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Hiottu betonilattia on tulevaisuuden ratkaisu, joka jättää tilaa 
luovuudellesi. Kiiltävä tai himmeä, elävä tai tasainen, värjätty 
tai luonnollinen – sinä päätät, me toteutamme. 
Dyny-lattia on kestävä, edullinen huoltaa ja hankintahinnal-
taan kilpailukykyinen. Se on ympäristöystävällinen ratkaisu 
myös LEED-projekteihin.

Dynytetty 
lattia tuo esiin 

betonin parhaat 
puolet – myös väreissä.

Älä usko ennen kuin näet!
Kutsumme sinut tutustumaan Dyny-lattioihin. Uusimpia 
kohteitamme ovat muun muassa K-rauta Veturi Kouvo-
lassa / 6000 m2 ja S-rauta Nummelassa / 4000 m2.
Ilmoittaudu tutustumiskäynnille sinua lähimpään 
kohteeseen osoitteessa www.dyny.fi
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PIHAKIVET Myynti: Hyvin varustetut rautakaupat kautta maan. Pyydä Lakka Pihakivitarjous lähimmästä rautakaupastasi!
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Pihakivillä näyttävyyttä ja 
tunnelmaa pihallesi

Korkealuokkaiset kotimaiset Lakka Pihakivet pihan viimeistelyyn.
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pöä

 

WSP Finland Oy / puh. 0207 864 12 / www.wspgroup.fi

 

Betonilaboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

TUTKITTUA TIETOA, 
PINTAA SYVEMMÄLTÄ

.com

Ajankohtaista

Keskustelua betonista

Hyödyllisiä sivustoja

betoni.com_90x208mm_2_2012.indd   1 21.6.2012   9:43:29

BET1202_02-3.indd   2 6/25/2012   12:06:27

2 2 2012

Hiottu betonilattia on tulevaisuuden ratkaisu, joka jättää tilaa 
luovuudellesi. Kiiltävä tai himmeä, elävä tai tasainen, värjätty 
tai luonnollinen – sinä päätät, me toteutamme. 
Dyny-lattia on kestävä, edullinen huoltaa ja hankintahinnal-
taan kilpailukykyinen. Se on ympäristöystävällinen ratkaisu 
myös LEED-projekteihin.

Dynytetty 
lattia tuo esiin 

betonin parhaat 
puolet – myös väreissä.

Älä usko ennen kuin näet!
Kutsumme sinut tutustumaan Dyny-lattioihin. Uusimpia 
kohteitamme ovat muun muassa K-rauta Veturi Kouvo-
lassa / 6000 m2 ja S-rauta Nummelassa / 4000 m2.
Ilmoittaudu tutustumiskäynnille sinua lähimpään 
kohteeseen osoitteessa www.dyny.fi

ANNA  
BETONIN
NÄKYÄ!

ANNA  
BETONIN
NÄKYÄ!

PIHAKIVET Myynti: Hyvin varustetut rautakaupat kautta maan. Pyydä Lakka Pihakivitarjous lähimmästä rautakaupastasi!

PIHAKIVET   •   MUURIKIVET   •   LAATAT  •  REUNAKIVET

Pihakivillä näyttävyyttä ja 
tunnelmaa pihallesi

Korkealuokkaiset kotimaiset Lakka Pihakivet pihan viimeistelyyn.

la
kk

a.
fi 

Kivi täyäyä nnäläm
pöä

 

WSP Finland Oy / puh. 0207 864 12 / www.wspgroup.fi

 

Betonilaboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

TUTKITTUA TIETOA, 
PINTAA SYVEMMÄLTÄ

.com

Ajankohtaista

Keskustelua betonista

Hyödyllisiä sivustoja

betoni.com_90x208mm_2_2012.indd   1 21.6.2012   9:43:29

BET1202_02-3.indd   2 6/25/2012   12:06:27

2 1 2012

Hiottu betonilattia on tulevaisuuden ratkaisu, joka jättää tilaa 
luovuudellesi. Kiiltävä tai himmeä, elävä tai tasainen, värjätty 
tai luonnollinen – sinä päätät, me toteutamme. 
Dyny-lattia on kestävä, edullinen huoltaa ja hankintahinnal-
taan kilpailukykyinen. Se on ympäristöystävällinen ratkaisu 
myös LEED-projekteihin.

Dynytetty 
lattia tuo esiin 

betonin parhaat 
puolet – myös väreissä.

Älä usko ennen kuin näet!
Kutsumme sinut tutustumaan Dyny-lattioihin. Uusimpia 
kohteitamme ovat muun muassa K-rauta Veturi Kouvo-
lassa / 6000 m2 ja S-rauta Nummelassa / 4000 m2.
Ilmoittaudu tutustumiskäynnille sinua lähimpään 
kohteeseen osoitteessa www.dyny.fi

ANNA  
BETONIN
NÄKYÄ!

ANNA  
BETONIN
NÄKYÄ!

Ajankohtaista

Keskustelua betonista

Hyödyllisiä sivustoja

betoni.com 90x65mm.indd   1 31.10.2011   14:35:31

 

WSP Finland Oy
p. 0207 864 12     
www.wspgroup.fi

 

BETONITUTKIMUKSET
ohut- ja pintahie
vetolujuus
kloridimääritykset

HAITTA-AINETUTKIMUKSET
PAH, PCB, Pb
asbestianalyysit

MIKROBITUTKIMUKSET
LAADUNVARMISTUSKOKEET

Tutkittua 
tietoa 
pintaa 
syvemmältä!

BETONILABORATORIO

Raudoitusverkot • Harjatangot • Ansasraudoitteet • Nostolenkit
Kierrehaat • Irtohaat • Rengasraudoitteet • Naulat • www.pintos.fi

Perustavaa 
laatua
Rautaisia Otteita

Pysäkintie 12
27510 EURA

Puh (02) 838 5200
pintos@pintos.fi 

BET1201_04-06.indd   2 5/18/2012   14:25:56

betoni 

2   2008

BET0802_Kansi 4.7.2008, 14:202

   -lehti kiittää  
kuluneesta vuodesta ja 
yhteistyöstä ja toivottaa
antoisaa ja menestyksekästä 
uutta vuotta!

   www.betoni.com

90x65_BetonitietoOy_uv_toivotus.indd   1 16.12.2010   9:54:46



34 2012 32 2012

PIHAKIVET Myynti: Hyvin varustetut rautakaupat kautta maan. Pyydä Lakka Pihakivitarjous lähimmästä rautakaupastasi!

PIHAKIVET   •   MUURIKIVET   •   LAATAT  •  REUNAKIVET

Pihakivillä näyttävyyttä ja 
tunnelmaa pihallesi

Korkealuokkaiset kotimaiset Lakka Pihakivet pihan viimeistelyyn.

la
kk

a.
fi 

Kivi täyäyä nnäläm
pöä

    •Betonitekniset asiantuntijapalvelut

    •Betonin ja sen osamateriaalien
       sekä betonituotteiden testaus-,
       tutkimus- ja tuotekehityspalvelut

    •Betonirakenteiden kuntotutkimukset
       ja korjaustyön laadunvarmistuspalvelut

     •Betonitekniset asiantuntijapalvelut

     •Betonin ja sen osamateriaalien
        sekä betonituotteiden testaus-,
        tutkimus- ja tuotekehityspalvelut

     •Betonirakenteiden kuntotutkimukset
        ja korjaustyön laadunvarmistuspalvelut

 Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
 Puh. 09 2525 2425
 
 

Varastokuja 1, 21600 Parainen
 Puh. 020 7430 620

 www.contesta.fi

Contesta Oy_1_2_vaaka_184x130mm_2011_1_OIKEA.indd   1 12.5.2011   13.12

BET1202_02-3.indd   3 6/25/2012   12:06:28



4 4 2012

 
 Ei paketista,  eikä mallistosta, 
 vaan sinun ajatuksistasi 

        

Seppo Petrow
tuoteryhmäpäällikkö
valmisbetoni & betonituotteet
puh 09-1299289
Betoniteollisuus ry/ RTT ry

Petri Mannonen
projekti-insinööri
valmisbetoni
puh 09-1299403
Betoniteollisuus ry/ RTT ry

k
u
v
a
:
 
K
o
n
s
e
p
t
i
 
G
r
o
u
p
.
 
a
r
k
k
i
t
e
h
t
i
:
 
A
v
a
n
t
o
 
A
r
k
k
i
t
e
h
d
i
t
 
O
y
 

210x297betonitalo.fi_1_2010.indd   1 15.12.2010   15:47:16



54 2012

Pikavoittoja vai  
oikeaa kestävää kehitystä?

Pääkirjoitus Preface

Rakennusten ja rakentamisen ympäristövaikutukset puhuttavat raken-
nusalaa. Toistaiseksi keskustelua on käyty kuitenkin lähinnä ideologisella 
tasolla. Käytännön hankinta- ja investointipäätöksiä tehtäessä arkea 
lähempänä olevat argumentit jyräävät, ainakin toistaiseksi.

Ympäristökysymykset on alettu jostain syystä liittää rakennusma-
teriaaleihin – yksi hyvä, toinen huono. Näin asian voi nähdä, jos tyytyy 
tarkastelemaan pelkästään rakentamisvaiheen ympäristövaikutuksia 
unohtaen sen, mitä rakennusten käytön aikana tapahtuu. On hyvä 
tiedostaa, että pelkän rakennusvaiheen tarkastelu kattaa vain pienen 
osan totuutta, koska rakennusten ympäristövaikutuksista ylivoimainen 
valtaosa, suuruusluokaltaan 80 % syntyy niiden käytön aikana. Raken-
nusvaiheen tarkastelun pohjalta voidaan siis tehdä päätöksiä, jotka 
osoittautuvatkin tuhoisiksi rakennuksen käytön aikana. Saadaan siis 
aikaan pikavoittoja – todellisen ympäristöystävällisyyden kustannuksella.

Periaatteessa ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteista ei pitäisi 
olla epäselvyyttä. Jo Maankäyttö- ja rakennuslakikin toteaa, että raken-
tamisen vaikutuksia yhteiskuntaan tulee tarkastella aina rakennuk-
sen koko elinkaaren pituudelta. Samoin toteaa vastikään aikaansaatu 
rakennusten ympäristövaikutusten arviointia koskeva eurooppalainen, 
standardissa EN 15643-1 kuvattu menettely.

Kun tutkii edellä mainittua standardia, päätyy varsin nopeasti siihen 
tulokseen, että rakennuksen ympäristövaikutusten minimoimisen kan-
nalta ylivoimaisesti tärkeimpiä asioita ovat rakennuksen käyttökelpoi-
suus, käyttöikä ja energiankulutus.

Ympäristöystävällinen rakennus soveltuu hyvin aiottuun käyttöönsä, 
ottaen huomioon sen koko elinkaari. Rakennus on siis viihtyisä, toimiva, 
terveellinen ja turvallinen, ja se pystyy joustamaan ajan myötä muuttu-
viin käyttötarpeisiin vuosikymmenien mittaisen elinkaarensa aikana.

Ympäristöystävällinen rakennus ei ole koskaan kertakäyttötuote, 
vaan sen käyttöikä on pitkä. Tämä tarkoittaa, että käytetyt rakenne-
ratkaisut ovat teknisesti pitkäikäisiä ja vaativat käyttöikänsä aikana 
vain vähän huoltoa ja ovat tarvittaessa helposti korjattavissa. Lisäksi 
pitkään käyttöikään sisältyy oleellisena ominaisuutena jo edellä mainittu 
muuntojoustavuus. Pitkästä teknisestä käyttöiästä ei ole hyötyä, jos 
rakennus ei pysty muuntautumaan muuttuviin käyttötarpeisiin. Kovin 
tiukasti yhteen käyttöön optimoitu rakennus voi jäädä lyhytikäiseksi 
ja siten ympäristön kannalta huonoksi ratkaisuksi.

Ympäristöystävällinen rakennus kuluttaa vähän energiaa. Se tarkoit-
taa paitsi hyvää vaipan lämmöneristystä ja energiapihiä talotekniikkaa, 
myös muita hyvää energiataloutta tukevia toimia kuten rakennusvaipan 
hyvää ilmanpitävyyttä koko elinkaaren ajan sekä lämmitys- ja jäähdy-
tystarvetta vähentävän massiivisuuden hyödyntämistä. Näiden lisäksi 
myös rakennuksen massoittelulla voi olla yllättävän suuri vaikutus 
toteutuvaan energiankulutukseen.

