voinut toimia myös kahden lisäkerrok-
sen kanssa. Parvekkeiden lasitusta olisi voitu 
myös tutkia.

3. palkinto ”LÄMPÖ”
Arkkitehtuuriltaan alkuperäisen henkinen, 
mutta rakennus on lisäkerrosten, päätyjen ja 
kattoratkaisujen kautta muuttunut hienova-
raisesti ylvään klassistiseksi rakennukseksi. 
Suunnittelijan käyttämin niukoin keinoin on 
myös näytetty ero alkuperäisen rakennuksen 
ja lisäkerrosten välillä, kuitenkin siten, että 
lopputulos on luonteva ja eheä. Vanhojen 
asuntojen laajennusten avulla on saatu aikaan 
väljät ja valoisat oleskelutilat, jotka eivät toi-
saalta edusta erityisen tehokasta tilankäyttöä. 
Lisäkerrosten asunnot noudattavat pitkälle 
olemassa olevien asuntojen ratkaisuja, mutta 
ovat tilankäytöltään perusteltuja. Päätyihin 
lisätyt huone- ja parveke-elementit ovat onnis-
tuneita. Lisäkerrosten oleskelutilat on sijoitettu 

suus on esteettisesti haastava, mutta raken-
nuksen massan voimakas muotoilu on vahvan 
omaperäinen ja siten onnistunut. Erityisesti 
rakennuksen korkein sisäänkäynnin puoleinen 
julkisivu on hallittu. Vanhojen yksiöiden laatu-
tasoa on parannettu lisäämällä väljä parveke. 
Porrashuoneen muutokset ovat suurehkot, 
toiminnallisesti kuitenkin tilavat ja valoisat. 
Lisäkerroksia on 1–3. Kolme lisäkerrosta ei ole 
kilpailuohjelman mukainen. Kattoterassit ja 
aurinkopaneelit ovat hyvä idea.

Kunniamaininta ”KORDEENIA”
Rakennuksen muodossa, massoittelussa ja 
julkisivun yksityiskohdissa on käytetty vah-
voja teemoja – jopa tarpeettoman runsaasti 
erityisesti pääsisäänkäyntijulkisivujen puo-
lelta. Lisäkerrokset erottuvat omaksi uudeksi 
aiheekseen sekä värityksen että omaperäisen 
kattomuodon ansiosta. Uudet asuntopohjat 
ovat hieman sokkeloisia mutta toimivia, ja tila-
mitoitukset perusteltuja. Hissi on mitoitettu 
hyvin ja sijaitsee olevissa kerroksissa hyvässä 
paikassa. Toiminnot on mitoitettu hyvin. Ehdo-
tus on ammattimaisella otteella esitetty.

8 Ehdotus ”LÄMPÖ”, havainnekuva.
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Competition for architecture 
students in renovation and 
updating of suburban buildings
A competition was organised to architecture 
students at universities and universities of 
applied sciences for plans and ideas on reno-
vation projects of seven four-storey apartment 
buildings built towards the end of the 1970s. 
The buildings on 3 Saniaistie Street (HEKA) in 
Tapanila area of Helsinki had concrete frames 
and brick facades.

In their comments, the jury particularly paid 
attention on the architectural quality of the 
entries and on the entity created by the build-
ings and the outdoor areas.  They also reviewed 
the functionality as well as the structural and 
energy solutions of the entries. The Jury found 
the overall standard of the entries to be good. 
The best entries presented successful compre-
hensive solutions for the new architecture of 
the facades and improvement of energy effi-
ciency, with more lifts and additional storeys, 
enlivening courtyards and providing answers 
to issues related to construction engineering 
and building science.

The objective of the competition, which is 
organised every year, is to produce versatile and 
feasible ideas that are of a high standard for 
projects carried out on suburban apartment 
buildings built in the 1960s–1980s to develop 
their functionality, carry out energy-oriented 
renovations of facades, provide lifts and build 
additional storeys. The competition was organ-
ised for the first time in 2002. 

For more information on the competition (in 
Finnish), visit:
https://julkisivuyhdistys.fi/uutishuone/ajan-
kohtaista/arkkitehtiopiskelijakilpailu-2021-2/

9 Ehdotus ”LOOTAT”, havainnekuva

Kilpailun järjestäjät ja palkintolautakunta
Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen yliopiston arkkitehtuu-
rin yksikkö, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu 
ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT, joka osoitti 
kilpailulle HEKA-kohdekiinteistön. 

Palkintolautakuntaan kuuluivat:
• Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, 

palkintolautakunnan puheenjohtaja
• Pekka Heikkinen, professori (arkkitehtuurin käytänteet), Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos
• Anu Soikkeli, professori, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö
• Jorma Lehtinen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Anu Montin, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
• Janne Repo, yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu
• Minna Nyström-Järvinen, lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu
• Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry:n 

edustaja
• Stina Hyyrynen, DI, A-insinöörit Suunnittelu Oy, Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen puheen-

johtaja
• Rami Nurminen, hankekehitysyksikön päällikkö, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT
• Jorma Tissari, rakennuttaja-arkkitehti, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT
• Ari Rahikainen, kilpailun sihteeri, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja kilpailusta ja kohdekohtaiset arvioinnit:
https://julkisivuyhdistys.fi/uutishuone/ajankohtaista/arkkitehtiopiskelijakilpailu-2021-2/

Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailun 2021 ehdotukset: 
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Betonipaalutus kehittyy 
yhteistyön voimalla
Vesa Tompuri, toimittaja

Betonipaalutus alkoi vähitellen yleistyä 
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, ja 
1960-luvulla betonisista lyöntipaaluista tuli 
yleisin paalutusratkaisu kaikessa rakenta-
misessa. Tämä johti tarpeeseen yhdenmu-
kaistaa suunnittelua ja työmenetelmiä, ja 
vuonna 1972 Suomen geoteknillisen yhdis-
tyksen eli SGY:n paalutustoimikunta julkaisi 
ensimmäiset lyöntipaalutusohjeet. Tämä on 
varhainen esimerkki organisaatiorajat ylittä-
västä, koko alan etuja ajavasta yhteistyöstä, 
joka on saanut yhä uusia muotoja sen jälkeen, 
kun Betoniteollisuus ry perusti vuonna 1998 
erityisen paaluvaliokunnan. Jo seuraavana 
vuonna julkaistiin ensimmäinen lyöntipaa-
lujen Tuotelehti. Mainitut julkaisut ovat 
edelleen aktiivisessa käytössä, sillä niitä on 
päivitetty ajan tasalle useita kertoja vuosien 
mittaan.

SGY:n paalutustoimikunnassa ovat tasa-
puolisesti edustettuina niin rakennuttajien ja 
suunnittelijoiden kuin myös alan teollisuuden 
edustajat. Betoniteollisuus ry:n paaluvalio-
kunta puolestaan koostuu teräsbetonipaalu-
valmistajien ja paaluvarusteiden valmistajien 
edustajista. 

”On koko alalle hyväksi, että olemme 
löytäneet yhteisiä tavoitteita ja toimineet 
niiden hyväksi. Toisaalta on ollut alusta läh-
tien tehdä selvä raja koko alaa hyödyttävien 
ja yrityskohtaisten tavoitteiden välille”, Reijo 
Mustonen HTM-Yhtiöt Oy:stä toteaa.

Suomen geoteknillisen yhdistyksen rooli 
kokoavana riippumattomana organisaationa 

on ollut olennainen alusta alkaen. Betoniteol-
lisuus ry on tuonut oman tärkeän panoksensa 
alalle kehittämällä paalutuotteita. Se toimii 
aktiivisessa yhteistyössä SGY:n paalutustoi-
mikunnan kanssa samalla, kun kyseinen 
SGY:n toimikunta on jatkanut myös itsenäi-
sesti paalutusalaa koskevaa kehittämistyö-
tään. Laatimansa ohjeistukset SGY julkaisee 
nykyisin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
RIL ry:n kautta. 

”Viimeisin lyöntipaalutusohje ilmestyi 
vuonna 2016. Näkisin, että ohjeistus on tältä 
osin ajan tasalla”, arvioi Teemu Riihimäki, joka 
toimii tällä hetkellä SGY:n paalutustoimikun-
nan puheenjohtajana.

Turvallisuus keskeinen aihealue
Paalutustöiden turvallisuus on kohentunut 
huomattavasti, kuten työturvallisuus raken-
nusalalla muutoinkin. Tämä on paljolti raken-
nusalan urakoinnin kansainvälistymisen 
ansiota. Ruotsalaisomisteisten konsernien 
ja paalutustöissä erityisesti Skanska Infran 
panos on tässä asiassa merkittävä. Kansainvä-
lisellä toiminnalla on se etu, että tieto kulkee 
organisaatioiden sisällä ja myös koko alalle. 
Esimerkiksi paalutuskoneen kaatuminen 
Englannissa johti turman tarkkaan analy-
sointiin, jonka sisältämät opit ovat auttaneet 
parantamaan turvallisuutta myös suomalai-
silla paalutustyömailla.

Suomessa paalutustöiden turvallisuuden 
kehittämiseen on panostanut erityisesti Väy-
lävirasto, joka on Infra ry:n ja SGY:n kanssa 

laatinut ohjeet turvallisen paalutustyön suo-
rittamiseen. Väylävirasto on julkaissut myös 
oppaan ”Paalutusturvallisuuden huomioimi-
nen suunnitteluvaiheessa”. 

”Tekemistä turvallisuuden parantamiseksi 
riittää silti edelleen. Paalutustyön prosessissa 
on vielä ratkaisuaan odottavia ongelmia, 
jotka johtuvat siitä, ettei paalutustyötä aina 
suunnitella ja valvota riittävästi ja pätevästi. 
Esimerkiksi Ruotsissa paalutusprosessi vai-
heistetaan huolellisemmin, eivätkä muut 
henkilöt, kuten esimerkiksi anturoiden rau-
doitusporukka, joudu yleensä työskentele-
mään paalutuskoneen välittömässä lähei-
syydessä”, Betoniteollisuus ry:n Ari Mantila 
pohtii.  

Vireillä onkin paalutustyönjohtajien kou-
lutuksen järjestäminen lähivuosina. Paalu-
tuskoneenkuljettajien koulutusta on jo jär-
jestetty, ja siinä yhteydessä turvallisuus on 
ollut keskeisenä aihealueena. Tämä on luon-
nollisesti edistysaskel, jonka tuloksena kul-
jettajat entistä paremmin tiedostavat esimer-
kiksi huonosti valmistellun paalutusalustan 
tuottaman vaaratekijän. Sen minimoimiseksi 
tarvitaan kuitenkin myös pääurakoitsijan ja 
suunnittelijan panosta.