Tarkkaavainen lukija ehtikin jo huomata, että yksikään edellä 
mainituista oikeasti ympäristöystävällisen rakennuksen kriteereistä 
ei liittynyt suoranaisesti mihinkään yksittäiseen materiaaliin. Niin ei 
toki olekaan, vaan ympäristöystävällinen rakennus voidaan toteuttaa 
monista eri materiaaleista. Betonilla tämä onnistuu vähintään yhtä 
turvallisesti, luotettavasti ja taloudellisesti kuin millä tahansa muullakin 
rakennusmateriaalilla. Ilman tarvetta pikavoitoille.

Jussi Mattila

Instant wins or real sustainable development?
The environmental impact of buildings and construction is currently 
the topic of debate in the construction business. So far the debate has 
mainly remained on an ideological level. When purchasing and invest-
ment decisions are made in practice, arguments closer to cruel reality 
take over, at least for the time being. 

The principles of environmental impact assessment should really 
be quite clear. Pursuant to the Land Use and Building Act, the impact 
that a building has on the society shall always be analysed over the 
entire length of the building’s life cycle. The recently developed European 
procedure for environmental impact assessment, described in standard 
EN 15643-1, states the same thing. 

In terms of minimising the environmental impact of a building, by 
far the most important factors include the usability, lifespan and energy 
consumption of the building. 

An environmentally friendly building is well suited to the intended 
purpose of use, throughout its life cycle. The building is pleasant, func-
tioning, healthy and safe, and can be flexibly adapted to changing needs 
during the several decades of its lifespan. 

An environmentally friendly building is not a disposable product, 
but has a long service life. The selected structural solutions allow a long 
technical lifespan and only require a minimum amount of maintenance. 
They are also easy to repair, if necessary. Modifiability is another important 
element of a long lifespan. A building that has been rigorously optimised 
for just one purpose of use may be short-lived and thus a poor solution 
from the point of view of the environment. 

The energy consumption of an environmentally friendly building is 
low. This is based not only on the good heat insulation of the building 
envelope and energy-efficient building services, but also on other fac-
tors that support good energy economy, such as the good air-tightness 
of the building shell over the whole life cycle, as well as utilisation of 
massive structures, which reduce the need for heating and cooling. The 
massing of the building can also have a surprisingly great influence on 
the realised energy consumption. 

The criteria for an environmentally friendly building are not directly 
linked with any specific material. An environmentally friendly building 
can be built from many different materials. Concrete can be used with 
at least as safe, reliable and economical results as any other building 
material. With no need for instant wins. 

Jussi Mattila

Je
n

n
i K

au
pp

ila

1  Jussi Mattila



6 4 2012

As Oy Helsingin Lontoonkatu 9

Kuitubetonilevyllä näyttävä ilme

Sirkka Saarinen, toimittaja Arabianranta ja sen vieressä sijaitseva Toukolanranta ovat Helsin-
gin suosituimpia asuinalueita. Alueella on runsaasti kulttuuria, 
tiedettä, taidetta, luovan alan yrityksiä ja opiskelupaikkoja. Yksi 
Toukolanrannan uusimmista asuinkerrostaloista on Saton raken-
nuttama Asunto Oy Helsingin Lontoonkatu 9. Sen parvekeseiniin 
kehitettiin Suomessa uudenlainen kuitubetonilevyratkaisu.

Hanke käynnistyi vuonna 2008 Saton ja Helsin-
gin kaupungin yhdessä järjestämällä arkkiteh-
tuurikutsukilpailulla, jonka voitti Arkkitehdit 
Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy.

Lontoonkatu 9 sijaitsee rauhallisen kadun 
päässä Vanhankaupungilahden rantavyöhyk-
keellä: Toukolan rantapuisto on suoraan talon 
edessä rannan puolella. Uusi vuokratalo on yksi 
neljästä alueen siluettia jäsentävästä tornita-
losta. Korttelin keskellä on yhteinen piha-alue, 
jonka teemana on ”Liikkeen piha”.

Rakennuksen A-porras muodostaa 9-ker-
roksisen torniosan, matalammassa B-portaassa 
on 4 kerrosta. Tornitalot muodostavat tärkeän 
kaukomaisemaa jäsentävän elementin kortteli-
rakenteessa. Taloyhtiössä on 62 asuntoa, pinta-
alaltaan 33 neliön yksiöistä 85 neliön kolmioihin.

Arkkitehti Kirsi Korhonen kertoo, että han-
ketta suunniteltaessa erityisen haasteen muo-
dosti huonetilaohjelman keskipinta-alaltaan 
alle 50 neliömetrin huoneiston kokonaistehokas 
sijoittelu arkkitehtonisista arvoista tinkimättä.

Rakennuksen kaikkiin tiloihin on esteetön 
pääsy. 

Taloyhtiön saunatilat ja kerhohuone ovat 
torniosan ylimmässä kerroksessa, josta on 
hieno merinäköala. Irtaimistovarastot sijait-
sevat rakennuksen ullakoilla, varastotilat ja 
pesula puolestaan sisääntulojen yhteydessä. 

Parvekkeet tärkeä osa rakennuksen ilmettä
Suhteellisen pieniä huoneistoja sisältävässä 
rakennuksessa on paljon parvekkeita. Kaikissa 
asunnoissa on isot parvekkeet. Muutamissa 

torniosan kolmioissa on isot kulmaparvekkeet, 
jotka ovat osin lasitettu ja osin avoparvekkeita.

Kirsi Korhonen kertoo, että parvekeseiniksi 
mietittiin useita eri vaihtoehtoja, esimerkiksi 
metallia ja kuvioitua lasia. Ne tuntuivat kuiten-
kin tähän kohteeseen liian ohuilta ja kylmiltä.

Suunnittelijat valitsivat parvekeseinien 
rakenteeksi reikäelementin. Se suojaa katseelta 
ja muodostaa parvekkeelle lehtimajamaisen 
katvetilan.

1

2

1 Asemapiirros

2 Lontoonkatu 9:n torniosasta on laajat näkymät 

Vanhankaupunginlahdelle ja Toukolan rantapuistoon. 
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Kuitubetonilevy uudenlaisella 
tuotantoteknologialla
Tavallisella betonilla Lontoonkatu 9:ään haluttua 
massiivista, mutta sileää ja huoliteltua verhous-
rakennetta, olisi ollut vaikea toteuttaa. Ratkai-
suksi löytyi kuitubetonilevy, joita on käytetty 
muualla Euroopassa jo jonkin aikaa.

Suomessa tällaisia levyjä ei valmisteta, mutta 
yhteistyökumppaniksi löytyi itävaltalainen 
Rieder GmbH ja sen Suomen edustaja Seroc Oy. 
Lontoonkuja 9:ään sopivaa kuitubetonilevy-
ratkaisua kehitettiin yhteistyössä lähes vuosi. 
Tuloksena oli Rieder GmbH:n muottitekniikalla 
ja fibreRMC-levyllä tehty tuote.

fibreRMC on uudella tuotantoteknologialla 
valmistettu betonielementti, jolla pystytään 
valmistamaan eri kokoisia ja muotoisia sekä 
kolmiulotteisia verhouselementtejä. Muotit 
rakennetaan arkkitehdin yksilöllisen design-
kuvion mukaisiksi. Muottiin pumpataan itse-
tiivistyvää betonia, jossa on mukana emäksen-
kestävät lasikuidut.

Elementin paksuus voi olla 20 … 100 mm, 
tavallisin paksuus on 50–60 mm. Koska elementit 
valetaan yksittäisinä kappaleina, niihin ei jää 
kerroksia näkyviin. Kolmiulotteisella elementillä 
on sileä tai hiekkapuhallettu pinta.

fibreRMC valetut elementit ja komponen-
tit ovat yhteensopivia liukuvalettujen, 13 mm 
paksujen fibreC vakiojulkisivulevyjen kanssa. 

3 Julkisivu luoteeseen, korttelipihalle 

4 Julkisivu kaakkoon, Lontoonkadulle

5 Käytävätilat ovat valoisia

6 6. kerros

7 2.–4. kerros

8 Pohjakerros, sisääntulokerros

Kuitubetonilevyllä näyttävä ilme

3

4

5
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Kuitubetonilevyllä näyttävä ilme
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Kuitubetonilevyllä näyttävä ilme
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Impressive appearance with 
fibre concrete board
A fibre concrete board solution, which had never 
been used in Finland before, was developed for 
the balcony walls of the apartment building at  
9 Lontoonkatu Street in Helsinki. The design-
ers opted for a perforated pre-cast unit as the 
structure for the balcony walls. It shields from 
onlookers and creates a pergola-type sheltered 
area in the balcony. 

Ordinary concrete would have made it dif-
ficult to implement the massive, yet smooth and 
refined cladding construction that was wanted 
for the building. The problem was solved with 
fibre concrete board, which has already been 
used for some time elsewhere in Europe.

The required cooperation partner was found 
in Austria in Rieder GmbH. The development of 
a suitable fibre concrete board type took almost 
a year. The result is a product realised using the 
formwork technology of Rieder GmbH and the 
fibreRMC board. It is a pre-cast concrete unit 
manufactured with new production technol-
ogy and designed for the creation of cladding 
units of different sizes and shapes, as well as 
three-dimensional units. The forms are built 
according to the architect’s unique design pat-
tern, and filled with self-compacting concrete 
reinforced with alkali-resistant fibres. 

9 Kaikissa asunnoissa on isot parvekkeet. Muuta-

missa torniosan kolmioissa on isot kulmaparvekkeet, 

jotka ovat osin lasitettu ja osin avoparvekkeita.

10, 11 Parvekeseinien reikäelementti suojaa kat-

seelta ja muodostaa parvekkeelle lehtimajamaisen 

katvetilan.

10
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12, 13 Elementit kiinnitetään Halfen AB:n kiinnitys-

järjestelmän ruostumattomilla kiinnikkeillä.

14 Reikäelementtien asennus käynnissä

15  FibreRMC on uudella tuotantoteknologialla val-

mistettu kuitubetonielementti. 

16 Detaljileikkaus elementin kiinnityksestä

Kuitubetonilevyllä näyttävä ilme
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17 Elementin paksuus voi olla 20 … 100 mm, tavallisin 

paksuus on 50–60 mm. Pintakäsittelynä voi olla sileä 

tai hiekkapuhallettu pinta.

18 Seinäleikkaus.
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Asunto Oy Helsingin Lontoonkatu 9
Toukolanranta, Helsinki

1. sija kutsukilpailussa 2008
62 vuokra-asuntoa
Brm2: 4890 m2

Kem2: 3550 m2

Asm2: 3062 m2

Tilaaja ja rakennuttaja: Sato Oyj
Arkkitehti: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Maisemasuunnittelija: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
Rakenne-, LVI- ja sähkösuunittelu: Optiplan Oy
Geotekninen suunnittelu: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Pääurakoitsija: NCC-Yhtiöt
Kuitubetonielementit: Rieder GmbH/Seroc Oy
Kiinnitysjärjestelmä: Halfen AB

Hankkeen toteutumisvaihe ja vuosi: valmis 10/2012
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Koy Helsingin Tervapääskyselle myönnettiin 
tämän vuoden Kestävä Kivitalo -palkinto. Ter-
vapääskynen sijaitsee Hermannin keskeisellä 
tontilla hyvin luontevasti. Uudisrakennus onkin 
sovitettu Hermannin henkeen sekä arkkiteh-
tonisesti että rakennustavaltaan.

Koy Helsingin Tervapääskynen on Julkisten 
ja hyvinvointialojen liitto JHL:n rakennuttama 
vuokratalo. Se valmistui vuonna 2011. Asuntoja 
on kaikkiaan 65, jotka kaikki oli jo vuokrattu 
valmistumiseen mennessä. 

Tervapääskynen on rakennettu paikalla eli 
sen julkisivut on muurattu tiilestä ja rungon väli-
pohjat valettu betonista. Massiivinen rakenne 
takaa asukkaille viihtyisän, turvallisen ja ääntä 
hyvin eristävän kodin.

– JHL panostaa asukkaiden viihtyvyyteen 
ja pitkiin vuokrasuhteisiin. Sen lisäksi liitolle 
ovat tärkeitä omistamiemme vuokra-asuntojen 
koko elinkaaren aikainen laatu, kestävyys ja 
energiatehokkuus. Ne otetaan huomioon niin 
suunnittelussa, rakentamisessa kuin kiinteistö-
jen hoidossakin, JHL:n puheenjohtaja Jarkko 
Eloranta korostaa.

Vanha ei säilynytkään
Helsingin Tervapääskysen rakennusprojektin 
alkuvaihe on tavallisuudesta poikkeava. Ter-
vapääskynen on rakennettu entisen eläinlää-
ketieteellisen korkeakoulun Ylätallin paikalle. 
Alun perin suunnitelmien mukaan osa Ylätal-
lin julkisivuista piti säilyttää ja uudisrakennus 
rakentaa ensimmäiseltä kerrokseltaan niiden 
sisään.

Uudisrakennus kunnioittaa perinnettä
Kestävä Kivitalo -palkinto  
Koy Helsingin Tervapääskyselle

Leena-Kaisa Simola, toimittaja, Taskut Oy
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1 Huoneisto A20, 4. krs:  3H+K+S+parveke 77,5 m2

2 Punaista ja tummaa tiiltä. Koy Helsingin Terva-

pääskynen on paikalla rakennettu kivitalo, joka kun-

nioittaa vanhan kaupunkiympäristön perinteitä.

3 Alakerta on muurattu punatiilistä tausta- eli pati-

napinta ulospäin. Näin vaikutelma on vanhan tiilen 

oloinen. Alakerran asunnot ovat korkeudeltaan lähes 

nelimetrisiä ja henkivät vanhaa kivirakentamista.
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– Näin ollen suunnittelun pohjaksi olikin 
annettu kuoren mitat asemakaavassa mää-
ritellyn rakennusoikeuden sijasta, kohteen 
pääsuunnittelija, arkkitehti Jarmo Pulkkinen 
Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen 
Oy:stä toteaa.

Tervapääskyselle myönnettiin syksyllä 2009 
rakennuslupa Ylätallin ulkoseiniä säilyttäen 
ja julkisivuja ylläpitäen. Vanhat seinät olivat 
jo tuetut, kun rakenteen todettiin olevan sen 
verran huonokuntoinen, että sen säilyttämiselle 
ei ollut perusteita.

– Vanhan julkisivun integrointi osaksi 
uudisrakennusta lisäsi jo suunnitteluvaiheen 
haasteita. Säilytettäväksi määritellyn julkisivun 
korvaaminen uudisrakenteella rakennustöiden 
jo käynnistyttyä aiheutti osapuolille runsaasti 
ylimääräistä työtä. Hyvässä yhteistyössä tilaajan, 
viranomaisten, suunnittelijoiden ja pääurakoit-
sijan kanssa vanha julkisivu korvattiin vanhaa 
kunnioittaen uudisrakenteella, projektipäällikkö 
Urpo Koivusaari kohteen rakennuttajatehtävistä 
vastanneesta VVO Kodit Oy:stä toteaa.

Rakennustapa luonteva valinta
Tervapääskysen suunnittelun alkaessa Urpo 
Koivusaaren mukaan tutkittiin eri vaihtoehtoja 
rakennustavaksi.

– Paikallarakentamisella todettiin saavutetta-
van monia etuja. Esimerkiksi osa rakenteellisesti 
haastavista kohdista pystyttiin järkevimmin 
ratkaisemaan paikalla valettujen holvien avulla, 
Koivusaari toteaa.

Kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa 
pyrittiin ottamaan huomioon rakennuksen 
koko elinkaari.

– Rakennuksesta pyrittiin tekemään riittävän 
yksinkertainen, jotta riskialttiilta rakenteilta 
vältyttäisiin. Arkkitehtuuri on tietenkin aina 
haasteellista, toimitusjohtaja Juha Gabrielsson 
Insinööritoimisto Gabrielsson & Pietiläinen 
Oy:stä toteaa.

– Paikallavaluholvit ovat varma rakenne 
koko rakennuksen elinkaaren kannalta. Raken-
nukseen valittiin myös nykyvaatimukset täyttä-
vät eristeet, vaikka suunnittelu tehtiin vanhojen 
normien ollessa voimassa, Gabrielsson jatkaa.

Jarmo Pulkkisen mukaan tiilinen julkisivu 
oli ainut oikea valinta kyseiseen rakennuspaik-
kaan. Julkisivun tiilistä tehtiin useampi malli-
muuraus, jotta löydettiin oikea vaihtoehto. Sekä 
alakerroksen punainen että neljän ylimmän 
kerroksen grafiitin musta tiili löytyivät Wie-
nerbergerin normaalituotannosta.

Punainen tiili muurattiin tausta- eli patin-
tapinta ulospäin, jotta se näyttäisi ikäistään 
vanhemmalta ja muistuttaisi paremmin vanhaa 
purettua rakennetta.

Huomio kriittisiin kohtiin
Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillisestä 
yliopistosta oli työryhmineen myös tutustunut 
Koy Tervapääskyyn. Hän oli mukana Kestävä 
Kivitalo -seminaarissa. Puheenvuorossaan 
hän pohti, onko olemassa hyviä ja turvallisia 
asuinkerrostalon rakenteita.

4

5
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Uudisrakennus kunnioittaa perinnettä

4 Seinärakenteen vaakaleikkauksia

5 Seinärakenteen pystyleikkaus

6 Tervapääskysen alakerros piti alun perin rakentaa 

vuonna 1937 valmistuneen tallin julkisivujen sisään. 

Vanhat julkisivut ja rakenteet olivat kuitenkin päässeet 

niin huonoon kuntoon, että ne piti purkaa. Vanhan 

rakennuksen henki kuitenkin säilyy uudisrakennuk-

sessakin. Tervapääskynen on rakennettu entisen 

eläinlääketieteellisen korkeakoulun Ylätallin paikalle. 

Alun perin osa Ylätallin julkisivuista piti säilyttää ja 

uudisrakennus rakentaa ensimmäiseltä kerrokseltaan 

niiden sisään. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin 

vanhan rakenteen olevan sen verran huonokuntoinen, 

että sen säilyttämiselle ei ollut perusteita.

 Alakerroksen ”vanhan osan” punainen tiili muurat-

tiin tausta- eli patinapinta ulospäin, jotta se näyttäisi 

ikäistään vanhemmalta ja muistuttaisi paremmin 

vanhaa purettua rakennetta.

6
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– Rakentamisen yhteydessä tulee tunnistaa 
elinkaaren kannalta kriittiset asiat ja keskittyä 
niihin. Kriittiset kohdat suunnitellaan mahdol-
lisimman hyvin toimivilla ratkaisuilla siten, että 
rakennuksen ylläpito ja tarvittaessa korjauksin 
on mahdollista, Ralf Lindberg tähdensi.

Lindbergin mukaan rakentamisessa tulee 
keskittyä oleelliseen. Tärkeimmät asiat hänen 
mukaansa ovat maanvastaiset rakenteet, ylä-
pohjat, ulkoseinät, märkätila ja ilmanvaihto.

– Lopulta rakennuksen käyttö ja ylläpito 
ratkaisevat rakennuksen iän, hän korosti.

Ralf Lindberg työryhmineen oli sitä mieltä, 
että Helsingin Tervapääskysessä tehdyt ratkai-
sut olivat yleisesti ottaen toimivia ja turval-
lisia.

– Muuratuista julkisivuista ja paikalla vale-
tuista välipohjista on paljon hyviä kokemuksia. 
Tosin niidenkin tekeminen edellyttää hyvää 
ammattitaitoa.

– Sisäpuolinen betoni seinissä on kosteus-
teknisesti hyvä. Eristeratkaisu mahdollistaa, 
että rakennusaikainen kosteus poistuu pää-
asiassa ulospäin. Märkätilat sijaitsevat yleensä 
rungon keskellä, mikä on hyvä ratkaisu, Lind-
berg totesi.

Asuntoja tilaajan tarpeisiin
Arkkitehti Jarmo Pulkkinen kiittelee myös 
tilaajan aktiivista roolia. 

– JHL:ssä ymmärrettiin tämän tyyppisen 
kohteen haasteet ja haluttiin viedä projekti 
läpi parhaalla mahdollisella tavalla, Pulkki-
nen toteaa.

JHL oli alun perin valmis vanhan julkisi-
vun säilyttämiseen. Jatkossakaan ei haluttu 
tinkiä materiaaleista ja sisustusratkaisuista. 
Persoonallisen lisän Tervapääskyselle antaa 
graafisesta betonista tehty reliefi.

Tilaajan toivomuksesta kohteeseen haet-
tiin lupaa poiketa asuntojen keskipinta-alan 
vaatimuksista, jotta talo soveltuu paremmin 
vuokrakohteeksi. Pari isompaa asuntoa jaettiin 
kolmioiksi ja yksiöiksi. Se mahdollistaa esimer-
kiksi perheen eri sukupolvien asumisen lähellä 
toisiaan.
– Ensimmäisen kerroksen asunnot ovat poik-
keuksellisen korkeita, lähes nelimetrisiä. Ne 
henkivät oikeasti vanhaa kivirakentamista, 
Jarmo Pulkkinen huomauttaa.

Kiinteistö Oy Helsingin Tervapääskynen,
Eläinlääkärinkatu 5, Helsinki

65 asuntoa, 5 asuinkerrosta, kellari- ja 
ullakko kerrokset
Huoneistoala: 3 820 m2

Valmistunut: 2011
Runkorakenne: paikalla valettu betonirunko
Julkisivut: puhtaaksimuurattu tiili 
Tilaaja: Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL
Rakennuttamistehtävät: VVO Kodit Oy
Pääurakoitsija: Peab Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Helamaa ja Pulkkinen Oy/ Jarmo Pulkkinen 
ja Karla Sivula
Rakennesuunnittelu: Gabrielsson & Pietiläi-
nen/ Juha Gabrielsson
Asemakaavoitus: Helsingin KSV/ Mikael 
Sundman ja Tuomas Hakala

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään hen-
kilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet 
laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla 
rakennettujen rakennusten toteutukseen. 
Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 
Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta. 
Palkinnon valitsee ja myöntää Kestävä Kivitalo 
-yritysryhmä.

Lisätietoa kilpailusta www.kivitalo.fi

7
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New building respects tradition
The 2012 Durable Stone House Award went to 
Property Management Company Kiinteistö Oy 
Helsingin Tervapääskynen. Tervapääskynen, 
which is Finnish for the common swift, is a 
built-on-site building with brick walls. The 
intermediate floors of the building frame are 
poured concrete floors. The massive construction 
guarantees pleasant and safe homes with good 
sound insulation properties for the residents.

Helsingin Tervapääskynen was built on the 
site of the top stable of the former University 
of Veterinary Science. According to the original 
plans, part of the façades were to be preserved 
with the first floor of the new building built 
inside them. However, the construction proved to 
be in such poor condition, that its preservation 
was not justified. The old façade was replaced 
with a new structure showing respect to the old. 

On-site building offered many advantages. 
For example, some of the structurally challeng-
ing points could be solved in a more rational 
manner by means of cast-in-situ vaults.

The red brick used on the “old part” of the 
lower floor was laid with the back surface, i.e. 
the patinated surface facing out to make it look 
aged and more like the old structure that had 
been dismantled. 

The building that was completed in 2011 
comprises a total of 65 apartments. 

7 Seinärakenteen leikkaukset. Vanhaa tiililadontaa 

mukaileva uusi ladontamalli.

8 Hauska lehmäaiheinen, graafisesta betonista 

tehty reliefi viittaa Hermannin alueen historiaan 

eläinlääketieteellisen korkeakoulun sijaintipaikkana.

9 Koy Helsingin Tervapääskynen on JHL:n omistama, 

vapaarahoitteinen vuokratalo. Paikalla rakennetun 

talon asunnot ovat hiljaisia ja viihtyisiä. Ylemmistä 

kerroksista on avarat merinäkymät.

8

9

Uudisrakennus kunnioittaa perinnettä
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Asunto Oy Helsingin Huvikumpu

Kristiina Hannunkari, arkkitehti SAFA
Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja 
Architects
www.hannunkari-makipaja.com

Helsingin Kumpulaan Yliopistonmäelle valmis-
tunut 67 asunnon asuinkerrostalo täydentää 
Väinö Auerin kadun rakennusten rivistön 
rajautuen luonnonmukaisena säilytettävään 
metsäiseen kallioalueeseen.

Rakennus on neliportainen ja hahmoltaan 
kuutiomainen kerrostalo. 

Julkisivuissa parvekevyöhykkeet ja rapatut 
seinäpinnat vaihtelevat selkeästi. Parvekevyö-
hykkeellä läpinäkyvät ja opaalinvalkoiset lasi-
kaiteet vuorottelevat.

Rakennuksen halkaisee kahteen lähes sym-
metriseen osaan täyskorkea vertikaali portti-
käytävä, josta aukeaa näkymä pihan päätteenä 
olevaan horisontaaliin paikalla valettuun beto-
niseen maisemakehykseen. 

Kulkuaukon betonipinnoissa on käytetty 
graafista betonia, jonka kuviointi heijastelee 
rakennuspaikan puustoa.