”Tässä asiassa on paikallaan parantaa 
laadunvarmistusta. On tärkeää muodostaa 
alalla yhteinen kanta ja kehittää ohjeistusta”, 
Teemu Riihimäki toteaa.

Veli-Matti Uotinen Väylävirastosta puoles-
taan kertoo havainneensa, ettei paalutustöitä 
välttämättä ole aina otettu riittävällä tavalla 

Betonisten lyöntipaalujen asema tärkeimpänä paalutusratkai-
suna juontaa alan toimijoiden perinteiltään pitkästä yhteis-
työstä. Yhteisiä näkemyksiä tarvitaan jatkossakin esimerkiksi 
työturvallisuuden edelleen parantamiseksi ja koulutuksen lisää-
miseksi. Myös ”vihreä siirtymä” kiertotalouden keinoin sekä 
betonilaatuja kehittämällä haastaa etsimään uusia ratkaisuja.
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huomioon työmaan kokonaisaikataulussa 
varsinkin, jos toimijoita työmaalla on paljon. 
Tämä johtaa herkästi siihen, että paalutus-
työn suunnittelukin jää vähälle huomiolle, 
mikä voi lisätä turvallisuusriskejä.

Päästövaatimukset ohjaavat kehitystä
Työturvallisuuskysymykset ja koulutus 
vastausten löytämiseksi ja iskostamiseksi 
ovat paalutuksen ammattilaisia yhdistävä 
aihealue, jolla SGY:n paalutustoimikunnalla, 
tilaajilla ja Betoniteollisuus ry:n paaluvalio-
kunnalla riittää jatkuvaa tekemistä vuosiksi 
eteenpäin. Viime vuosina yhtä tärkeäksi on 
noussut tarve vähentää oman toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen näkökulma tuo kokonai-
suuteen entistä vaativampia piirteitä, sillä 
enää ei riitä energiankulutuksen ja materi-
aalihävikin minimointi työmailla, vaan on 
puututtava koko arvoketjun aiheuttamaan 
ilmastorasitukseen.

Betoniteollisuus ja erityisesti sementti-
teollisuus on isojen haasteiden edessä, kun 
on tarvetta hillitä maapallon ilmaston läm-
penemistä. Ala onkin tarttunut näihin haas-

teisiin varsin ripeästi. Sementtiteollisuus on 
kehittänyt uusia sementtilaatuja, ja ottanut 
entistä aktiivisemman otteen kiertotalouden 
edistämisessä. Jo aiemmin kehitetty masuu-
nikuonasementti on ollut tärkeässä osassa 
kehitettäessä vihreää betonia. Paalujen 
valmistuksessa masuunikuonasementin 
hyödyntäminen on kuitenkin astetta vai-
keampaa.

”Paaluja ei aina valmisteta hallien sisäti-
loissa, mikä johtaa siihen, että lujuudenke-
hitys tulee olla varsin nopeaa. Masuunikuo-
nabetonissa lujuudenkehitys on normaalia 
hitaampaa, mikä ei tuotantotalouden kan-
nalta ole myönteinen seikka”, Reijo Mustonen 
toteaa.

Hän pitää joka tapauksessa erittäin 
tärkeänä, että ilmastopäästöjä on kaikin 
mahdollisin keinoin vähennettävä myös 
paaluteollisuudessa. Nykytilanteessakin 
betonipaalun ilmastopäästöt sen ovat Mus-
tosen mukaan oleellisesti pienemmät kuin 
vaikkapa teräspaalulla.

”Tämä ei kuitenkaan riitä. Kun uudet, paa-
lujen valmistukseen soveltuvat seossemen-
tit otetaan kattavasti käyttöön, CO2-päästöt 

1 Yksi paalutustoimialan yhteistyön painopisteitä 

on paalutustyömaiden työturvallisuus, siihen liittyy 

oleellisesti oikein suunniteltu ja suunnitelmien mukai-

sesti toteutettu kantava paalutusalusta.
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paalun elinkaaren aikana pienenevät useita 
kymmeniä prosentteja”, hän arvioi.

Betoniteräkset ovat paaluissa erityistä 
laatua, jota ei ole saatavilla kuin muutamalta 
tehtaalta. Nykyisin johtava paalujen betoni-
teräksiä toimittava tehdas on Norjassa. 

Yhteistyötä kansainvälisesti 
ja rakennusalan sisällä 
SGY:n ja Betoniteollisuus ry:n tahoillaan ja 
yhdessä käynnistämä yhteistyö on arvokasta 
parannettaessa työmaiden turvallisuutta 
sekä töiden laatua ja ympäristökuormitusta. 
Yhteistyö on koko ajan ollut myös kansain-
välistä, ja siinä on korostunut geologialtaan 
ja geotekniikaltaan läheisten maiden, kuten 

Ruotsin ja Norjan paalutusammattilaisten 
kanssa käytävä tiedonvaihto. 

Suunnittelussa kansainvälinen yhteistyö, 
erityisesti standardointiyhteistyö EU-mai-
den kesken, on luontevaa sitä kautta, että 
mitoitus on samanlaista eri maissa. Kansalli-
set erityispiirteet liittyvät lähinnä maaperä-
olosuhteisiin. Ne selittävät esimerkiksi sen, 
että Suomessa lyöntipaalutus on aina ollut 
vahvoilla: kallionpinta ei ole yleensä syvällä, 
joten on mielekästä lyödä paalu kovaan poh-
jaan asti. 

Yhteistyötä on tärkeää tehdä kotimaassa 
paitsi paalutusalan sisällä, myös rakennus-
alan sisällä laajemminkin.

”Vaatimukset talogeotekniikassa ja inf-
rageotekniikassa ovat erilaiset. Infrakoh-
teissa paalutusten osuus on suhteellisesti 
suuremmat, ja ne suunnitellaan siksi usein 
tarkemmin”, Teemu Riihimäki A-Insinöörit 
Civil Oy:stä arvioi.

Eri osapuolten edustajat korostavatkin 
sen tärkeyttä, että paalutustöille saataisiin 
yhteiset ohjeet ja käytännöt riippumatta 
siitä, tehdäänkö paalutustöitä talo- vai inf-
ratyömaalla.

SGY paalutustoimikunta 2022
Teemu Riihimäki, A-insinöörit Civil Oy, puheenjohtaja
Jukka Haavisto, Tampereen yliopisto, sihteeri
Juha Auvinen, WSP Finland Oy
Ossi Hakanen, Nordpile Oy
Hannu Jokiniemi, Scandia Steel
Jussi Kinnunen, SkartaNYAB Oyj
Ari Kivistö, E.M. Pekkinen Oy
Petri Koivunen, Emeca Oy
Reijo Mustonen, HTM Yhtiöt Oy
Antti Perälä, SSAB Europe Oy
Tarmo Tarkkio, Skanska Infra Oy
Veli-Matti Uotinen, Väylä
Hannu Uusitalo, Sweco Rakennetekniikka Oy
Hannu Vesamäki, Kankareen Paalutus Oy
Varajäsenet:
Tommi Hakanen, KFS Finland Oy
Anssi Hyvärinen, SSAB Europe Oy
Jorma Ilkka, Lujabetoni Oy
Heikki Kangas, Vantaan kaupunki
Teemu Repo, Junttan Oy
Ari Savolainen, SITO Oy

Betoniteollisuus ry paaluvaliokunta 2022
Reijo Mustonen, HTM Yhtiöt Oy, puheenjohtaja
Tuomo Eilola, Lujabetoni Oy, varapuheenjohtaja
Ari Mantila, Betoniteollisuus ry, sihteeri
Jukka Haavisto, Tampereen yliopisto
Heikki Haho, Siikajoen Betonitukku Oy
Kimmo Ikkala, Emeca Oy
Jorma Ilkka, Lujabetoni Oy
Petri Koivunen, Emeca Oy
Antti Leino, Leimet Oy
Joni Loikala, HTM Yhtiöt Oy
Teemu Tupala, Leimet Oy
Tuomas Vähä-Jaakkola, TB-Paalu Oy

2 Teräsbetonipaaluihin kohdistuu paalutusvai-

heessa kovia rasituksia. Paaluja ja niiden varus-

teita testataan lyöntikokein lyömällä koepaalua 

noin 1000 kertaa hydraulijärkäleellä kallioon 

perustettua paksua teräslevyä vasten, levyn päällä 

olevan 0,8 metrin paksuisen sorakerroksen läpi. 

Paalun käyttäytymistä testin aikana tutkitaan 

PDA-mittauslaitteiston avulla.
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Kohti parempia väestönsuojia

Väestönsuojeluun liittyvä mielikuva muo-
dostuu usein pölyisistä kaasunaamareista 
pimeässä kellarin nurkassa tai kulahtaneista 
väestönsuojatarroista varastojen ovissa. 
Väestönsuojelusta puhuminen on leiman-
nut ihmisen menneisyydessä eläväksi sodan 
lietsojaksi. Toisaalta samaan aikaan surviva-
lismi ja prepperit ovat pitäneet samankaltai-
sia asioita kuplimassa pinnan alla.

Väestönsuojaa kutsutaan usein pommi-
suojaksi. Sillä on myös muita käyttötarkoi-
tuksia. Pelastuslain mukaan väestönsuo-
jan tehtävänä on suojata siellä oleskelevia 
asevaikutuksilta ja rakennussortumilta 
sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä 
aineilta.

Ionisoivaa säteilyä kutsutaan kansan 
kielellä radioaktiiviseksi säteilyksi. Siltä suo-
jautumiseen tarvitaan paksu kerros kiveä tai 
betonia. Myrkyllisiltä aineilta suojautumi-
seen taas tarvitaan kaasutiiviitä rakenteita 
ja ilmanvaihtolaitteistoa, joka pystyy suo-
dattamaan tuloilman riittävän puhtaaksi.

Asevaikutuksilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä räjähdysten ja sirpaleiden aiheut-
tamia vahinkoja. Molemmilta suojaudutaan 
samalla tavalla: mahdollisimman lujilla ja 
sitkeillä rakenteilla. Samat lujat ja sitkeät 
rakenteet edesauttavat myös rakennussor-
tumalta suojautumisessa.

Väestönsuoja tulee siis nähdä muuna-
kin kuin pelkkänä pommisuojana. Samalla 
sen kunnossapidossa on huomioitava myös 
kaasutiiviyden ja ilmanvaihdon kunnossa-
pito.

Suojia rakennetaan teräsbetonista talo-
jen kellareihin ja kalliosuojat louhitaan 
kal  lioon niin kuin jo nimestäkin käy ilmi. 
Kal lio suojat ovat paljon kestävämpiä kuin 
teräs betonisuojat. Lainsäädännössä olisikin 
tarkoituksenmukaista määritellä jokainen 
kallioon louhittu parkkitila tai muu vastaava 
julkinen tai puolijulkinen tila varustetta-
vaksi väestönsuojaksi jo rakennusvaiheessa.