Rakennus on 4-kerroksinen ja se porrastuu 
luoteeseen Kumpulan rinteeseen.

Vesikaton yläpuolella kohoavat iv-konehuo-
neet erottuvat värillisinä kontteina rakennuk-
sessa.

Paikoitusalue on rajattu pihasta shakkiruu-
tukuvioidulla muurilla, jossa musta poltettu ja 
mattahiottu graniittilaatta vuorottelevat.

Rakennuksen väli-, ylä- ja alapohjat ovat 
ontelolaatastoja.

Ulkoseinät ovat lämpörapattuja tai metalli-
verhoiltuja betonielementtejä sekä sandwich-
elementtejä, joissa on graafinen betonipinta.

Huoneistojakauma vaihtelee pienasunnosta 
perheasuntoihin ja huoneistojen keskipinta-ala 

on 57,9 m2. Yhteistilat käsittävät maantasoker-
roksen talosaunan, kerhohuoneen katukulma-
uksessa, kuivaushuoneet ja lastenvaunutilat 
porrashuonekohtaisesti.
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1 Asemapiirros

2 As Oy Huvikumpu rajautuu luonnonmukaisena 

säilytettävään metsäiseen kallioalueeseen. Julki-

sivuissa parvekevyöhykkeet ja rapatut seinäpinnat 

vaihtelevat selkeästi.

3 Rakennus porrastuu luoteeseen Kumpulan rin-

teeseen. Paikallavalettu betoninen maisemakehys 

toimii oleskelu- ja virkistyspaikkana.

2

3

1
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4 Paikoitusalue on rajattu pihasta shakkiruutukuvi-

oidulla muurilla, jossa musta poltettu ja mattahiottu 

graniittilaatta vuorottelevat.

5 2. kerros. Ote huoneistotyypeistä.

4
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As Oy Helsingin Huvikumpu
Osoite: Väinö Auerin katu 15, 00560 Helsinki
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Architects / 
Veikko Mäkipaja, Kristiina Hannunkari, Kirsi Rantanen 
Pihasuunnittelu: Petri Eurasto
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen Oy
Lvi-suunnittelu: LVI-suunnittelu J. Huhtala Oy
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto J. Mannonen
Rakennuttaja: YIT Rakennus Oy / Kurt Streng
Betonielementit, graafinen betoni: Mikkelin Betoni Oy
Bruttoala: 5660 m2

Huoneistoala: 3765 m2

Suunnittelun aloitus: 4/2010
Rakentaminen: 2/2011 – 6/2012

Housing management company Asunto Oy 
Helsingin Huvikumpu
Asunto Oy Helsingin Huvikumpu is a residential 
building with 67 apartments. Balcony zones and 
plastered wall surfaces alternate on the façades, 
and the balcony zone features both transparent 
and opal white glass balustrades.

The building is split into two almost sym-
metrical parts by a full-height vertical entrance 
passage with a view into a horizontal cast-in-situ 
landscape frame at the end of the courtyard.

The patterning of the graphic concrete used 
on the concrete surfaces of the passage reflects 
the tree stand of the building plot. 

Asunto Oy Helsingin Huvikumpu

9 Seinäleikkauksia ja rakennedetaljeja.
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10 10 Leikkaus kattoterassin kohdalta.

11 Pihan iltanäkymä.

12 Paikallavalettu maisemakehys rajaa näkymää.

13 Rakennuksen halkaisee kahteen lähes symmet-

riseen osaan täyskorkea vertikaali porttikäytävä.

14 Kulkuaukon betonipinnoissa on käytetty graafista 

betonia, jonka kuviointi heijastelee rakennuspaikan 

puustoa.
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Lippulaivana on pitkään ollut alkuvaiheessa 
myös kuumia tunteita ja keskustelua nostat-
tanut Marthashof-niminen kohde Berlin Mit-
tessä, Schwedter Strassella. Se sai paljon julki-
suutta myös siksi, että paikallisista asukkaista 
osa vastusti sitä äänekkäästi, onhan Prenz-
lauer Bergiä kohdannut rankka gentrifikaati-
oilmiö. Ilmiö on tuonut tullessaan monia kylki-
äisiä, joista asukkaat eivät suinkaan ole olleet 
yksinomaan iloisia. Marthashofin kohdalla 
päästiin kuitenkin etenemään keskustellen. 
Useat sen ratkaisuista ovat poikkeuksellisen 
hyvin naapureiden toiveita huomioon ottavia. 
Markkinoinnissa ja kohteen profiloinnissa oli 
huomattavia ansioita ja poikkeuksellista näyt-
tävyyttä ja tyyliä.

Marthashof valmistui keväällä 2012, tai oike-
astaan jo sitä ennen vaiheittain. Yhteisten piha-
alueiden viimeistelyt hoidettiin alkusyksyyn 
mennessä. Tärkeitä  palkintojakin on tullut.

Marthashofin on suunnitellut arvostettu 
ja menestynyt arkkitehtipariskunta Grüntuch 
Ernst toimistoineen. He ovat jo aiemmin olleet 
Berliinissä tunnettuja uudenlaisista asunto-
rakennuksistaan, joista suuri osa on julkaistu 
merkittävissä arkkitehtuurilehdissä. 

Marthashof kuuluu näistä suurimpiin. Siinä 
näkyvät monet uudenlaisen asuntosuunnitte-
lun ihanteet, mukaan lukien se, että vaikkapa 
eri sukupolvet voisivat asua lähekkäin tai jopa 
samassa suuremmassa, useampikerroksisessa 
asunnossa. Osa asunnoista on lähinnä taloja 
isommassa talossa; suuret parvekkeet tai teras-
sit ovat kuin omia yksityispihoja. Maantasossa 

Marthashof

Kaupunkikylä, elegantisti betonista

Tarja Nurmi. arkkitehti SAFA Berliinin asuntorakennuttamiseen ja kiinteistöbisnekseen on 
viime vuosina tullut mukaan uusia toimijoita. Niistä yksi on 
Stofanel Investment. Sen toteuttamat kohteet edustavat uuden-
laista ajattelua, todellista high endiä ja poikkeuksellisen laadu-
kasta arkkitehtisuunnittelua.

1

1 Asemapiirros.

2 Asunnoilla on parhaimmillaan kaksi omaa pihaa: 

puolijulkinen yhteisen, valoisan pihapuiston varrella 

ja toinen rakennusten takana. 

3 Kuusi-seitsemänkerroksisten kaupunkitalojen 

tummanruskehtavat metalliset julkisivut toimivat 

kuin ikkunaluukut eli ovat manuaalisesti avattavissa 

ja työnnettävissä syrjään sisältä käsin.
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sijaitsevilla asunnoilla on parhaimmillaan kaksi 
omaa pihaa; puolijulkinen yhteisen, valoisan 
pihapuiston varrella ja toinen rakennusten 
takana. 

Kadunvarrellekin avautuu kummassakin 
metallinvärisessä kerrostalossa liiketiloja; 
nykyrakentaminen ei välttämättä tuo vanhalle 
asuntokadulle kuolleita kohtia.

Marthashofin kadunvarsitalot ovatkin 
perinteisempiä kaupunkikerrostaloja yhden 
tason asuntoineen, mutta niissäkin on suuret 
parvekkeet ja paljon ranskalaisia ikkunoita. 
Vihreässä Berliinissä asunnon ja ympäristön 
suhde on parhaimmillaan mahdollisimman 
avoin. Rauhallisen kadun varrella sijaitsevan 
korttelin ongelmana ei myöskään ole katumelu.

Asuntotyyppejä ovat siis perinteiset ker-
rostalohuoneistot joista suuremmilla kaksikin 
parveketta, niiden katolla sijaitsevat penthou-
set, korttelin sisäosissa kaksikerroksiset, suu-
rilla terasseilla varustetut kattohuoneistot ja 
“huvilahuoneistot”. Ne voi julkisivuissa erottaa 
taulunkehyksiä muistuttavista betonielemen-
teistä. Seassa on muutamia townhouse-tyyppisiä 
useampikerroksisia koteja, joihin mennään 
suoraan pihapuistosta. Asuntoja on yli 130, eli 
kohde todellakin on pienen kylän laajuinen. 
Tavoitteena on myös ollut tehdä lapsiperheille 
sopivia asuntoja - saman rakennuttajan lähistölle 
teettämän B-nau-kerrostalokohteen asujaimis-
ton on vuorostaan ajateltu olevan enemmän 
hedonistista ”cityihmislajia” edustavaa. 

Stofanel on aloittanut kalleimman pään 
rakennuksissa mutta tähtää myös keskitu-
loisille suunnattuun tuotantoon. Helsingin 

4 Kaupunkitalojen tummanruskehtavat metalliset 

julkisivut toimivat kuin ikkunaluukut ja  luovat ilta-

valaistuksessa tunnelmaa myös ulospäin.

5 Korttelinäkymä

6 Kadunvarsitalot ovat perinteisempiä yhden tason 

asuntoineen, mutta niissäkin on suuret parvekkeet 

ja paljon ranskalaisia ikkunoita. 

4
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hintatasoon verrattuna Marthashof edustaa 
hyvinkin edullista laatua ja eleganssia.

Pääperiaatteita
Suunnittelun perusideoita ovat olleet asuntojen 
muunneltavuus ja joustavuus, korkeatasoinen 
sisätilojen suunnittelu ja varustus, mahdolli-
suus valita neljän erilaisen kylpyhuonerat-
kaisun välillä, kaihdin- ja varjostuselementit 
julkisivuissa ja ikkuna-aukoissa, maanalainen 
pysäköinti ja kustomoidut hissit; myös huvi-
lamaisiin kaksikerroksisiin terassiasuntoihin 
pääsee joka kerrokseen hissillä.

Ympäristöön liittyviä ratkaisuja ovat maa-
lämpö, talvisin sitä täydentävä puupellettiläm-
mitys, viherjulkisivut, sadeveden talteenotto, 
istutetut viherkatot sekä tavanomaista parempi 
julkisivujen ja suurten ikkunoiden lämmön-
eristävyys. Vuoden 2011 joulukuussa kohde sai 
Eco Immobielenawardberlin-nimisen palkinnon 
useista kestävään kehitykseen tähtäävästä eri-
koisratkaisustaan, joista tärkeässä osassa on 
lämpöä sitova betoninen rakennusrunko.

Puistomaisen pihan ympärillä
Marthashofin rakennusmassat kiertyvät U:n 
muotoisina keskellä olevan pihapuiston ympäri. 
Alusta asti ajatuksena on ollut tehdä mahdol-
liseksi suurienkin puiden istutus piha-alueelle. 
Tästä syytä jätettiin elementtinostureiden pai-
koille maanalaisessa pysäköintikerroksessa 
omat paikkansa suurempien puiden juuristoille. 

Niihin kohtiin istutettiin jo vuosikausia tai-
mitarhassa kasvatetut, valmiiksi suuremmat 
jalopuut.

Kadunvarren kerrostalot ovat reilusti eri-
laisia verrattuina sisempänä oleviin, vaaleisiin 
rakennusmassoihin. Kuusi-seitsemänkerrok-
sisten kaupunkitalojen tummanruskehtavat 
metalliset julkisivut toimivat kuin ikkuna-
luukut eli ovat manuaalisesti avattavissa ja 
työnnettävissä syrjään sisältä käsin. Koko-
naiset parvekkeet saa piiloon kasviaiheisin, 
perforoitujen varjostuselementtien taakse. 
Avattuina ne tuovat elävyyttä muuten pel-
kistettyihin julkisivuihin. Sama materiaali 
ja kuvioaihe toistuu auringonottonurmikon 
keskellä sijaitsevissa huvimajakatoksissa ja 
yksityisemmän pihapuiston katualueesta 
erottavassa aidassa, jonka portit ovat päiväs-
aikaan auki. Lisää variaatiota tuo toisen kadun-
varsitalon taaemman osan metallinsävyinen 
julkisivu, jossa on terästankoja köynnöstävien 
kasvien kiipeilyalustana. 

Siitä huolimatta että kohde on esimerkki 
betonirakentamisesta ja sitä jopa vastustettiin 
käyttämällä sanoja “betonikolossi”, on julkisi-
vujen sommittelu ja massoittelu poikkeuk-
sellisen taitavaa. Se ikään kuin rikkoo mitta-
kaavan. Piha-alueen suunnittelu on annettu 
maisema-arkkitehdille, joka on tuonut yhteiseen, 
puolijulkiseen tilaan taiteellisia aiheita, jotka 
kertovat enemmän välimerellisestä asenteesta 
asuntojen lähiympäristöön.

Kaupunkikylä, elegantisti betonista

7 Leikkaus

8 Kadunvarren kerrostalot ovat reilusti erilaisia 

verrattuina sisempänä oleviin, vaaleisiin rakennus-

massoihin. 

9 Leikkaus

7

8

9

Viheralueilla on käytetty luonnonkiviä, 
joiden väleistä ruohotupsut kasvavat, pieniä 
korkeuseroja, riippumattoja ja vesiaiheita. 
Yksityisempi pihapuisto ei kätkeydy korkei-
den lukittujen porttien taakse, mutta suljetaan 
toki hämärän tultua ulkopuolisilta. Koska autot 
ovat kokonaan näkymättömissä, on kohteen 
ilme hienostunut ja rauhallinen. Valmiiksi jo 
vuosia kasvaneet puut ehtinevät muutamissa 
vuosissa jo vehreiksi. Betonikehysten takana 
terassit  saavat myös asukkaiden omien kasvien 
ja istutusten myötä lisää tavoiteltua huvilakau-
punginosamaisuutta ja persoonallisuutta.

Kohteen parhaita puolia onkin se, että suun-
nitteluratkaisut sallivat vihreyden ja tietynlaisen 
elämänlaadun yhtyä rakentamisen tehokkuu-
teen. Huolimatta siitä, että rakennuksissa on 
kuudesta seitsemään kerrosta, eivät ne vaikuta 
suurilta. Rakennusmassojen rikkominen sekä 
asuntotyyppien variaatiot, ulokkeet ja huolel-
linen ulkotilojen jäsentely luovat miellyttävän  
kokonaisvaikutelman. Arkkitehtuuri on tietyllä 
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10 Pohjapiirroksia. Erilaisia huoneistovaihtoehtoja.

11 Pihakiveyksissä on käytetty myös kierrätettyä 

kivi- ja tiililajitelmaa.

12 Viheralueilla on käytetty luonnonkiviä, joiden 

väleistä ruohotupsut kasvavat, samoin pieniä kor-

keuseroja.11

10
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tavalla konstailematonta ja yleispätevää, mutta 
kuitenkin ympäristöönsä hyvin sopivaa. Siinä 
tuntuu aito urbaani flair.

Stofanelin yksi voimavara on pariskunta 
Giovanna Stefanelin ja Ludwig Maximilian 
Stoffelin välinen työnjako: aikanaan muotita-
lon taiteellisena johtajana toiminut, toimisto-
kiinteistöbisnekseen aiemmin erikoistuneen 
Stoffelin Giovanna-puoliso on monien Mart-
hashofin ideoiden takana, tiiviissä yhteistyössä 
suunnittelijoiden ja insinööritoimistojen kanssa. 

Seuraavat kohteet, vielä osin rakennustyö-
maana oleva huvila-alue Tilia Griebnitzseen 
rannalla Berliinin ja Potsdamin rajalla sekä vie-
läkin kunnianhimoisempi kohde Fünf Morgen, 

ovat tietenkin herättäneet keskustelua. Ne ovat 
myös saaneet huomattavan paljon myönteistä 
näkyvyyttä. Stofanel pyrkiikin käyttämään par-
haita mahdollisia arkkitehteja. Fünf Morgen-
kohteen suunnittelijaksi he ovat valinneet 
hollantilaissyntyisen Wiel Aretsin.

Lähes kaikissa kohteissa on asuntojen 
jakaumassa ja perusratkaisuissa mukavaa kau-
punkimaista vaihtelua. Aretsin suunnittelema, 
Truman Plaza-nimisessä paikassa Zehlendorfissa 
sijaitseva kohde on jo työmaavaiheessa, ja se 
on myös betonirakenteinen.

12

Faktat:
Marthashof Urban Village
Kilpailu 2006, rakentamisen aloitus 2008, 
valmistumisvuosi 2012. 
Suunnittelijat: Grüntuch Ernst Architekten 
(www.gruentuchernst.de)
Tilaaja: Stofanel Investment (www.stofanel.
com)
Osoite Schwedter Strasse 40, Berliini
Asuntoja yli 130 kappaletta, useita eri asunto-
tyyppejä ja -kokoja.
Rakennusten runko ja suuri osa julkisivue-
lementeistä ovat betonia, jolla on tärkeä 
tehtävänsä kestävän kehityksen mukaisessa, 
palkitussa  energiakonseptissa
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Marthashof – urban village elegantly built 
from concrete
Marthashof is an elegant urban village with 
more than 130 residential units of different 
types, located in the Mitte district of Berlin and 
completed in the spring of 2012. Marthashof 
has been designed by the prestigious and suc-
cessful architectural office of Grüntuch Ernst 
Architekten.

The ideas on which design was based included 
modifiability and flexibility of the units, high 
quality of interior design and fixtures, the pos-
sibility to choose from four different bathroom 
solutions, louver and sun shade elements on 
facades and windows, underground parking 
and customised lifts; the villa-like two-storey 
terrace apartments can also be accessed on 
each floor with a lift. 

The buildings of Marthashof wind in the 
shape of letter U round the central courtyard 
park. The apartment buildings on the street side 
differ vastly from the lighter blocks on the inside.

The design solutions permit the union of 
greenness and a certain quality of life with the 
efficiency of construction. The broken building 
masses and the variety of the residential units, the 
cantilevers and the careful organisation of the 
outdoor facilities create a pleasant total impres-
sion. The architecture is straightforward and 
generally applicable, and yet so very suitable 
for the environment. 

Marthashof received in December 2011 the 
Eco Immobielen Award Berlin for its numerous 
special solutions that contribute to sustainable 
development; one important solution is the heat-
absorbing building frame of concrete.

13 Terassit  saavat myös asukkaiden omien kasvien 

ja istutusten myötä lisää tavoiteltua huvilakaupun-

ginosamaisuutta.

14 Isoilla kattoterasseilla on tilaa oleskeluun.

15 Yksityisempi pihapuisto ei kätkeydy korkeiden 

lukittujen porttien taakse.

14

15
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Lisätietoja:
Tomi Hangisto, miljöösuunnittelija
gsm: 050-5589 254, tomi.hangisto@turku.fi

Terhi Jokiniemi, vastaava rakennuttaja
gsm: 040-4845824, terhi.jokiniemi@turku.fi

Rami Lahti, toim.joht. Betonilaatta Oy
gsm: 040 8475690, rami.lahti@betonilaatta.fi

Betonilankkulaatta: moderni vaihtoehto 
jalkakäytävän luonnonkivipäällysteelle

Turun kaupunki on Tuureporinkadun uudis-
tuksessa käyttänyt jalkakäytävän päällysteenä 
betonilankkulaattaa. Juuri valmistuneessa 
hankkeessa haetaan modernia sovellutusta 
historiallisen kivikadun jalkakäytävän kiveä-
mistavalle.

Tuureporinkatua on uudistettu Brahenkadun 
ja Kauppiaskadun väliseltä osuudelta vuoden 
2012 aikana.  Uudistusten päätavoitteena ovat 
olleet paikoituksen uudelleenjärjestely, pyörätien 
jatkaminen sekä istutusten toteuttaminen. Myös 
yritysten toimintaympäristöä on parannettu: 
levennetyllä jalkakäytävällä on tilaa sekä pie-
nimuotoiselle somistukselle että mahdolliselle 
ulkomyynnille.

Jalkakäytävän päällysteenä käytettiin 
Betonilaatta Oy:n valmistamaa uutuustuotetta, 
betonilankkulaattaa. Se on mitoiltaan neljän 
normaalin Turussa käytössä olevan jalkakäytä-
välaatan kokoinen eli 1200x300, laatan paksuus 
on 100 mm. Betonilankku on ladottu pyörätien 
puolella pitkittäin, kolme rinnan, toisella puolella 
lankut on ladottu poikittain.

Betonilankun käytöllä kaupunki hakee 
modernia soveltamistapaa perinteiselle luon-
nonkivijalkakäytävälle, jossa 3 metriä leveällä 
jalkakäytävällä on 1,2 metriä leveä nupukivetty 
”kulkuraita”. Tavoitteena on palauttaa histori-
allista rytmiikkaa ja pinnan artikulointitapaa 
jalankulkuympäristössä. Lankkulaatta vähentää 
myös valmiin kiveyksen saumoja, joten tuote-
suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös 
esteettömyysnäkökulma.

Päätökset betonilankun laajemmasta tule-
vasta käytöstä tehdään Tuureporinkadulta saa-
tavien käyttökokemusten perusteella.

1 Turun Portsan alueen historiallinen kivikatu jal-

kakäytävineen on toiminut mallina uutta modernia 

kivikatusovellusta suunniteltaessa.

2 Betonilankku on ladottu pyörätien puolella pit-

kittäin, kolme rinnan.

3, 4   Levennetyllä jalkakäytävällä on tilaa toiminnoille. 

Betonilankkulaatat vähentävät kiveyksen saumoja. 

Concrete plank slab is the modern 
alternative for stone pavement 
The City of Turku has used concrete plank slabs 
on the pavement in the renovation of Tuure-
porinkatu Street. The objective in this project that 
has just been completed was to find a modern 
alternative for natural stone pavement. Concrete 
plank slab is a novelty product, which in size 
equals four normal pavement slabs, i.e. 1200x300; 
the thickness of the slab is 100 mm. In Turku, the 
concrete plank slabs were laid longitudinally 
on the side of the bicycle road, three abreast, 
and transversely on the other side. 
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Betonivarikset saapuivat Tampereelle

Maritta Koivisto, päätoimittaja, Betoni

Syksyn harvinaisimmat muuttolinnut, betoniva-
rikset, löytyvät Tampereen Vuoreksesta. Kuvan-
veistäjä Pertti Kukkosen “Variksen peli”–taideteos 
on valmistunut osaksi Tampereen Vuokrata-
losäätiö VTS:n Sinivuokko -kerrostaloa. Talon 
seinään kiinnitetyiltä orsilta kaupungin menoa 
seuraavat kahdeksan betonivarista. Yksi orsista 
on jätetty tyhjäksi mahdollistaen teoksen vuo-
rovaikutuksen lentokykyisten lintujen kanssa.

– Teoksessa on useita näkökantoja. Yksi on 
se, että olen halunnut viljellä huumoria. Se on 
aika harvinaista julkisissa taideteoksissa. Toinen 
ajatus on se, että teoksen pitää kestää aikaa. 
Vaikka Variksen peli on minimalistinen, niin 
siinä tulkinnan mahdollisuuksia moneen suun-
taan. Linnut voi mieltää ihmisiksi ja rakentaa 
sitä kautta niille tarinoita, Kukkonen pohtii.

Teos on toteutettu yhteistyössä VTS:n ja 
rakentajana toimineen YIT:n kanssa. Teräksi-
set orret asennettiin paikalleen jo rakennusta 
muurattaessa ja betonista valetut varikset 
rakennusta viimeistellessä.

Kukkonen kehuu betonia teokseen sopivana 
materiaalina.

– Betoni on kestävää, edullista ja harmau-
dessaan sopii oikein hyvin variksiin. Se on myös 
valettavissa ja taipuu moniin muotoihin.

Varsinaiseksi lintubongariksi kuvanveistäjä 
ei tunnustaudu, mutta kotipihan varisten juo-
nikkuus ja viisaus kiehtovat häntä, satunnaisista 
kahnauksista huolimatta:

– On meidän pihalta lähtenyt grillimakkaraa 
varisten suihin, mutta silti pukuherran olemus 
on kiinnostava. Innostuin teoksen myötä siinä 
mielessä luonnosta, että olen toteuttamassa 
Joensuuhun  kerrostalokohteeseen ”Palokärki-
teosta”.

Variksen peli-taideteos

Kohde: Sinivuokko  kerrostalo, 2012

Asiakas: / Tampereen vuokratalosäätiö / Tampe-

reen kaupunki, Vuores -projekti.

Taiteilija: Pertti Kukkonen. 

Talon seinään kiinnitetyiltä orsilta kaupungin menoa 

seuraavat kahdeksan betonivarista. Yksi orsista on 

jätetty tyhjäksi mahdollistaen teoksen vuorovaikutuk-

sen lentokykyisten lintujen kanssa. Teos on valmistettu 

betonista valaen.

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 

Helamaa&Heiskanen Oy

Lisätiedot:

Pertti Kukkonen, puh. 040 582 3183 

p.kukkonen@kolumbus.fi

                                                   

Frei Zimmer Oy / Tuula Lehtinen, puh. 050 377 2555                                                

tuula.lehtinen@freizimmer.fi

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen

Pertti Kukkonen (s. 1954) on käyttänyt materiaaleinaan 

puuta ja pronssia, mutta viime aikoina yhä enem-

män betonia. Hän on kehittänyt betonin esteettisiä 

ominaisuuksia yhteistyössä alan asiantuntijoiden 

kanssa ja tehnyt useita alaan liittyviä keksintöjä. 