Väestönsuojien rakentamisen yksityis-
kohtia säädellään sisäministeriössä. Se on 
ongelmallista, koska muuten rakentamista 
säädellään ympäristöministeriössä. Normien 
päivitystarpeet eivät yllä ministeriörajan yli 
ja suunnittelijat jäävät yksin tekemään tul-
kintojaan.

Nykyiset väestönsuojia koskevat asetukset 
eivät huomioi eurokoodin käyttöä suunnit-
telunormina ja betonin puristuslujuudenkin 
määrittelyyn liittyy epäselvyyttä. Myöskään 
suojien rakenteellisen toiminnan keskeinen 
tavoite rakenteiden sitkeydestä ei toteudu 
nykyisissä vaatimuksissa. Toivon kovasti, että 
nyt herättäisiin pohtimaan väestönsuojien 
keskeisiä teknisiä vaatimuksia uudelleen.

Rakentamisvelvoitettakin voisi olla hyvä 
pohtia lisää. Maankäyttö- ja rakennuslain 
muutoksessahan vuonna 2017 annettiin 
lupa ylittää sallittu rakennusoikeus väestön-
suojan verran. Tämäntapaisia porkkanoita 
kannattaisi olla enemmän ja tehdä väestön-
suojien rakentamisesta houkuttelevampaa 
pelkän velvoitteen sijaan.

Väestönsuojia pitäisi myös osata käyttää. 
Kaikissa taloyhtiöissä ei ole enää ketään, 
joka ymmärtäisi edes perusasiat suojan 
toiminnasta. Tottakai me kaikki luotamme 
viranomaisiin, mutta tilanteen ollessa käsillä 
olisi hyvä, jos yhtiöissä ymmärrettäisiin edes 
suojan toimintaperiaatteet ja suojassa toi-
mimisen periaatteet. Monelle ihmiselle on 
epäselvää mitä suojassa tehdään. Varsinkin 
isommissa suojissa tekemistä riittää. Taloyh-
tiön suojistakin olisi hyvä järjestää edes sen 
verran koulutusta kaikille asukkaille, että 
tunnettaisiin väestönsuojan keskeiset osat 
ja välineet sekä niiden tehtävät ja käytön 
perusteet.

On naiivia kuvitella, että tilanteessa, jossa 
annetaan 72 tuntia aikaa suojan käyttöön-
ottoon, viranomaisilla olisi aikaa tai resurs-
seja enää opettaa suojan käyttöä muuta kuin 
hyvin yleisellä tasolla.

Auli Lastunen

Eurokoodiasiantuntija

Rakennustuoteteollisuus RTT

auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Kolumni

mailto:auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi
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Julkisivut ja sillat. Stina Hyyrysen lomakuvissa 
koreilevat näyttävät julkisivut ja hänen silta-
suunnittelijamiehensä puolestaan vaikuttavat 
sillat. 

Matkoilla Stina Hyyrynen kertoo ihaile-
vansa vastaan tulevia kauniita julkisivuja ja 
mielenkiintoisia ratkaisuja. Huonoon kuntoon 
päästetyt, vanhat hienot rakennukset julkisi-
vukorjausten asiantuntijaa surettavat. Hän 
miettii, mitä kaikkea niiden hyväksi voisikaan 
tehdä. Olettaen tietysti, että peruskorjaukseen 
saisi vapaat kädet ja runsaasti varoja.  

Stina Hyyrysen suosikkeja ovat melko pel-
kistetyt funkisjulkisivut jonkinlaisella tvistillä, 
julkisivun muista erottavilla erikoisilla yksi-
tyiskohdilla.

Kotikaupungissaan Tampereella häntä 
viehättävät Keskustoria ympäröivien raken-
nusten rapatut koristeelliset fasadit.

Vaikka vanhat, persoonalliset rakennukset 
näyttävine julkisivuineen ovatkin lähinnä kor-
jaussuunnittelijan sydäntä, hän kyllä pysähtyy 
mielellään ihailemaan uuttakin arkkitehtuuria.

”Uudiskohteissa huomioni kiinnittävät 
tavallisesta poikkeavat yksityiskohdat ja vaik-
kapa erikoiset materiaalit.” 

Tekniikkaa opiskelemaan
Julkisivuista ja niiden korjaamisesta Stina 
Hyyrysen kanssa voisi keskustella miten pit-
kään tahansa. Hän onkin työskennellyt niiden 
parissa ensimmäistä työmaata lukuun otta-
matta koko uransa ajan. 

Työ julkisivujen tai edes rakentamisen 
parissa ei kuitenkaan ollut nuorelle Stinalle 

mikään kutsumusammatti eikä itsestään selvä 
valinta. 

Stina vietti lapsuutensa ja kävi koulunsa 
yläasteen loppuun saakka Ylöjärvellä Tampe-
reen kupeessa. Matematiikka, fysiikka ja kemia 
olivat koulussa hänen vahvoja aineitaan, vaik-
kakin myös kielet ja kuvataiteet kiinnostivat. 
Lukiota valitessaan hän päätyi luonnontietei-
siin ja matematiikkaan painottuvaan Tampe-
reen klassilliseen lukioon.

”Minulle oli selvää, että isona tekisin jotain 
matematiikkaan liittyvää, mutta mitä se olisi, 
oli kuitenkin tuossa vaiheessa vielä hämärän 
peitossa.”

Itse asiassa Stina mietti jonkin aikaa jopa 
matematiikan opiskelua, mutta ei oikein kek-
sinyt, miten opintojaan olisi voinut hyödyntää, 
kun ei osannut nähdä itseään ainetta opetta-
massa. Tampereen teknillinen yliopisto, silloin 
vielä korkeakoulu, TTKK vei lopulta voiton. 

Rakennustekniikka ei suinkaan ollut Sti-
nalle mieluisin eikä vielä toiseksi mieluisin-
kaan linjavaihtoehto, mutta hän otti kuitenkin 
saamansa opiskelupaikan vastaan. Ensimmäi-
sen vuoden opintojen jälkeen hän uudelleen 
hakemista harkitessaan huomasi päätyneensä 
sittenkin oikealle linjalle. 

”Rakennustekniikassa on uran kannalta 
monipuoliset mahdollisuudet ja valmistu-
misen jälkeen voi suunnata todella monelle 
taholle.” 

Korjausrakentaminen oma ala
Korjausrakentaminen kiinnosti Stinaa alusta 
alkaen. Opintokokonaisuutena se oli selkeä: 

oli alusta alkaen helppo hahmottaa, mitä se 
pitää sisällään

Korjausrakentaminen vastasi myös hyvin 
Stinan arvoja. ”Korjataan kestävän kehityk-
sen mukaisesti mieluummin olemassa olevia 
rakennuksia kuin rakennetaan jatkuvasti 
uutta.”  

Jo opintojen alkuvaiheessa nuori opiskelija 
ymmärsi, että työ korjausrakentamishank-
keissa on erittäin vaihtelevaa. Koska kohteet 
eivät ole samanlaisia, eivät työpäivätkään 
muistuta toisiaan. 

Korjausrakentamishankkeiden monipuoli-
suus, materiaalien ja tekniikoiden kirjo opettaa 
jatkuvasti uutta. ”On tunnettava paitsi uudet, 
myös kaikki vanhat materiaalit, kehittymässä 
oleva tekniikka ja eri aikakausien tavat raken-
taa.”

Stina kertoo saaneensa opinnoista hyvän 
pohjan työskentelylle. ”Nyt jo eläkkeelle siir-
tynyt korjausrakentamisen professorimme 
Matti Pentti osasi hyvänä luennoitsijana tuoda 
asioita esille. Korjausrakentamisessa hän pai-
notti pitkäaikaiskestävyyttä.”

Opintojen antamasta hyvästä pohjasta huo-
limatta Stina oli mielestään vielä melkoinen 
raakile työelämään siirtyessään. Kaikkea ei – 
varsinkaan niin monimuotoisesta alasta kuin 
korjausrakentamisen suunnittelu – voi miten-
kään opiskelurupeaman aikana opiskella. 

Stinan mielestä opintoihin olisi voinut 
kuulua enemmän käytännönläheisyyttä. 
”Meillä olisi voinut olla enemmänkin tehdas-
vierailuja ja työmaakäyntejä, jotta olisimme 
nähneet tekemistä.”

Henkilökuvassa

Stina Hyyrynen

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana Julkisivuyhdistys ry:n 
hallituksen uusi puheenjohtaja, dipl.ins., 
A-Insinöörit Oy:n korjaussuunnittelun 
projektipäällikkö Stina Hyyrynen, o.s. Linne 
(s. 1985 Ylöjärvellä).

Haastattelijana ja toimittajana: 
Dakota Lavento



1 Stina Hyyrynen on toiminut projektipäällikkönä 

ja vuodesta 2019 lähtien A-Insirööreillä Tampereen 

korjaussuunnitteluyksikön ulkovaipparakenteiden 

kehityspäällikkönä.
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Aikaa Stinan mukaan kului suhteettoman 
paljon harjoitustöiden tekemiseen, joita toki 
tarvitaan, sillä rakennesuunnittelua on vaikea 
oppia niitä tekemättä. Opintopisteissä paljon 
aikaa vieviä harjoitustöitä ei kuitenkaan aivan 
oikeassa suhteessa arvostettu. Nykyään tähän 
on tosin jo tullut parannusta, kun kursseja on 
muokattu uudelleen.

Puolivälissä opintoja Stina mietti, valitsi-
siko pääaineeksi rakennuttamisen vai raken-
nesuunnittelun. ”Tutkintotodistuksessani on 
lopulta paljon kursseja molemmista, vaikka 
rakennesuunnittelun lopulta valitsin pääai-
neekseni. Yhdistelmä on ollut hyvä nykyisen 
työni kannalta, sillä teemme julkisivukorjaus-
hankkeissamme jonkin verran myös rakennut-
tamista.”

Kesätöistä monenlaista hyötyä
Nuorta teekkaria valmistivat tuleviin töihin jo 
lukioaikoina kesä- ja viikonlopputyöjaksot ja 
rautakaupan kassalla sekä jäähallilla lihapiira-
koiden ja jäätelön myynnissä. Rautakauppako-
kemus kasvatti Stinan materiaalituntemusta 
ja kummastakin työpaikasta hän sai oppia 
asiakkaan kohtaamiseen ja palveluun, mitä 
hän nykyisessä työssään tarvitsee. 

Varsinaisiin opintoihin kuuluu pakollisena 
työmaaharjoittelu, jonka aikana Stina teki 
kaikenlaisia avustavia rakennusapulaisen 
tehtäviä. 

Vuonna 2008, opintojen puolivälissä Stina 
oli vaihdossa Kanadassa kuullessaan kaveril-
taan, että A-Insinööreille voisi päästä tekemään 
kuntotutkimuksia. A
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2 Korjausrakentamishankkeiden monipuolisuus, 

materiaalien ja tekniikoiden kirjo opettaa jatkuvasti 

uutta. Kuvassa on Nokian kirkon julkisivujen kunto-

tutkimus.
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”Minulle tarjottiin myös hyvin mielenkiin-
toiselta vaikuttavaa julkisivujen lisälämmöne-
ristykseen liittyvää diplomityöaihetta.” 

Stina tarkasteli Julkisivuyhdistykselle 
vuonna 2012 valmistuneessa diplomityössään 
”Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat kor-
jaustoimenpiteet käytännössä” toteutuneita 
lisälämmöneristyskohteita ja niiden energian-
kulutusta. Hän selvitti, paljonko toteutetuilla 
toimenpiteillä oli vaikutusta energiankulu-
tukseen. 

”On lopulta hyvinkin kohdekohtaista, 
kuinka hyvin suunniteltu energiasäästö voi-
daan saavuttaa. Julkisivun lisälämmöneris-
tyksen lisäksi siihen vaikuttavat niin monet 
muutkin seikat, kuten vaikkapa ikkunat ja 
ilmanvaihto. Hyötyä julkisivun lisälämmöne-
ristyksestä on joka tapauksessa.”

Sopivasti uusia haasteita
Stina Hyyrynen on työskennellyt A-Insinöö-
reissä Tampereella ulkovaipparakenteiden 

kuntotutkijana ja korjaussuunnittelijana vuo-
desta 2008 lähtien. 

”Olen viihtynyt täällä hyvin. Olen saanut 
sopivasti uusia haasteita ja päässyt kehitty-
mään uralla. Työ on monipuolista. Enää en 
tosin kovinkaan usein ehdi kentälle kunto-
tutkimuksia tekemään. Tarkistan useammin 
muiden tekemiä raportteja.”

”Yksi syy viihtymiseen on myös mahtavat 
työkaverit. Meillä on hyvä tiimi, jossa on rento 
meininki. Aina saa myös apua. Vaikka projekti 
olisikin vain 1–2 hengen käsissä, tarvittaessa 
apua voi kysyä keltä tahansa tiimistämme 
tai yksiköstämme, tarvittaessa myös muista 
yksiköistä tai toimialoilta.”

Vuodesta 2013 Stina Hyyrynen on toiminut 
projektipäällikkönä ja 2019 lähtien Tampereen 
korjaussuunnitteluyksikön ulkovaipparaken-
teiden kehityspäällikkönä.

”Viime vuosina vastuulleni on tullut entistä 
enemmän kehityshankkeita ja niistä olen kyllä 
aina tykännyt. Meillä A-Insinööreillä on kehit-

tävä kulttuuri. Haluamme jatkuvasti parantaa 
toimintatapoja ja menetelmiä.”

Kesällä 2021 Stinasta tuli myös A-Insinöö-
rien rakennesuunnittelun toimialan ulkovaip-
parakenteiden teknologiavastaava. ”Sitä kautta 
olen päässyt jo jonkin verran tutustumaan 
uudispuolen haasteisiin.”

Stina Hyyrynen tekee kuntotutkimusten 
lisäksi myös ulkovaipparakenteiden korjaus-
ten rakennesuunnittelua. Kuntotutkimusten 
ja korjaussuunnittelun kohteet ovat vaihdel-
leet 2000 -luvun asuinkerrostaloista 1500-luvun 
kirkkoihin.

Edellisessä Betoni 1-2022 -lehdessä Stina kir-
joitti yhdestä uransa mieleenpainuvimmista 
kohteesta, muottilautapintaisena toteutetun 
Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappelin 
rakennusteknisesti mielenkiintoisesta ja haas-
tavasta ulkovaipan peruskorjauksesta. Raken-
nus on poikkeuksellisen hieno aikakautensa 
rakennustaiteen, betonibrutalismin edustaja. 

”Se on todella kaunis niin sisältä kuin 
ulkoa,” Stina Hyyrynen sanoo.

Julkisivujen peruskorjauksessa rakennuk-
sen lautamuottikuviopintaisia rakenteita laas-
tipaikattiin, mantteloitiin ja uusittiin. Kaikissa 
menetelmissä oli omat haasteensa.

Stina sanoo, että Papinsaaren siunauskap-
pelin ja Nokian kirkon tapaiset arvokiinteistöt 
tai museokohteet ovat erityisen mieleenpainu-
via ja mielenkiintoisia. Teknisten haasteiden 
lisäksi on paneuduttava myös rakennuksen 
historiallisiin arvoihin. On löydettäviä keinoja 
säilyttää alkuperäinen ulkonäkö tai materiaalit 
myös jatkossa.

Rakennusten historia kiehtoo Stina Hyy-
rystä. Hän sanoo, että innostavimpia ovat haas-
tavimmat, vanhimmat ja mystisimmät kohteet. 
”Erikoisten rakenneratkaisujen, ja materiaalien 
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3 Vapaa-aika kuluu perheen kanssa yhdessä erilai-

sissa harrastuksissa, kuten veneilemällä, matkaillen 

ja laskettelun parissa.
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parissa joutuu todella miettimään ja ammat-
titaito kasvaa.”

Stina kertoo innostuvansa aina, kun raken-
nuksesta löytyy hänelle uusia materiaaleja. 
Eräässä Tampereen keskustakiinteistössä, 
1950-luvun lopussa rakennetussa taloyhtiössä 
pesubetonisten, pahasti jo rapautuneiden ulko-
kuorten alla julkisivueristeenä oli käytetty 
turvelevyjä.

”Olin tekemässä kohteeseen kuntotutki-
musta, hankesuunnittelua ja suunnittelua. 
Oikein harmitti, että työmaavaiheessa olin 
äitiysvapaalla!”

Stina sanookin, että hänestä on erityisen 
antoisaa saada olla mukana korjaushank-
keessa alusta loppuun saakka.  

Mieluisat taloyhtiökohteet
Erityisen mielellään Stina Hyyrynen on 
mukana taloyhtiöiden julkisivujen peruskorja-
ushankkeissa. ”On antoisaa päästä auttamaan 
taloyhtiötä saavuttamaan omat tavoitteensa. 
Tulee hyvä mieli, kun näkee, että hallituksen 
jäsenet ja osakkaat ovat tyytyväisiä lopputu-
lokseen. Suunnittelijakin saa onnistumisen 
tunteita, kun on pystynyt tuomaan lisäarvoa 
kiinteistölle.”

Varsinkin laajoissa korjaushankkeissa on 
paljon osapuolia ja yhteydenpito kaikkiin käy 
työstä. Stina sanoo tykkäävänsä tiimityösken-
telystä ja ihmisten kanssa tekemisissä olemi-
sesta. ”Toisaalta on kyllä mukava välillä päästä 
omassa rauhassa pohtimaan asioita ja työstä-
mään niitä eteenpäin.”

Monimutkaisille korjaushankkeille ei aina 
varata riittävästi aikaa. Hosuen ei hyvä tule 
ja ensin on tiedettävä, mitä ollaan tekemässä. 

Stina Hyyrynen sanoo, että onneksi viime 
aikoina näyttää kuitenkin siltä, että pahim-

masta kiireestä aletaan päästä eroon. Kunto-
tutkimuksiakin osataan jo vaatia. 

”Harvoin enää tulee vastaan kohteita, joissa 
lähdetään tutkimatta suunnittelemaan. Siinä 
mielessä tilanne on huomattavasti parempi 
kuin urani alkuaikoina. Silti vielä silloin tällöin 
joudun perustelemaan, miksi rakenteet pitäisi 
tutkia ennen kuin suunnittelemme, miten ne 
korjataan.”

Stina Hyyrynen toivoisi, että hankesuun-
nitteluvaiheessa vaihtoehtoja käytäisiin vielä 
perusteellisemmin läpi. ”Sehän vaiheen tarkoi-
tus on. Kaikkien vaihtoehtojen erot, siis hyvät 
ja huonot puolet tuodaan esiin. Näin tilaaja 
pystyy perustellusti niistä yhden valitsemaan. 
Jos tämä vaihe jää väliin, valinta joudutaan 
tekemään suunnittelun alussa ja itse suunnit-
telulle jää vähemmän aikaa.”

Varsinkin kiireellisissä hankkeissa saattaa 
käydä niin, että keväällä pyydetään kuntotut-
kimustarjousta ja heti perään tilataan suun-
nittelua. Stina Hyyrynen sanoo, että aikaa ei 
silloin jää riittävästi osakkaiden informointiin 
ja päätöksentekoon. ”Vaikka suunnittelu sujui-
sikin nopeasti, eri vaihtoehtojen läpikäyminen 
tilaajan kanssa vie oman aikansa.” 

Mieluisa kunniatehtävä
Kun Stina Hyyrystä pyydettiin Julkisivuyhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtajaksi, hän oli 
tehtävään heti valmis. Yhdistys oli hänelle jo 
valmiiksi tuttu diplomityön sekä tapahtumien 
ja matkojen kautta. 

”Järjestö ja sen parissa työskentelevät 
asiantuntijat ovat vuosien mittaan tulleet 
tutuksi. Olen ollut mukana Julkisivuyhdis-
tyksen Talvikorjausoppaan ja Muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen rapattujen rakenteiden 
kuntotutkimusohjeeseen eli MuRaKu -oppaan 

ohjausryhmissä. Talvikorjausopas on julkaistu 
nimellä by70 Julkisivujen ja parvekkeiden tal-
vikorjaus 2018 ja MuRaKu-hankkeen opas by 
75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kun-
totutkimus 2021. Vuonna 2021 olen toiminut 
yhdistyksen hallituksen varajäsenenä.”

Vuoden 2022 alusta puheenjohtajan teh-
tävän vastaanottanut Stina on huomannut, 
että aikaa se vie vaihtelevasti. ”Hereillä pitää 
kyllä jatkuvasti olla ja valmiina vastaamaan 
kysymyksiin tarvittaessa myös nopealla aika-
taululla. On myös hienoa, että puheenjohtajuus 
nähdään A-Insinööreillä tärkeäksi!”

Stina Hyyrynen odottaa innolla pääsevänsä 
vaikuttamaan julkisivualaan yhdistyksen 
puheenjohtajana. Vuoden 2022 tutkimus-
hankkeista hän on erityisen kiinnostunut 
JUKO-aineiston päivityksestä. Se oli hänelle 
tärkeä tietolähde uran alkuaikoina.