Vuonna 1998 Suomen Betoniyhdistys palkitsi hänet 

Vuoden Betoniteko -palkinnolla betonin ulkonäköön 

liittyvästä kehitystyöstä

Hän on tullut tunnetuksi lukuisista julkisista betoni-

taideteoksistaan, joita löytyy mm. EMMA -nykytaiteen 

museon edustalta, Hämeenlinnan kävelykadulta ja 

Vantaan Pyhän Laurin kappelista.

Frei Zimmer Oy

Variksen pelin toteutuksessa on ollut mukana Frei 

Zimmer Oy, joka on tamperelainen kuvataidetta ja 

arkkitehtuuria yhdistävä yritys. Frei Zimmer Oy tehnyt 

Vuoreksen alueen alkuperäisen taidesuunnitelman ja 

vastannut useiden alueen rakennuksiin tulevien tai-

deteosten tuotannosta. Lisätietoja: www.freizimmer.fi

Tampereen Vuokratalosäätiö VTS

Tampereen Vuokratalosäätiö, Vilusen Rinne Oy ja VTS 

Kiinteistöpalvelu Oy muodostavat yhdessä VTS-kodit. 

VTS-kodit on Tampereen suurin vuokranantaja.

VTS-kodit pyrkii parantamaan omalla toiminnallaan 

tamperelaisten asumista. Tarkoituksena on vuokrata 

yleishyödyllisessä tarkoituksessa asuntoja mahdolli-

simman edullisin vuokrin.

1

Concrete crows on the wall  
of an apartment building
A new apartment building in Tampere features 
eight concrete crows sitting on perches fastened 
to the wall and keeping an eye on what is hap-
pening in the town. There is also one spare perch 
for real birds to join the concrete ones.

Sculptor Pertti Kukkonen has cast his artwork 
titled “Crow’s game” (“Variksen peli”) in concrete. 
The steel perches were embedded already when 
the façade was built. 

The minimalistic “Crow’s game” can be inter-
preted in many ways. It brings humour to public 
building, where humour is rarely seen. According 
to the artist, it is also possible to see the birds as 
people and invent stories about them. 
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1 Tampereen Vuokratalosäätiön rakennuttamaan 

VTS Sinivuokko-rakennukseen kuuluu viisikerroksi-

nen, kaksiportainen asuin-/liikerakennus sekä kolme 

kaksikerroksista asuinkerrostaloa sekä autokatos ja 

huoltorakennus. Rakennuksissa on yhteensä 59 vuokra-

asuntoa ja 3 liikehuoneistoa sekä hyvin varustetut 

yhteistilat. Tontilla on myös autokatos ja huoltora-

kennus.

2,3  Piha- ja puistojulkisivut ovat pääosin uritettua tai 

sileää valkobetonia. Julkisivuja on elävöitetty okran-

keltaisilla laatoituksilla sisäänkäyntien yhteydessä 

sekä maalatuilla pinnoilla aukotusten yhteydessä.

 4  Kadunpuoleiset julkisivut on verhottu pääosin 

paikalla muuratulla punatiilellä. Tiilijulkisivua on elä-

vöitetty taideteoksella ”Variksen peli”. Vaihtelevuutta 

on luotu myös maantasokerroksen grafiitin mustalla 

tiilellä sekä maalaamalla parvekkeiden taustaseinät 

talokohtaisesti eri värein. Ylin kerros on toteutettu 

ullakkomaisena, jyrkkänä kattolappeena, johon on 

upotettu lapeikkunat ja parvekkeet.  

2 3

4



40 4 2012

Aistipaviljonki
Ensimmäisen vuosikurssin betonityö 2012
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella

Kaisa Laiho, arkkitehti SAFA

1

miltei valokuvantarkasti betonin pintaan tai 
miten muotin pienikin vuotaminen voi pilata 
koko valun. Opiskelijat ottivat innolla vastaan 
haastavan tehtävän. Arkkitehtuurin laitoksen 
valokuvaajan Anne Kinnusen tunnelmalliset 
valokuvat kertovat puolestaan kurssin loppu-
tuloksista. 

Betonijaksoon kuului Otaniemen arkkiteh-
tuuripajalla pidettyjen harjoitusten lisäksi luen-
toja. Aluksi matkustettiin Tallinnaan betonieks-

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella 
ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat 
päärakennusmateriaaleihin ”learning by doing”-
menetelmällä. Haalarit vedetään päälle ja kädet 
työnnetään saveen – tai tässä tapauksessa beto-
niin. Tänä vuonna opiskelijat saivat tehtäväk-
seen suunnitella 4–5 hengen ryhmissä betonisen 
aistipaviljongin Helsingin Vanhankaupungin 
lahdelle. Ryhmät valitsivat lahdelta heitä erityi-
sesti inspiroivan paikan. He kehittivät paikan 
sekä valitsemansa pääaistin ympärille noin 30 
neliömetrin kokoisen paviljongin.

Työssä tuli pyrkiä käyttämään luovalla 
tavalla hyväksi betonin ominaispiirteitä, vangita 
rakennuspaikan tunnelma sekä vahvistaa valit-
tua aistikokemusta.  Eräässä paviljongissa kaksi 
simpukkamaista osittain sisäkkäistä massaa 
sieppaavat läheisen kosken kohinan sisäänsä 
voimistaen sen ääntä. Samalla muu maailma 
sulkeutuu ulkopuolelle. Veden läheisyys ja sen 
pinnan korkeusvaihtelut inspiroivat myös töitä.

Opiskelijat valmistivat pienoismallit mitta-
kaavassa 1:10 betonista valamalla. Vain mieliku-
vitus oli rajana muottitekniikoita valittaessa. 
Opiskelijat keksivät käyttää tyypillisempien 
muottimateriaalien lisäksi  mm. kangasta, tai-
vutettua metallia ja eristelevyä. Ryhmät olivat 
ymmärtäneet hyvin muotin huolellisen suun-
nittelun merkityksen. Silti kutkuttavia hetkiä 
koettiin muotteja aukaistaessa, kun jännitettiin, 
miten valu oli onnistunut ja pinnan tekstuu-
rit piirtyneet betoniin. Oli erittäin opettavaista 
huomata käytännössä, miten muottipinnan 
pienimmätkin kuviot ja nystyrät monistuvat 

kursiolle. Luennot piti professori Antti-Matti 
Siikala. Harjoitustyötä ohjasivat arkkitehdit 
Max Hartman, Jaakko Keppo, Kaisa Laiho ja 
Paula Leiwo. Kurssikirjana oli Päivi Väisäsen 
toimittama oppikirja ”Betoni, perustietoa ark-
kitehtiopiskelijalle”. Opetustyötä ovat tukeneet 
Betonitieto Oy, Finnsementti Oy, Parma Py ja 
Semtu Oy. Betonitiedon ja Finnsementin puo-
lesta opiskelijoita ohjasivat arkkitehti Maritta 
Koivisto ja diplomi-insinööri Matti Raukola.
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1 Henrik Ilvesmäen, Janne Salon, Salla Seppälän, 

Toni Lahden ja Anja-Kaisa Ylimommon paviljongin 

tetristä muistuttava polveileva muoto on aikaan saatu 

kahdella kertavalulla käyttäen muottina sahattuja 

eristelevyn palasia. Muotti purettiin hakkaamalla 

levyt irti. Paviljonki seisoo osittain vedessä ja muut-

tuu erilaiseksi vedenpinnan vaihteluiden mukana. 

2 Juulia Happosen, Ruut Korpisen, Lari Matero Par-

raganin, Ina Rosbergin ja Beata Willmannin paviljongin 

kaunista simpukkamaista muotoa korostaa huolelli-

sesti valmistetun ja suunnitellun muotin sahalautaa 

imitoiva pinta. Muotti tehtiin liimaamalla oikeaan 

kulmaan sahatut lastulevysuikaleet yhteen. Betoni-

massa on läpivärjätty punaruskealla pigmentillä.

3 Iina Westerlundin, Tuuli Salovuoren, ja Aino Seder-

holmin yhtä aikaa massiivinen ja herkkä työ syntyi 

tuntoaistimuksen ympärille. Paviljongin aaltomainen 

sisäpinta on rytmitetty vaihtuvin tekstuurein, joiden 

muottina käytettiin mm. muottipinnalle liimattua 

laskostettua kangasta ja rypistettyä paperia. 

2

3

4

Sensory pavilion
In the Department of Architecture at Aalto 
University, the “learning by doing” method is 
used to introduce the main building materials 
to first-year students. In 2012, the assignment 
of the students was to design in teams of 4-5 
students a sensory pavilion made from concrete, 
to be located on the shore of the Old Town Bay 
in Helsinki. The design of the ca. 30m3 pavilion 
was based on its location and the students’ sense 
of choice.

According to the assignment, they were to 
utilise the characteristic properties of concrete 
in a creative manner, capture the ambiance of 
the building site and strengthen the selected 
sensory experience. The students cast 1:10 scale 
models in concrete.  

The students embraced the demanding 
assignment. In addition to normal materials, 
they used e.g. fabric, bent metal and insulation 
board as formwork. They learned a lot about 
how even the smallest patterns and nodules 
on the formwork are copied with photographic 
accuracy on the concrete surface, or how a minor 
leak in the formwork can ruin the whole casting. 

4 Lassi Luotosen, Jutta Palomäen, Santeri Nuotion, 

Thomas Laineen ja Anja Karhulan salaperäinen kuutio 

on valmistettu peräkkäin asetetuista betonilevyistä, 

joiden vaihteleva aukotus muodostaa yhdessä hämyisen 

sisätilan.
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5,6 Kia Evonin, Elina Haapaluoman, Nita Miinalaisen, 

Henriikka Ryhäsen ja Anna Ryymin omaperäinen spi-

raalimainen paviljonki tehtiin liukuvaluna taputtele-

malla jähmeää kuitubetonimassaa taivutetun teräs-

levyn päälle. Valun toteuttamista varten opiskelijat 

hitsasivat teräksestä kierrettävän vaakasuuntaisen 

’vartaan’, jotta pystyivät kääntämään muottia valun 

edetessä.

7 Ninni Westerholmin, Tuuli Kanervan, Mathias 

Björkmanin, Eero Ilvessalon ja Emilia Puotisen ryt-

mikkäästi asetetut porttimaiset elementit sijoittuvat 

veden rajaan. Osittain toistuvat elementit mahdollis-

tivat saman muotin käytön useampaan kertaan. 

8 Sarita Poptanin, Emmi Lampun, Lotta Skogströ-

min, Anna Kontuniemen ja Joni Virkin lennokas ja 

siipimäinen paviljonki suuntautuu parhaaseen 

näkymäsuuntaan ja tarjoaa istumapaikan ja suojan 

maisemaa ihailevalle. 

5

6

7

8
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9 Iines Karkulahden, Meri Wiikinkosken, Olli Oja-

talon, Niilo Tenkasen ja Timo Paanasen työn hienon 

pelkistetty muoto ja silkin sileät betonipinnat syntyivät 

lieriömäisellä teräslevymuotilla.  Veden liplatuksen 

ääni korostuu sisätilassa ja valon väreet heijastuvat 

vedenpinnan kautta paviljongin seinäpinnoille.  Sade-

vesi on ohjattu hallitusti sisätilaan ja liitetty osaksi 

äänikokemusta.

10 Ida Fraserin, Kaisa Karvisen, Iina Koskisen, Frans 

Sarasteen ja  Petter Eklundin  paviljongin sisäpinnan 

rytmikkäät aaltomaiset muodot saatiin aikaan käyt-

tämällä muottina muotoon sahattuja rakennuslevyjä, 

jotka  kiinnitettiin limittäin toisiinsa.

11 Terhikki Waaralan, Elina Lindholmin, Jonna Kor-

holan, Santtu Kerkon, Saara Rossin ja Inari Hatanpään 

paviljongin inspiraationa oli näköaisti. Kapean sisäti-

lan jälkeen avautuu kokijalle tiukasti rajattu näkymä 

merimaisemaan.
11

9

10
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Suomalaiset unelmoivat omakotitalosta. Erityi-
sen suosittua omakotitaloasuminen on nuorten 
ja keski-ikäisten keskuudessa. Kerrostaloasu-
misen suosio kuitenkin kasvaa iän myötä, ja 
on yli 65-vuotiaiden keskuudessa huomatta-
vasti muita ikäryhmiä suositumpaa.  Yli puolet 
suomalaisista, 52 prosenttia, haluaisi rakentaa 
talonsa kivestä, kun taas puutaloa toivoo 45 
prosenttia vastaajista.