Stina asuu miehensä sekä 4- ja 6-vuotiaiden 
tytärtensä kanssa rivitalossa Tampereen Raho-
lassa. Perhe harrastaa laskettelua ja matkai-
lua. Tänä talvena myös tyttäret ovat päässeet 
suksille ja rinteeseen. Stina harrasti lapsena 
vanhempiensa kanssa veneilyä Näsijärvellä. 
Miehensä kanssa hän harkitsi pitkään veneen 
hankkimista, mutta sen sijaan he päätyivätkin 
asuntovaunuun. 

”Tykkäämme reissata ympäri Suomea. Mie-
heni suku asuu Oulussa ja myös sinne vaunun 
kanssa on kätevämpi lähteä.”  

Asuntovaunumatkoilla upeita julkisivuja 
ja siltoja voi kätevästi pongailla missä tahansa. 

Tulevaisuudessa Stina Hyyrynen haluaisi 
olla mukana toteuttamassa lisää pitkäikäisiä, 
kestäviä julkisivuratkaisuja. ”Toivoisin, että 
minun avullani rakennusten arvo säilyisi tai 
parhaassa tapauksessa jopa nousisi”, hän sanoo. 
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Carbonaide-tiimiä vetävä VTT:n erikoistutkija 
Tapio Vehmas kertoo menetelmän kehitys-
vaiheista. Sen kaupallistaminen spin-off-yri-
tyksenä etenee parhaillaan VTT LaunchPad 
-yrityshautomon tukemana.

Betoni on yksi suurimmista yksittäisistä 
hiilidioksidin päästölähteistä. VTT:n tutkijat 
kehittivät ratkaisun, jolla voidaan valmistaa 
hiilinegatiivisia  betonituotteita. Laskennalli-
nen hiilinegatiivisuus saavutetaan, kun teho-
kas karbonointiprosessi yhdistetään matalan 
hiilijalanjäljen sideaineisiin. Vuonna 2019, VTT 
demonstroi hiilinegatiivisen betonin karbo-
noimalla terästeollisuuden masuunikuonaa 
ja paperiteollisuuden sivuainevirtoja. Jos 
viisikerroksinen talo rakennettaisiin Carbo-
naide-menetelmällä valmistetusta hiilinega-
tiivisesta betonista, vältyttäisiin 440 tonnilta 
hiilidioksidipäästöjä. 

”Olemme tähän mennessä ajaneet Hollo-
lassa viisi koeajoa. Johtopäätös on selkeä: hii-
linegatiivisen betonin valmistus tällä karbo-
nointimenetelmällä on toteutettavissa, toteaa 
erikoistutkija Tapio Vehmas.

Hiilidioksidilla on taipumus sitoutua 
betoniin eli karbonatisoitua, mikä aiheuttaa 
raudoitteiden ruostumista, mikä puolestaan 
rikkoo betonirakenteita. ”Käänsimme haitan 
hyödyksi. Carbonaide-menetelmällä betonin-
valmistuksen laskennallinen hiilijalanjälki on 

Carbonaide tähtää hiilinegatiiviseen betoniteknologiaan

Tapio Vehmas, erikoistutkija
VTT 
tapio.vehmas@vtt.fi

Betonitehtaan kovetustilan kyljessä Hollolassa on kontti, jossa hiilidioksidia sitoutetaan 
automatisoidulla järjestelmällä betonikappaleisiin. Prosessi tapahtuu ilmanpaineessa ja 
on helposti toteutettavissa nykyisissä tuotantoprosesseissa.

hiilinegatiivinen: -60 kg hiilidioksidia betoni-
kuutiota kohden. Tavanomaisen betonin hii-
lijalanjälki on noin 250–300 kg hiilidioksidia 
kuutiota kohti”, kertoo Vehmas.

VTT:llä on tutkittu betonirakenteita koko 
sen 80-vuotisen historian aikana. Betonin kar-
bonatisoituminen on ollut merkittävä tutki-
muskohde ja 1970-luvulla saatiin aikaan mul-
listavia tutkimustuloksia. Tutkimus kohdistui 
pääasiassa karbonatisoitumisen aiheuttamiin 
ongelmiin. Myönteiset ominaisuudet tulivat 
esiin, kun VTT:llä kehitettiin ensimmäiset 
konseptit hiilensidontaan ja -hyödyntämiseen 
vuonna 2010. Tutkimusaallon uudelle harjalle 
päästiin vuonna 2016, kun VTT kehitti Euroo-
pan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeessa 
biogeenisen hiilidioksidin arvoketjua ja hyö-
dyntämistä. 

”Projektissa tutkija Sampo Mäkikouri sel-
vitti, missä ja miten hiilidioksidia voitaisiin 
hyödyntää, ja betoni tuli esiin yhtenä mah-
dollisuutena. Karbonatisoitumisen näimme 
kuitenkin edelleen haittana ja pohdimme, 
kannattaako tutkimusta enää jatkaa”, muis-
telee Vehmas. 

Tutkimus sai käänteen oivalluksesta: ”Hii-
lidioksidilla, joka syötetään kappaleeseen 
kovettumisen aikana, voidaan samalla luoda 
karbonaattimineraalien muodostumiselle 
edulliset olosuhteet. Kun hiilidioksidi mine-

ralisoidaan betoniin, muodostuu normaalista 
poikkeavia reaktiotuotteita. Tämän ansiosta 
voimme ottaa käyttöön sellaisia sivuvirtoja, 
joita ei ollut mahdollista aiemmin hyödyntää. 
Normaalisti kalsiumoksidin lisäämisellä ei saa 
mitään aikaiseksi, mutta jos käyttää karbonoin-
tiprosessia, muuttuu kalsiumoksidi reaktiivi-
seksi sideaineeksi”, kertoo Vehmas.

Tutkimus eteni mallinnusvaiheeseen, jonka 
tulokset raportoitiin BioCO2-seminaarissa 2018. 

Tavoitteena Beyond the Obvious 
BioCO2-seminaarin jälkeen alkoi uuden projek-
tin valmistelu. ”Innostuimme VTT:n uudesta 
Beyond the Obvious -sloganista, ja asetimme 
tavoitteet sen mukaisesti. Päätimme kehittää 
hiilinegatiivisen betonin tietämättä tarkem-
min, miten se yksityiskohtaisesti tehdään. 
Lähdimme selvittämään kokeellisesti, miten 
hiilidioksidi toimii betonissa, miten karboalu-
minaatteja muodostuu sekä miten se korvaa 
sementtiä ja alentaa hiilijalanjälkeä”, kertoo 
Vehmas. VTT:n laaja-alaisen osaamisen avulla 
saatiin kehitettyä ensimmäiset hiilinegatiivi-
suuteen kykenevät sideainekonseptit.

Ratkaisu terästeollisuuden 
masuunikuonasta 
Kokeet osoittivat, että terästeollisuuden 
sivuvirtana muodostuvaa masuunikuonaa 

mailto:tapio.vehmas@vtt.fi
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voidaan myös tehokkaasti karbonoida. Kar-
bonoitu masuunikuona toimii erinomaisena 
sideaineena ja alentaa betonin hiilijalanjälkeä 
huomattavasti - jopa negatiivisen puolelle. 

”Jouduimme kehittämään materiaalikon-
septia ja etsimään sopivia aktivaattoreita. 
Lopullinen sideainekombinaatio muodostui 
masuunikuonasta, viherlipeäsakasta ja biotuh-
kasta”, kertoo Vehmas.

Konseptin hiilinegatiivisuus perustuu 
masuunikuonalle laskettuun alhaiseen hiili-
jalanjälkeen, joka on nykyisin 42 kg hiilidiok-
sidipäästöjä kuonatonnia kohti. Tilanne muut-
tuu, jos terästeollisuudessa muodostuvaan 
masuunikuonaan kohdennetaan enemmän 
hiilidioksidipäästöjä.

Hiilidioksidia betonikappaleeseen 
ilmakehän paineessa 
”Haimme Business Finlandilta Research-to-Bu-
siness-rahoitusta menetelmän kaupallista-
mismahdollisuuksien selvittämiseksi. Ilmeni, 
että jäte- ja sivuainevirtojen hyödyntäminen 
ei ole kaupallistettavissa, ja päätimme keskittyä 
maailman parhaan karbonointimenetelmän 
toteuttamiseen. Kaupallisessa selvityksessä 
ymmärsimme, että korkean paineen käyttö 
prosessissa ei tule olemaan kannattavaa 
ja tulee muodostamaan esteen prosessin 
teolliselle skaalattavuudelle. ”Tällä hetkellä 
pilot-laitteistomme kykenee karbonoimaan 
tuotteet ylipainemenetelmää tehokkaammin. 
Lisäksi laite operoi ilmakehän paineessa, joka 
tekee prosessista helposti kaupallistettavan,” 
kertoo Vehmas.

Lopulta edettiin pilotoinnin suunnitteluun 
ja toteutukseen. Automatisoitu karbonointi-
menetelmä rakennettiin konttiin, joka vietiin 
betonitehtaan kylkeen Hollolaan. Rakennus-
betoni- ja Elementti Oy on ollut mukana aut-
tamassa koejärjestelyissä ja toiminut Carbo-

naide -projektin ohjausryhmässä. Menetelmän 
pilotointi Hollolassa käynnistyi syksyllä 2021, ja 
tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset kohteet 
kesällä 2022.

”Olemme piilottaneet konttiin erityisen sys-
teemin, jolla hiilidioksidi tunkeutetaan koekap-
paleisiin ilman ylipainetta. Keksinnön paten-
tointi on aloitettu ja tavoitteena on skaalata 
prosessi teolliselle tasolle start-up-yrityksen 
ensimmäisen toimintavuoden aikana. Lisäksi 
meillä on patenttihakemus hiilinegatiivisen 
betonin kovettumismekanismista. Tulevaisuu-
dessa hiilinegatiivisilla betonituotteilla tulee 
olemaan erityisarvo, toteaa Vehmas. 

Suomi on Vehmaksen mukaan hyvä paikka 
lähteä maailmalle, koska täällä on valmis kan-
sainvälisten betonituotelaitteiden valmistajien 
verkosto. Hänen visionsa on, että maailmalla 
on kolmen vuoden kuluttua 100 Carbonai-
de-tuotantolaitetta ja vuoteen 2050 mennessä 
menetelmällä sidottaisiin noin 500 megatonnia 
hiilidioksidia vuosittain, mikä vastaa 10–20 % 
betonimarkkinoista. 

Tulevan startup-yrityksen tuote olisi 
betonitehtaan kovetustilan kylkeen liitettävä 
ratkaisu, joka sisältää automatisoidun järjes-
telmän, jota yrityksemme operoi. Ratkaisu voi-
daan toteuttaa missä vain ja tuote on helposti 
globaalisti skaalattava.

Carbonaide-tiimi on saanut VTT Lau-
nchPad -yrityshautomossa tukea tutkijas-
ta-yrittäjäksi-prosessiin, spin-off-yrityksen 
kehittämiseen ja rahoituksen rakentamiseen. 

Lisätietoja:
VTT LaunchPad - launchpad@vtt.fi 
Tiedepohjainen yrityshautomo VTT Laun-
chPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden 
ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla 
VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yri-
tyksiä.

mailto:launchpad@vtt.fi
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Turkulainen Betonilaatta Oy aloittaa vähä-
hiilisten pihalaattojen valmistuksen. Vähä-
hiilisyys perustuu Betolar Oyj:n patentoituun 
Geoprime-ratkaisuun, jossa sementti korva-
taan vaihtoehtoisella alumiini-silikaattipitoi-
sella sideaineella kuten masuunikuonalla. 

”Kysyntä vähähiilisille betonituotteille on 
kasvanut nopeasti asiakaskunnassamme. 
Halusimme olla ensimmäisten joukossa tuo-
massa ratkaisun pihalaattojen tuotantoon. 
Pihalaatat ovat laaja tuoteryhmä. Vähähii-
listen tuotteiden kysyntä sekä suurissa koh-
teissa että kuluttajakohteissa on kasvussa. 
Geoprime mahdollistaa nyt tuotannon aloit-
tamisen”, Betonilaatan toimitusjohtaja Rami 
Lahti toteaa.

Testattuja tuotteita
Betonilaatalla menetelmää pilotoitiin ensim-
mäisen kerran tehdasympäristössä syksyllä 
2021, jonka jälkeen tuotteille on tehty ympäris-
töbetonituotteiden laadunvalvontaan vaaditut 
tuotetestaukset normaalin tuotetestausstan-
dardin mukaan. 

Tuotetestit sisältävät lujuusmittaukset, 
kulutuksenkestävyys- ja vedenimutestaukset 
sekä säänkestävyys testit. Kaikki tuotetestit on 
läpäisty ulkopuolisen laboratorion tekemissä 
laadunvalvontatesteissä. Laadunvalvonta ja 
tuotteiden testaamista jatketaan edelleen.

Mitä eroa uusilla tuotteilla on verrattuna 
sementtipohjaisiin tuotteisiin? "Ominaisuudet 

ja ulkonäkö vastaavat toisiaan. Geoprime-tuot-
teiden sävy on erilainen, mutta tätä eroa ei 
huomaa, kun valmistetaan kaksipuristetuot-
teita, joissa pinnassa on normaali sementti-
betoni. Päällisin puolin käyttäjä ei näe eroa 
ratkaisujen välillä", kertoo Rami Lahti.

Betonilaatan tuotevalikoima mahdollistaa 
sen, että koko tuotanto on mahdollista korvata 
Geoprime-ratkaisulla. Tuotantolinjamuutok-
set koskevat lähinnä kemikaalien varastointia 
sekä annostelua. Muuten pystytään hyödyntä-
mään olemassa olevia tuotantokoneita.

Mikä vaikutus on tuotteiden hinnoitteluun? 
"Aktivaattorit nostavat nykyisellään lopputuot-
teen hintaan. Hintaero on kuitenkin maltilli-
nen. Massan hinta on noin 10–20 prosenttia 
perinteistä kalliimpi. Lisähinnan avulla tuot-
teen hiilidioksidipäästöt putoavat kuitenkin 
80 prosenttia. Arviomme mukaan ympäris-
tötietoiset ihmiset ovat valmiita maksamaan 
vähän lisähintaa ympäristöystävällisemmästä 
tuotteesta", muistuttaa Lahti.

Betolarin Geoprime mahdollistaa 
vähähiiliset ratkaisut  
Betolar on kehittänyt Geoprime-ratkaisun, 
jolla betonin valmistuksessa voidaan hyö-
dyntää teollisuuden sivuvirtoja. Sementin 
korvaaminen betonissa vähentää materiaalien 
CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia. 

Pihalaattojen valmistuksessa käytetään 
sideaineena masuunikuonaa sementin sijaan. 

Perinteisen betonin sideaineena käytettävä 
sementti korvataan alumiini-silikaattipitoi-
sella sideaineella, kuten masuunikuonalla 
kokonaan. Mukaan prosessiin lisätään lisä-
aine (aktivaattori) ja vesi, jotka käynnistävät 
sideaineen lujittumisreaktion. Kiviaineena/
runkoaineena käytetään samoja tehtaan omia 
kiviaineksia, kuten heidän normaalissakin tuo-
tannossaan. "Betolarin ratkaisu on kehitetty 
siten, että se soveltuu käytettäväksi olemassa 
olevissa tuotanto-olosuhteissa ilman suurem-
pia muutoksia/investointeja prosessiin", kertoo 
Betolarin tuotekehitysjohtaja Jenni Kiventerä. 

"Sementin korvaaminen sivuvirroilla ei ole 
helppo tavoite, johtuen sen korkeasta käyttö-
määrästä. On löydettävä useita erilaisia sivu-
virtoja, joilla sementtiä voidaan korvata. Tyy-
pillisesti useimmat mineraaliset teollisuuden 
sivuvirrat sisältävät maankuoren yleisimpiä 
alkuaineita kuten alumiinia, piitä, kalsiumia, 
rautaa ja magnesiumia. Nämä alkuaineet 
voivat muodostaa lujittuneen betoninkaltai-
sen materiaalin lisäaineiden avulla sopivissa 
olosuhteissa", Kiventerä kertoo.. 

Osa sivuvirroista soveltuu sellaisenaan 
sideaineen korvavaksi materiaaliksi, mutta 
osa vaatii esikäsittelymenetelmiä, joilla ominai-
suuksia voidaan muokata lujittumisreaktioon 
suotuisiksi. Tutkijat ympäri maailmaa etsivät 
erilaisia sivuvirtoja, joita voidaan käyttää alka-
li-aktivoitujen materiaalien ja geopolymeerien 
raaka-aineena. 

Betonilaatta Oy valmistaa SRV:n kohteeseen 
vähähiiliset pihalaatat

Betonilaatta Oy, SRV & Betolar Oyj



Uutiset

3

4

1,2 Betonilaatta Oy aloitti vähähiilisten pihalaattojen 

valmistuksen. Vähähiilisyys perustuu Betolar Oyj:n 

patentoituun Geoprime-ratkaisuun, jossa sementti 

korvataan vaihtoehtoisella alumiini-silikaattipitoisella 

sideaineella kuten masuunikuonalla.

3 Tuotteille on tehty ympäristöbetonituotteiden laa-

dunvalvontaan vaaditut tuotetestaukset normaalin 

tuotetestausstandardin mukaan.

4 Tuotannossa pystytään hyödyntämään olemassa 

olevia tuotantokoneita.

1092 2022

K
uv

at
: B

et
on

ila
at

ta
 O

y

Myös Betolarin materiaalitutkimuksen 
tutkijaryhmä etsii aktiivisesti erilaisia poten-
tiaalisia sivuvirtoja käytettäväksi sideaineena, 
turvaamaan tulevaisuudessa sivuvirtojen riit-
tävyyttä sementin korvaavana materiaalina. 
Tavoite ei ole helppo, sillä materiaalin käyttämi-
nen sideaineena sementin sijaan vaatii hyväk-
syttämispolun, mutta riittävällä tutkimustyöllä 
ja tutkimustuloksilla voidaan osoittaa, miten 
erilaiset sivuvirrat soveltuvat sideaineeksi.

”Suomessa pääsemme nyt pihalaattojen 
osalta konkreettisesti liikkeelle Betonilaatan 
ja SRV:n kanssa. Suomen vaativissa sääoloissa 
voimme osoittaa niiden kestävyyden. Pihalaa-
tat ovat Keski-Euroopassa merkittävä pihakate-
materiaali. Betolar on tehnyt tuotekehitystyötä 
myös eurooppalaisten betoninvalmistajien 
kanssa", kertoo Janne Rauramo Betolar Oy:stä.

SRV:n Lentue on ensimmäinen 
vähähiilisten pihalaattojen kohde
Betonilaatta on tehnyt ensimmäisen sopimuk-
sen vähähiilisten pihalaattojen toimittamisesta 
SRV:n kanssa. Ensimmäisenä vähähiilisiä piha-
laattoja asennetaan SRV:n Lentueen uudiskoh-
teeseen Helsinki-Vantaan lentoaseman lähei-
syydessä. Lentueessa sovelletaan uusiutuvan 
energian ratkaisuja ja kestävää rakennustapaa. 
Rakennus lämpenee päästöttömällä maaläm-
möllä ja katolle sijoitettavilla aurinkopanee-
leilla tuotetaan maalämpöpumppujen käyt-
tämä sähkö.

”Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat 
muodostumassa keskeisiksi tekijöiksi raken-
nushankkeissa. Pihalaatat ovat askel vähähii-
listen betonituotteiden tiellä. Kehitys siirtyy 
varmasti pian myös muihin betonituotteisiin ja 
rakenteisiin”, sanoo Lentueen projektipäällikkö 
Ulla Kangasmaa SRV:ltä.

Elinkaariviisaus edellyttää erilaisten 
ratkaisujen kokonaisuutta
Vuoden 2022 lopussa valmistuva Lentue on 
elinkaariviisas kohde, jossa rakentamisen rat-
kaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, talo-
udellisen arvon sekä asukkaiden ja ympäristön 
edun vuosiksi eteenpäin. Kohde rakennetaan 
ympäristövastuullisesti. 

Rakentamisen ratkaisuilla on erittäin mer-
kittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjun-
taan. Elinkaariviisailla ratkaisuilla voidaan 
edesauttaa yhteiskunnan toimivuutta pitkä-
jänteisesti.

”Seuraamme aktiivisesti materiaalien kehi-
tystä ja tavoitteena on käyttää kohteissamme 
vähäpäästöisiä materiaaleja, kuten puuta 
sekä vähäpäästöistä betonia ja terästä. Mini-
moimme rakentamisessa materiaalihukan ja 
kierrätämme ylijäämän. Materiaalien osalta 
myös kestävyys ja pitkäikäisyys ovat meille 
tärkeitä kriteereitä, joihin erityisesti kiinni-
tämme huomiota”, SRV:n kehityspäällikkö 
Lotta Toivonen kertoo.