”Erityisesti nuoret 18-35-vuotiaat haluaisivat 
talonsa rakennattavan kivestä. Syynä saattaa olla 
se, että monet vanhempien ikäpolvien edustajat 
ovat asuneet puutalossa. Nuoret taas ovat tot-
tuneet urbaaniin kivipohjaisista materiaaleista 
rakennettuun kaupunkiympäristöön,” toteaa 
muurattujen rakenteiden tuoteryhmäpääl-
likkö Tiina Suonio Rakennustuoteteollisuus 
RTT ry:stä.

Mielikuvissa kivi kestää, mutta puu on 
edullinen
Suomalaiset pitävät kiveä turvallisimpana (84 
prosenttia) ja kestävimpänä (83 prosenttia) 
rakennusmateriaalina.  Puutalon etuina taas 
pidetään edullista hintaa (81 prosenttia) ja kau-
nista ulkonäköä (67 prosenttia). Vanhemmat, 
yli 65-vuotiaat vastaajat kuitenkin mainitsevat 
myös kiven edulliseksi rakennusmateriaaliksi 
yli kaksi kertaa muita ikäryhmiä useammin.

”Kivirakenteisen talon neliöhinta on keski-
määrin kymmenen prosenttia puutalon neliö-
hintaa korkeampi.1 Voi olla, että iäkkäämmät 
vastaajat tarkastelevat hintaa helpommin myös 

Suomalaisten unelmakoti on 
kivirakenteinen omakotitalo

Noin 70 prosenttia suomalaisista aikuisista asuisi mieluiten 
omakotitalossa, ja yli puolet haluaisi, että talo olisi rakennettu 
kivestä. Kivi koetaan pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi 
materiaaliksi, joka on erityisesti nuorten ja suuremmissa kunnissa 
sekä kaupungeissa asuvien suosiossa. Tulokset ovat peräisin 
koko maan kattavasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin 
suomalaisten mielikuvia asumisesta ja rakennusmateriaaleista.

käyttöiän näkökulmasta,” pohtii Betoniteollisuus 
ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.

Rakennusmateriaali halutaan valita itse
Tutkimuksessa vastaajille esitettiin väittämä, 
että ihmisten tulee saada itse päättää mistä 
materiaalista he rakentavat talonsa. Lähes kaikki 
vastaajat (94 prosenttia) olivat täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä  väitteen kanssa. Tiukimmin 
itsemääräämistä kannattavat kainuulaiset ja 
kymenlaaksolaiset. Nöyrimmin kunnan mää-
räysvaltaan suhtaudutaan Varsinais-Suomessa 
ja Uudellamaalla.

Marraskuun alussa 2012 toteutettuun inter-
netpohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi 
yhteensä 1390 yli 18-vuotiasta suomalaista. 
Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa ihmis-
ten asumistoiveita ja rakennusmateriaaleihin 
liittyviä mielikuvia. Tutkimuksen tilasi RTT ry 
/ Betoni ja muuratut rakenteet, ja sen toteutti 
Aula Reseach Oy.

Lue koko tutkimus osoitteessa: 
http://kivitalo info.fi/sivu/tutkimukset/ 

Viitteet
1  Lähde: Arvio laskettu Mittaviiva Oy:n kustan-

nuslaskimella toisiaan vastaaville taloille

Lisätiedot:
Jussi Mattila, toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry 

Puh. (09) 1299 408, 

jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi 

Tiina Suonio, tuoteryhmäpäällikkö, Rakennus-

tuoteteollisuus RTT ry (muuratut rakenteet) 

Puh. (09) 129 9301, 

tiina.suonio@rakennusteollisuus.fi 

Juha Vekkilä, partneri, Aula Research Oy 

Puh. 050 352 5335, juha.vekkila@aularesearch.fi 

1
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Suomalaisten unelmakoti on kivirakenteinen omakotitalo

Mistä materiaalista unelmiesi talo olisi rakennettu?

Mikä rakentamisen materiaali on mielestäsi?

2
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1  Vuoreksen asuntomessualueella Tampereella on 

rakennettu tyylikkäästi kivestä: Kuvassa Kirjailijan 

puisto ja etualalla kuvanveistäjä Pertti Kukkosen 

suunnittelemaa ja betonista valmistettua ympäris-

törakentamista ja -taidetta.

2 Vuoreksen alueelle suunniteltu kuuden kytke-

tyn paritalon kokonaisuus edustaa uutta urbaania 

kivitalomallistoa. Jämerä-Loft-talot ovat kytkettyjä 

omakotitaloja, joiden sisätilat ovat muunneltavia. 

Jämerä-Loft-talot on valmistettu 500 mm:n kevyt-

betoniharkoista. Suunnittelijana arkkitehti Jussi 

Hietalahti.
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Villa Ilo tuo käyttäjälleen kivirakenteen monet 
edut. Kivirakenteinen talo on luja ja pitkäikäinen, 
energiataloudellisesti järkevä valinta. Materi-
aalina turvallinen betoni kestää hyvin palon ja 
kosteuden.  Asumismukavuutta tuo kiviraken-
teen hyvä ääneneristävys ja helppohoitoisuutta 
julkisivun vähäinen huollon tarve.

Pelkistettyä, ajatonta arkkitehtuuria
Aktiiviselle lapsiperheelle suunniteltu Villa Ilo 
voitti myös paras sisustus -kategorian ja sijoittui 
toiseksi paras piha -äänestyksessä. 

Lammi-Kivitalo Villa Ilon arkkitehti- ja 
pääsuunnittelija on arkkitehti Susanna Nabb, 
sisustussuunnittelija Pia Hillgren-Pöyhönen, 
rakennuttaja on Jenni Ahola-Keskinen per-
heineen.

Villa Ilon suunnittelussa lähtökohtana on 
ollut pelkistetty ja ajaton arkkitehtuuri. Huo-
neistoalaltaan 237 neliön kokoinen Villa Ilo on 
suunniteltu aktiiviselle lapsiperheelle, joka 
arvostaa yhdessäoloa, monipuolisesti toimivaa 
pihaa ja kaipaa ympärilleen hieman luksusta – 
esteettisesti ja arjen tarpeet huomioiden.

Talo jakautuu kaksikerroksiseen asuinosaan 
ja yksikerroksiseen sisääntulosiipeen autotal-
leineen. Selkeys ja suoraviivaisuus jatkuvat 
myös talon sisällä. Talon ytimen muodostava 
kaksikerroksinen loft-henkinen korkea oles-
kelualue ja väljästi mitoitetut muut asuintilat 
tuovat taloon avaruutta ja tilantuntua. Har-
kitulla ikkuna-aukotuksella tilat ovat valoisia 
ja ympäröivä maisema lähijärvineen on saatu 
osaksi sisätiloja.

Kivitalo oli yleisön suosikki 
Tampereen Asuntomessuilla

Tampereen Vuoreksessa järjestettyjen kesän 2012 Asuntomessujen 
kävijät äänestivät messujen parhaaksi taloksi kivitalon. Villa Ilo 
keräsi yhteensä 12,9 prosenttia messukävijöiden äänistä. Lammi-
Kivitalo Villa Ilo oli messujen suurin talo. Runkomateriaalina 
on betoninen valuharkko, kantavat seinät on tehty ladottavalla 
lämpökivellä.

Villa Ilossa kivimateriaali ja -rakenteet sopi-
vat hyvin kohteessa haettuun selkeään ja ajatto-
maan muotokieleen. Susanna Nabbin mukaan 
ne tukevat rakennusteknisesti asukkaiden toi-
vetta kellarikerroksesta ja kaksikerroksisesta 
oleskelualueesta. Harkkorakenteella kellari 
liittyy saumattomasti maanpäällisiin kerroksiin.

Villa Ilon E-luku on 114, energiatehokkuus-
luokka A. Tiiveysmittauksissa isolle talolle saa-
vutettiin erittäin hyvä ilmanpitävyysluku 0,5.

1, 2, 3 Pelkistetty ja ajaton arkkitehtuuri on ollut 

lähtökohtana Lammi-Kivitalo Villa Ilon suunnittelussa. 

Kaksikerroksinen loft-henkinen korkea oleskelualue 

ja väljästi mitoitetut muut asuintilat tuovat taloon 

avaruutta ja tilantuntua. Tilaa on paljon ja sitä löytyy 

myös maan alta; kellarikerroksessa sijaitsevat mm. 

kuntosali ja työhuone.   Kaksikerroksinen asuinosa ja 

yksikerroksinen sisääntulosiipi autotalleineen jakavat 

tontin julkiseen etupihaan ja suojaisaan takapihaan.

Betoni toimitus
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Kivitalo oli yleisön suosikki Tampereen Asuntomessuilla

Stone house the favourite of visitors to 
Tampere Housing Fair 
Visitors to the summer 2012 Housing Fair in the 
Vuores area of Tampere voted a stone house 
the best house of the Fair. Lammi’s stone house 
Villa Ilo was the largest house at the Fair. The 
frame is built from concrete blocks and the load-
bearing walls from stackable thermal-insulated 
building stones.

The design of Villa Ilo is based on minimalistic 
and timeless architecture. The house is divided 
into a two-storey residential part and a single-
storey entrance wing with a garage. The two-floor 
high living area creates the core of the house.

Villa Ilo offers all the many advantages of 
stone construction. A house built from stone is 
strong and has a long lifespan, and is a sensible 
choice in terms of energy economy. Concrete 
is a fire-safe and moisture resistant material. 
The good sound insulation characteristics of 
stone structures as well as the low maintenance 
needs of the façade add to the comfort of living 
in Villa Ilo. 

4

Villa Ilo, Lammi-Kivitalo

Sartrenkuja 6, Tampere

Talotyyppi:  omakoti

Huoneistoala:  237 m²

Huoneiden lukumäärä:  6

Huoneiston kokoonpano:  6 h + k + s + khh + kellari 

+ autotalli/-katos

Kerrosluku:  2

Talotehdas:  Lammi-Kivitalot Oy

Runkomateriaali:  Kivi

E-luku:  114

Energiatehokkuusluokka:  A

Kustannusarvio: 696 800 €

Rakennuttajat: Jenni Ahola-Keskinen

Arkkitehtisuunnittelu: Susanna Nabb

Pääsuunnittelija: Susanna Nabb

Sisustussuunnittelija: Pia Hillgren-Pöyhönen

LVI-suunnittelu: Onninen Oy/Lvi-Leevi

Rakennesuunnittelu: Lammin Betoni Oy / Konstan-

tin Trelyus

Pihasuunnittelu: Garden Workshop / Inari Jansson

Anturat:  LammiTassu-valmisanturamuotti

Perusmuurit:  LammiKivet

Peruspilarit:  LammiKivet

Kantavat seinät:  Lammin Betoni Oy, Ladottava läm-

pökivi LL-400

Pilarit:  Lammin Betoni Oy, muottikivi MH-250

Välipohjat:  PARMAontelolaatta

Ulkoseinän pintamateriaali:  Sto Finexter Oy

Piha-alueiden päällysteet ja kateaineet:  Roomalaiset 

kivet, Lemminkäinen Formento

Portaat ja luiskat:  Betoniporraskivi, Lemminkäinen 

Formento

4 Talon ytimen muodostava kaksikerroksinen loft-

henkinen korkea oleskelualue.

5 Keittiö avautuu ulkotiloihin.

6 Sauna.
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Bionova Consulting Oy:n tekemän Ympäris-
töystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus 
-selvityksen tuloksia esiteltiin marraskuussa 
Betonipäivillä. 

Bionova Consulting Oy:n toimitusjohtaja 
Panu Pasanen korosti, että rakentamisen 
ympäristövaikutukset määräytyvät pääasiassa 
hankesuunnittelu- ja varhaisessa suunnitteluvai-
heessa. Päästöt toteutuvat kuitenkin pääasiassa 
rakentamisen ja käytön aikana, jolloin niihin 
on vaikeaa ja kallista vaikuttaa.

”Jos rakennuksen päästöjä halutaan vähen-
tää tehokkaasti ja edullisesti, tulee se ottaa 
tavoitteeksi jo suunnittelijoiden toimeksiantoa 
laadittaessa. Kivirakenteet ovat päästöintensii-
visiä valmistusvaiheessa, mutta kivirakenteiden 
tekniset ominaisuudet vähentävät rakennuk-
sen käytönajan päästöjä mm. termisen massan, 
ilmapitävyyden, kestävyyden ja karbonatisaa-
tion ansiosta.”