Lisätietoja: 
Rami Lahti, toimitusjohtaja, Betonilaatta Oy, 
puh. 040 847 5690, rami.lahti@betonilaatta.fi 
Lotta Toivonen, asumisen palveluiden kehi-
tyspäällikkö, SRV, puh. 050 385 8953, lotta.
toivonen@srv.fi 
Janne Rauramo, liiketoimintajohtaja, Beto-
lar Oyj, puh. 050 475 4900, janne.rauramo@
betolar.com

mailto:rami.lahti@betonilaatta.fi
mailto:lotta.toivonen@srv.fi
mailto:lotta.toivonen@srv.fi
mailto:janne.rauramo@betolar.com
mailto:janne.rauramo@betolar.com
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Peikko  
– Näin menestys tehtiin. 
Kirja kasvutarinasta

Suomalaisen perheyhtiön ei pitäisi pystyä 
kasvamaan kansainvälisesti merkittäväksi 
rakentamisen teräsosien valmistajaksi, jolla on 
omat tuotantolaitokset kahdessatoista maassa 
Australiaa, Kiinaa ja Arabiemiraatteja myöten. 
Peikon päääomistaja ja toimitusjohtaja, pal-
kittu kasvuyrittäjä Topi Paananen on tiiminsä 
kanssa tehnyt epätodennäköisestä totta.

Peikon bisnes vaikuttaa yksinkertaiselta. 
Tehtaalle tulee terästä. Koneet venyttävät, 
leikkaavat ja muovaavat sitä, hitsaajat liittä-
vät kappaleita yhteen. Peikko onnistuu teke-
mään sen ratkaisevasti paremmin kuin muut. 
Yhtiö on uudistanut rakennusalaa, mutta aina 
joukon kärjessä oleminen ei ole ollut pelkäs-
tään mukavaa. 

Tämä on Peikon tarina –Tähän asti.

Karo Hämäläinen on kirjailija ja talou teen eri-
koistunut vapaa toimittaja, jonka kirjallinen 
tuotanto kattaa niin kauno- kuin tietokirjalli-
suutta. Hän on asunut valtaosan elämästään 
betonielementtitalossa.

Painettu kirja on saatavissa 8.6.2022 
alkaen:  
Akateeminen Kirjakauppa 
Suomalainen Kirjakauppa.
Verkkokaupoissa (Adlibris, Suomalainen 
Kirjakauppa jne.).
Äänikirjajakelu Bookbeat, Storytel, Supla

Lisätietoja:
Topi Paananen, Peikko Group Corporation
topi.paananen@peikko.com 
tel: +358 50 384 3001

9 789523 880764

ISBN 978-952-388-076-4
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KARO HÄMÄLÄINEN
Suomalaisen perheyhtiön ei pitäisi 

pystyä kasvamaan kansainvälisesti 

merkittäväksi rakentamisen teräs-

osien valmistajaksi, jolla on omat 

tuotantolaitokset kahdessatoista 

maassa Australiaa, Kiinaa ja Arabi- 

emiraatteja myöten. Peikon pää-

omistaja ja toimitusjohtaja, palkittu 

kasvuyrittäjä Topi Paananen on 

tiiminsä kanssa tehnyt epätoden-

näköisestä totta. 

Peikon bisnes vaikuttaa yksin-

kertaiselta. Tehtaalle tulee terästä. 

Koneet venyttävät, leikkaavat ja 

muovaavat sitä, hitsaajat liittävät 

kappaleita yhteen. Peikko onnistuu 

tekemään sen ratkaisevasti parem-

min kuin muut. Yhtiö on uudistanut 

rakennusalaa, mutta aina joukon 

kärjessä oleminen ei ole ollut 

pelkästään mukavaa.

Tämä on Peikon tarina. 

Tähän asti.

60.09

siltalapublishing.fi  

KARO HÄMÄLÄINEN

(s. 1976) on kirjailija ja talouteen erikoistunut 

vapaa toimittaja, jonka kirjallinen tuotanto 

kattaa niin kauno- kuin tietokirjallisuutta. 

Hän on asunut valtaosan elämästään 

betonielementtitalossa.

 ISBN 978-952-388-076-4

Ekotehokas kerrostalo 
nousee Mikkeliin 
vähäpäästöisellä betonilla

Rakennusliike Ola Oy rakentaa vuoden aikana 
Mikkelin Likolammen rantaan kerrostalon, 
jossa on 26 asuntoa. Kaikki rakenteet teh-
dään ekotehokkaalla betonilla. Reilun vuoden 
päästä valmistuva rakennus on Suomen ensim-
mäinen kokonainen kerrostalo, jonka betoni-
ratkaisut puolittavat rakentamisen hiilidioksi-
päästöt. – Haluamme olla etulinjassa ja tarjota 
mahdollisuuksia vaikuttaa asumisratkaisujen 
kautta ihmisten omiin päästökertymiin, sanoo 
rakennusliike Olan yrittäjä, työpäällikkö Olli 
Heinikainen.

Suutarinen yhtiöt jatkaa ilmastotalkoi-
den edelläkävijänä. Suutarinen yhtiöt käytti 
ekotehokasta, Finnsementin vähäpäästöiseen 
Kolmossementtiin ja teollisuusneuvos Timo 
Suutarisen kehittämään reseptiin perustuvaa 
betonia viime vuonna omassa uuden varas-
tonsa perustuksiin.

Uutuusbetonin ominaisuudet ovat osoit-
tautuneet niin laadukkaiksi, että ekotehokasta 
reseptiä jatkokehitettiin myös elementteihin 
sopivaksi SBS-Betonin tehtaalla Mikkelissä. 

Ekotehokkaiden betonielementtien ja val-
misbetonin avulla Olan uuteen kerrostaloon 
tarvittavassa betonissa hiilidioksidin päästöt 
putoavat puoleen perinteiseen betoniin ver-
rattuna.

Kerrostalon valmisbetonit tehdään hiili-
dioksidipäästöiltään erittäin vähäpäästöisellä 
reseptillä, jolla ekotehokas, syksyllä lanseerattu 
Suutarisen uutuusbetoni on valmistettu.

Raaka-aineina ovat vähäpäästöinen Finn-
sementin Kolmossementti, tarkasti koostettu 
kiviaines, entistä pienempi veden määrä ja 
uudentyyppinen kiihdyttävä lisäaine, jonka 
hiilijalanjälki on myös noin neljäsosa tavan-
omaiseen kiihdyttimeen verrattuna.

Erityisesti suurten elementtien, joita ker-
rostaloon tarvitaan noin 200 kappaletta, kehit-

täminen on vaatinut sekä betonin reseptien 
osaamista että tuotannolta edistyksellisiä omi-
naisuuksia. Myös kerrostalon väestönsuojan 
betonielementit valmistetaan ekotehokkaalla 
reseptillä.

SBS-betonin tehtaalla Mikkelin Tikkalassa 
on tehty lukuisia kokeiluja, jotta on löydetty 
oikeat ominaisuudet.

– Ekotehokkaan betonin tuotanto vaatii 
tehtaalta edistyksellisiä ominaisuuksia ja 
paljon reseptiikan osaamista, tehtaanjohtaja 
Janne Vilve täsmentää.

Lisätietoja:
Suutarinen Yhtiöt
Teollisuusneuvos, hallituksen puheenjohtaja 
Timo Suutarinen
puh. 0400 653 701
timo.suutarinen@suutarinen.fi

SBS-betoni
Tehtaanjohtaja 
Janne Vilve
puh. 0405319935
janne.vilve@suutarinen.fi

Rakennusliike Ola Oy
Yrittäjä, työpäällikkö 
Olli Heinikainen
puh. 0500 211 621
olli.heinikainen@ola.inet.fi

1 Ekotehokas kerrostalo nousee Mikkeliin vähäpääs-

töisellä betonilla. Kuvassa vasemmalta oikealle: Timo 

Suutarinen, Olli Heinikainen, Mikko Marjalaakso ja 

Janne Vilve. 
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Tilaajan ohje_Muurattujen 
ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus 2022

 
Tämä Tilaajan ohje on laadittu omistajan näkö-
kulmasta kiinteistönpidon ja korjaussuunnit-
telun tueksi. Ohjeen avulla kiinteistönomistaja 
osaa tilata rakennukseensa soveltuvan ja riit-
tävän kattavan kuntotutkimuksen. 

Tilaajan ohje perustuu muurattujen ja 
rapattujen rakenteiden kuntotutkijoille aiem-
min julkaistuun ohjeeseen "by 75 Muurattujen 
ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021". 

Ohje on luettavissa ja ladattavissa maksutta 
Betoniyhdistyksen sivuilta: 

www.betoniyhdistys.fi ja https://issuu.com/
betoniyhdistys/docs/tilaajan_ohje_muurattu-
jen_ja_rapattujen_julkisivuj

1112 2022

Swerock hankkii 
12 sähkökäyttöistä 
betonipumppua – 
suurin 47-metrinen

Peabiin kuuluva kiviaines- ja valmisbetonitoi-
mittaja Swerock hankkii 12 sähkökäyttöistä 
betonipumppua, joista kaksi tulee Suomeen 
alkusyksystä. Loput otetaan käyttöön Ruot-
sissa.

”Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja 
pienentääksemme tuotantomme ja toimi-
tustemme ilmastovaikutusta. Tästä lähtien 
voimme tarjota markkinoille selvästi ilmas-
toystävällisempiä betonitoimituksia”, sanoo 
Swerockin Pohjoismaiden toimitusjohtaja 
Mats Norberg.

Hybridipumput kytketään työmailla 125 
ampeerin pistorasiaan ja ne käyvät kokonaan 
sähköllä. Siten hiilidioksidipäästöt pienenevät 
ratkaisevasti. Sähkökäyttöisten betonipump-
pujen avulla Swerockin ilmastovaikutus pie-
nenee koko tuotantoprosessissa.

Hybridipumppujen koko vaihtelee pienim-
män 20 metrisen, aivan uuden mallin ja suu-
rimman 47 metrisen välillä. Koosta riippumatta 
laite toimii samalla tavalla, eli kaikki ovat niin 
kutsuttuja ”plug-in” hybridejä. Hybridipumput 
on valmistanut saksalainen Putzmeister-yhtiö.

Tällä hetkellä kaksi hybridipumppua on 
valmiina ja otetaan käyttöön pian. Loput 10 
laitetta toimitetaan ja otetaan käyttöön tämän 
vuoden aikana. Suomessa pumput otetaan 
käyttöön alkusyksystä 2022.

”Selvästi pienempi äänenvoimakkuus ja 
pakokaasuttomuus tekevät työmaista parem-
pia kaikille”, Norberg sanoo.

Lisätietoja:
Ritva Mäenpää
Viestintä- ja markkinointijohtaja
ritva.maenpaa@peab.fi
tel. +358 50 63 145

1 Hybridipumppu. Sähkökäyttöiset pumput ovat 

myös työntekijäystävällisiä, sillä ne ovat hiljaisempia 

kuin perinteiset pumput. 
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Betonin käyttö 
ympäristörakentamisessa 
- uusi kattava julkaisu 
suunnittelijoille ja käyttäjille 

Betonin käyttö ympäristörakentamisessa 
-kirjan tavoitteena on inspiroida suunnitteli-
joita, ympäristörakentajia, rakennuttajia kuin 
myös tuotevalmistajia tavoittelemaan yhä kun-
nianhimoisempia ja laadukkaita maisema- ja 
ympäristöbetonirakenteiden ja erilaisten pin-
tojen toteutuksia. 

Kirjan sisältöön on koottu laajasti tietoa, 
osaamista ja ohjeita, joilla yhdessä voimme 
rakentaa entistä laadukkaampaa ympäristöä.

Katso ja lataa julkaisu maksutta jo nyt ver-
kossa:   

https://issuu.com/kivirakentaminen/docs/
betonin_kaytto_ymparistorakentamisessa

Lataa julkaisu PDF-muodossa:
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/

uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistora-
kentamisessa-aukeama.pdf

Betoni antaa vapautta ympäristön suunnitteluun. Ympäristörakentamisen materiaalina 
betoni tarjoaa laajoja mahdollisuuksia suunnitteluratkaisuihin erilaisissa käyttökohteissa. 
Betoni materiaalina sopii hyvin ympäristö- ja infrarakenteisiin, koska se kestää kosteutta 
ja säärasitusta, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni myös vaimentaa 
ääntä, tasaa lämpötila vaihteluja ja suojaa säteilyltä. Betonin koostumus määritellään 
aina tarkasti käyttökohteen mukaan. Materiaalin luotettavuus ja kestävyys, erilaiset 
väribetonit ja pintakäsittelyt sekä standardoitujen tuotteiden laaja saatavuus puoltavat 
betonin käyttöä.

Hyvin suunnitellut betonirakenteet voivat vanheta kauniisti, kun materiaalin ikäänty-
misprosessi huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Betonituotteiden elinkaari on pitkä 
ja elinkaaren lopussa betonituotteet ja -rakenteet voidaan joko käyttää uudelleen tai 
murskata ja kierrättää eri tavoin.

Betonin käyttö ympäristörakentamisessa -kirja on laadittu monialaisena yhteistyönä alan 
asiantuntijoiden kanssa. Sen tavoitteena on inspiroida suunnittelijoita, ympäristöraken-
tajia, rakennuttajia kuin myös tuotevalmistajia tavoittelemaan yhä kunnianhimoisempia 
ja laadukkaita maisema- ja ympäristöbetonirakenteiden ja erilaisten pintojen toteutuk-
sia. Kirjan sisältöön on koottu laajasti tietoa, osaamista ja ohjeita, joilla yhdessä voimme 
rakentaa entistä laadukkaampaa ympäristöä.

ISBN 978-952-5351-23-1  

BETONIN KÄYTTÖ 
YMPÄRISTÖ
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BETO
N

IN
 KÄYTTÖ

 YM
PÄRISTÖ

 RAKEN
TAM

ISESSA

Betoniteollisuus ry

http://www.betoniyhdistys.fi
https://issuu.com/betoniyhdistys/docs/tilaajan_ohje_muurattujen_ja_rapattujen_julkisivuj
https://issuu.com/betoniyhdistys/docs/tilaajan_ohje_muurattujen_ja_rapattujen_julkisivuj
https://issuu.com/betoniyhdistys/docs/tilaajan_ohje_muurattujen_ja_rapattujen_julkisivuj
mailto:ritva.maenpaa@peab.fi
https://issuu.com/kivirakentaminen/docs/betonin_kaytto_ymparistorakentamisessa
https://issuu.com/kivirakentaminen/docs/betonin_kaytto_ymparistorakentamisessa
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa-aukeama.pdf
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa-aukeama.pdf
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa-aukeama.pdf


Uutiset

112 2 2022

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 julkisivura-
kenteiden 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

64
TUULETTUVAT JULKISIVUT 2021

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 
johtopäätökset kootaan kuntotutkimusraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutki-
joille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat perustiedot ky-
seisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttami-
seen ja tilaamiseen.

ISSN 0358-5239
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by 40 Betonirakenteiden 
pinnat – luokitusohjeet 2021

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

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

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

Tuotetyyppi: Kirja 
Vuosi: 2021 
Sivumäärä:307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi

BETONIRAKENTEIDEN PINNAT / LUOKITUSOHJEET

BY40
2021

https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-64-tuulettuvat-julkisivut-2016/1190146
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-64-tuulettuvat-julkisivut-2016/1190146
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-64-tuulettuvat-julkisivut-2016/1190146
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julkisivujen-kuntotutkimus/3905031
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julkisivujen-kuntotutkimus/3905031
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julkisivujen-kuntotutkimus/3905031
https://www.rakennustietokauppa.fi
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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 

Ilmoittajaluettelo 2  2022

Ilmoittaja Sivu
Afry Oy / Vahanen Yhtiöt Oy 8
Ardex Academy IV kansi
ART-Betoni Oy 2
Cadmatic EAC 6
Contesta Oy 3
Finnsementti Oy III kansi
Hi-Con 7
Julkisivuyhdistys JSY r.y. 7
Keski-Suomen Betonirakenne Oy 3
Lammin Betoni Oy 7
MH-Betoni Oy 6
Peikko Finland Oy II kansi
Pielisen Betoni Oy 3
Piimat Oy 7
Pintos Oy 5
Rudus Oy 4
Schwenk Suomi Oy 3
Suomen Kovabetoni Oy 5
Swerock Oy 3
Ulma Ltd / Seroc Oy 4

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

mailto:etunimi.sukunimi@betoni.com
mailto:etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@betoni.com
mailto:etunimi.sukunimi@betoni.com
mailto:etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi
mailto:maritta.koivisto@betoni.com
mailto:maritta.koivisto@betoni.com
http://www.betoni.com
http://Betonitieto.fi
http://Betonitieto.fi
mailto:betonitieto@betoniyhdistys.fi
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuotteet

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

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit

Maatalouselementit • •
Meluseinät, törmäyskaiteet • • •
Muurikivet • •
Ontelolaatat, kuorilaatat • •
Paalut •
Parvekepielet • • • • • • •
Parvekkeet, massiivilaatat • • • • • • • • •
Perustuselementit • •
Pilarit ja palkit • • •
Porraskivet ja -elementit •
Portaat •
Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät •
Päällystekivet ja -laatat • •
Rappauselementit • • • • •
Ratapölkyt

Reunatuet • •
Sandwich-elementit • • • • • • • • •
Siilot ja säiliöt • •
Sillat, laiturit ja tukimuurit • • •
Sisäkuoret • • • • • •
TT- ja HTT-laatat •
Valmisbetoni • • • • • •
Valuharkot •
Väestönsuojat • •
Väliseinäharkot •
Väliseinät • • • • •
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Betoniharkot • •
Betonin pumppaus • • • • •
Elementtien asennus •
Erikoiselementit • • • • • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit • •
Hormielementit

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit

Maatalouselementit • •
Meluseinät, törmäyskaiteet • • •
Muurikivet • •
Ontelolaatat, kuorilaatat • •
Paalut •
Parvekepielet • • • • • • •
Parvekkeet, massiivilaatat • • • • • • • • •
Perustuselementit • •
Pilarit ja palkit • • •
Porraskivet ja -elementit •
Portaat •
Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät •
Päällystekivet ja -laatat • •
Rappauselementit • • • • •
Ratapölkyt

Reunatuet • •
Sandwich-elementit • • • • • • • • •
Siilot ja säiliöt • •
Sillat, laiturit ja tukimuurit • • •
Sisäkuoret • • • • • •
TT- ja HTT-laatat •
Valmisbetoni • • • • • •
Valuharkot •
Väestönsuojat • •
Väliseinäharkot •
Väliseinät • • • • •
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Betoniharkot • •
Betonin pumppaus • • • • • •
Elementtien asennus •
Erikoiselementit • • • •
Eristeharkot •
Hissikuiluelementit •
Hormielementit •
Hulevesituotteet • •
Jännebetonipalkit • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit •
Maatalouselementit •
Meluseinät, törmäyskaiteet • •
Muurikivet • • •
Ontelolaatat, kuorilaatat • • •
Paalut •
Parvekepielet • • • • • • • •
Parvekkeet, massiivilaatat • • • • • • • •
Perustuselementit • • • •
Pilarit ja palkit • • • • • • • •
Porraskivet ja -elementit •
Portaat • • •
Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät • •
Päällystekivet ja -laatat • • •
Rappauselementit • • • • • •
Ratapölkyt

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

Sillat, laiturit ja tukimuurit • •
Sisäkuoret • • • • • • • •
TT- ja HTT-laatat • • •
Valmisbetoni • • • • • • •
Valuharkot •
Väestönsuojat • • •
Väliseinäharkot •
Väliseinät • • • • • • • • •
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Alavuden Betoni Oy
Peräseinäjoentie 210, 63300 Alavus
Puh 0400 598 017
www.alavudenbetoni.fi
timo.raisio@alavudenbetoni.fi

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

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

b

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

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

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

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

Myynti:

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

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

Tehtaat:
Helsinki
Hämeenlinna
Kyyjärvi
Mikkeli
Nummela
Nurmijärvi
Parainen
Turku
Vierumäki

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.



120 2 2022

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

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

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

p

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

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



PARHAAT LIITOKSET  
BETONIRAKENTAMISEEN
Peikon yli 50 vuoden kokemus mahdollistaa vaativammatkin projektit visiosta tinkimättä.
Saat meiltä kaikki betonirakentamiseen tarvittavat liitososat, huippuluokan teknisen 
asiakaspalvelun sekä ajanmukaiset suunnittelutyökalut.  
 
Laadukkaat, luotettavat ja testatut ratkaisut - nopeasti ja varmasti.

Tutustu tarkemmin: peikko.fi

Vaikuta 
rakentamisen 
päästöihin!
Ympäristöystävällinen Kolmossementti  
on askel vihreämpään rakentamiseen. 

Kolmossementin vähähiilisyyden takana on  
yhtenä raaka-aineena käytetty masuunikuona,  
joka nostaa loppulujuutta ja parantaa  
betonin tiiveyttä.  

Kolmossementtiin perustuvien betonireseptien  
hiilidioksidipäästöt ovat jopa 40 prosenttia  
alhaisempia kuin CEM I -sementtiin  
perustuvien betonien.

Valitsemalla Kolmossementin valitset fiksusti.  
Lue lisää finnsementti.fi.

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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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.