Tärkeintä on toimiva kokonaisuus
Pasanen kertoi, että tyypillisessä suomalaisessa 
asuinkerrostalossa, jota tarkastellaan sadan 
vuoden elinkaarella, käyttöenergian osuus 
elinkaaripäästöistä on yli 80 prosenttia. Sel-
vityksessä esimerkkinä tutkitun asuinkerros-
talon hiilijalanjälki saataisiin puolitettua lähtö-
tilanteesta esimerkiksi hyödyntämällä vihreää 
betonia, parantamalla energiataso passiivitasolle 
sekä tuottamalla lämmitysenergia lämpöpum-
pulla. Selvityksessä tutkittiin myös mahdollisia 
toimenpiteitä, joilla rakennuksen elinkaaren 

päästöt voitaisiin vähentää kolmasosaan.
Uuden asuinkerrostalon elinkaaren päästöt 

riippuvat kohteen energiatehokkuustasosta ja 
lämmitysmuodosta. Tyypillisesti rakentamisen 
päästöt ovat alle viidesosa kaukolämpöön kyt-
ketyssä ja alle kolmasosa uusiutuvalla energi-
alla lämmitetyssä rakennuksessa sadan vuoden 
aikana syntyvistä päästöistä. Hyvin energia-
piheillä rakennuksilla rakentamisen osuus on 
merkittävä.

Pasanen havainnollisti elinkaaripäästöjen 
optimointia esimerkillä, jossa 5 % parannus 
käyttövaiheen energiassa riittää kumoamaan 
38 % lisäpäästöt rakennusvaiheessa. Esimer-
kissä elinkaaritehokkuus saavutetaan käytön 
ajan energiatehokkuudella.

Hän korosti, että rakennuksen elinkaari-
päästöihin vaikuttavat rakennushankkeen 
kaikki päätökset. ”Energian optimoinnilla ei 
saavuteta suurtakaan hyötyä, jos rakennuksen 
tarve tai soveltuvuus käyttöön ei ole kunnossa. 
Tärkeintä on tehokas ja toimiva kokonaisuus, 
eivät yksittäiset osat.”

Kivitalon suunnitteluvalinnat
Betonirakenteen valmistuksen päästöistä suurin 
osa syntyy sementtiklinkkeristä ja raudoituk-
sesta. Betonin hiilijalanjälki riippuu lujuus- ja 
säilyvyysvaatimuksista, sidosaineista, valmis-
tustavasta ja muista ominaisuuksista.

Kivitalojen ympäristötehokkuutta pystytään 
Pasasen mukaan kehittämään monin tavoin: 
optimoimalla ja hyödyntämällä betonin määrää, 

Suunnittelijoiden valinnat korostuvat 

Ympäristötehokkaassa rakentamisessa

Rakennusten suunnitteluvaiheessa tehtävät valinnat vaikuttavat 
ratkaisevasti niiden ympäristövaikutuksiin. Suomalaisessa ker-
rostalossa päästötehokkuuteen vaikuttavat eniten rakennuksen 
käyttöikä, energiatehokkuus, kestävät materiaalit ja muunnel-
tavuus. 

1 Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja 

toteutus -selvityksen raportti löytyy kokonaisuu-

dessaan: http://kivitaloinfo.fi/

Betonin toimitus
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2 Paras tapa tarkastella rakennusten ympäristö-

tehokkuutta on hyödyntää elinkaarimittareita. Ne 

huomioivat rakennuksen kaikki ympäristövaikutukset 

rakennusmateriaalien valmistuksesta käyttövaiheeseen 

ja rakennuksen purkuun. 

Kuvassa oleva kohde ei liity selvitysraporttiin, mutta 

edustaa uutta laadukasta asuntotuotantoa. Asunto 

Oy Helsingin Pasaatituuli, Vuosaari, Helsinki. 2006. 

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Julki-

sivuissa on uritettu valkobetoni ja keltainen maalattu 

betonipinta. Julkisivuelementit: Parma Oy

3 Ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten 

määräytyminen ja toteutuminen

4 Esimerkki kahden erilaisen kellarin toteutustavan 

energiavaikutuksista, JOMAR 2007. Esimerkkinä kel-

larin rakentamisen ja eristämisen elinkaaren aikainen

energian kulutus. Kuvaaja erittelee sekä rakennusma-

teriaaleihin sitoutuneen energian että käyttövaiheen 

energian (60 vuotta). Tuloksista nähdään, että vaikka

paremmin eristetty kellari kasvattaa rakentamisvaiheen 

päästöjä yli kolmanneksella, on vaikutus elinkaaren 

aikana kuitenkin vahvasti positiivinen: koko elinkaaren 

energiankulutus vähenee noin 40 %. Toisin sanoen, 

tässä kellariesimerkissä jo noin 5 % parannus käyttö-

vaiheen energiatehokkuudessa riittää kumoamaan 38 

% päästöjen lisäyksen rakennusvaiheessa.

 Vastaava vertailu voitaisiin myös tehdä rakennuk-

sen ulkovaipan tai ulkoseinän osalta: jos ulkoseinä 

vähentää merkittävästi käytönajan päästöjä, on sillä 

todennäköisesti kevyempi kokonaisympäristövaiku-

tus, vaikka sen valmistusvaiheen päästöt olisivatkin 

korkeammat.

2

K
ar

i P
al

si
la

4

3

Elinkaaripäästöjen määräytyminen Elinkaaripäästöjen toteutuminen
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lujuustasoa, seos- ja lisäaineiden käyttöä sekä 
laadunarvosteluhetkeä. Esimerkiksi vihreän 
betonin hyödyntäminen on yhdistelmä näitä 
valintoja. Betonin laatuvalinnat voivat sääs-
tää kustannuksia tai alentaa päästöjä ja pitää 
kustannustason samana, jos muutokset eivät 
haittaa kohteen muuta työtä.

Betonirakenteen lujuustasoa optimoimalla 
ja hyödyntämällä alhaisempia lujuusluokkia 
voidaan vähentää sementin määrää, jolloin 
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Seos- ja 
lisäaineiden käytöllä voidaan vähentää sement-
tiklinkkerin osuutta, joka myös vähentää pääs-
töjä. Esimerkiksi Finnsementin Plussementissä 
seosaineita on 21–35 %; kun normaali määrä 
on 6–20 %. 

Jos betonin laadunarvostelua voidaan siirtää 
myöhemmäksi, päästään vaadittuun lujuuteen 
myös pienemmillä sementtimäärillä. ”91 päivän 
ikä vähentää betonin päästötasoa noin 10 %”, 
Pasanen kertoi.

Myös materiaalin määrää optimoimalla pys-
tytään vähentämään päästöjä. ”Kunhan määrän 
vähennys ei alenna rakennuksen käyttöikää.”

Keinoja on
Rakennuttajalla ja suunnittelijalla on mahdol-
lisuus vaikuttaa rakennuksen päästötasoon 
rakennusmateriaalista riippumatta monin eri 
keinoin. ”Tarve ja käyttöikä, sijainti ja tarpeet, 
massoittelu ja energiahukka, energiatehokas 
suunnittelu, lämmitys- ja energiaratkaisut, 
energiatehokas ja kestävä käyttö”, Pasanen 
avasi keinovalikoimaa. 

Energiaratkaisut ovat kaikkein merkittä-
vin tekijä normaalin asuinkerrostalon elin-

kaaren kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. 
Myös rakennuksen asukkailla sekä teknisillä 
käyttäjillä, kuten isännöitsijällä on merkittävä 
mahdollisuus vaikuttaa kulutukseen.

Rakennuttaja ja suunnittelija voivat vai-
kuttaa elinkaaren päästöihin valinnoillaan. 
Suuri osa valinnoista soveltuu Pasasen mukaan 
kaikille rakennusmateriaaleille, mutta betoni-
rakenteissa erityisesti betonin laatua koskevilla 
valinnoilla on vaikutusta. 

”Päästöiltään tavanomaisesta kivitalosta 
voidaan tehdä erinomainen. Tämä vaatii 
tavoitteellista suunnittelutyötä sekä energia- 
että rakennesuunnittelun parissa”, hän korosti.

Pienillä resursseilla kohti suuria 
kokonaisvaikutuksia
Rakennuttajien resurssit ovat usein rajalliset. 
Siksi rakentamisessa kannattaa keskittyä niihin 
toimiin, joilla on suurin kokonaisvaikutus ympä-
ristötehokkuuteen. Selvityksen teettäneen Beto-
niteollisuusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi 
Mattilan mukaan ympäristökysymykset tulisi 
nähdä osana kaikkea rakentamiseen liittyvää 
päätöksentekoa.

”Ympäristöasioista käytävä keskustelu on 
kohdistunut jostain syystä suurelta osin hyvin 
pieniin yksityiskohtiin. Suurten linjaratkaisujen 
merkitys on jäänyt varsin vähälle huomiolle, 
mikä on aika epäloogista. Ympäristöasioiden 
tarkastelussa tulisi huomioida rakennuksen 
koko elinkaari aina maankäytöstä rakennus-
ten kunnossapitoon ja aikanaan suoritettavaan 
purkuun saakka”, Mattila toteaa.

Paras tapa tarkastella rakennusten ympä-
ristötehokkuutta on hyödyntää elinkaarimit-

Lisätietoja:
Betoniteollisuus ry, toimitusjohtaja, 
Jussi Mattila, puh. (09) 129 9408 , 
jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi

Bionova Consulting, toimitusjohtaja, 
Panu Pasanen, puh. 044 2871 722, 
panu.pasanen@bionova.fi

Suunnittelijoiden valinnat korostuvat  ympäristötehokaassa rakentamisessa

tareita. Ne huomioivat rakennuksen kaikki 
ympäristövaikutukset rakennusmateriaalien 
valmistuksesta käyttövaiheeseen ja rakennuk-
sen purkuun. Niiden avulla voidaan varmistaa, 
että vähäpäästöiset valinnat rakennuksen elin-
kaaren yhdessä vaiheessa eivät huomaamatta 
kasvata päästöjä muissa vaiheissa. Toisaalta 
voi olla perusteltua kasvattaa päästöjä raken-
tamisvaiheessa, jos näin toimimalla voidaan 
vähentää käyttövaiheen päästöjä merkittävästi.

Bionova Consultingin toteuttaman Ympäris-
töystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus 
-selvityksen tarkoitus on tuoda ymmärrettä-
vää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa 
betonirakennuksia suunnitteleville, rakennut-
taville ja urakoiville tahoille. Selvityksen tilasi 
Betoniteollisuus ry. Tutkimus ei ota kantaa eri 
materiaalien keskinäiseen ympäristösuoritus-
kykyyn.

Lue koko raportti: http://kivitaloinfo.fi/
tietoa-medialle/julkaisut/suunnitteluohjeet/

5

5 Energiaratkaisut ovat kaikkein merkittävin tekijä 

normaalin asuinkerrostalon elinkaaren kasvihuone-

kaasupäästöjen kannalta. Myös rakennuksen asuk-

kailla sekä teknisillä käyttäjillä, kuten isännöitsijällä 

on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa kulutukseen.

Kuvassa Viikin Hoas-asuintalot, Helsinki. Playa Ark-

kitehdit Oy.
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Suunnittelijoiden valinnat korostuvat  ympäristötehokaassa rakentamisessa

Importance of designers’ choices 
emphasised in environmentally efficient 
construction
The choices made at the design stage of buildings 
play a crucial role in the environmental impact 
of the building. The emission efficiency of Finnish 
apartment buildings is primarily dependent on 
the lifespan, energy efficiency, durable materials 
and modifiability of the building. 

If the emissions of the building are to be 
reduced effectively and inexpensively, this target 
shall be defined already when specifying the 
assignment for the designers. Stone structures 
are emission-intensive at production stage, but 
thanks to their technical properties, such as 
thermal mass, air-tightness, durability and 
carbonation, will reduce emissions during the 
service life of the building. 

Most of the emissions related to the fabrica-
tion of concrete structures are caused by cement 
clinker and reinforcing. The carbon footprint 
of concrete depends on strength and durability 
requirements, binders, production methods and 
other properties. 

The environmental efficiency of stone houses 
can be improved in many ways: by optimising 
and utilising the amount and durability level 
of concrete, the use of admixtures and additives 
and the time point when quality assessment is 
carried out. The utilisation of green concrete, 
for example, is a combination of such selections. 
The selection of the correct concrete grade can 
produce cost savings, or reduce emissions and 
keep the cost level unchanged, if the changes 
do not have an adverse effect on other works 
in the project. 

6 Päästöjen jakauma tyypillisestä suomalaisesta 

kaukolömmitetystä asuinkerrostalosta

Esimerkkikohde
Vähähiilistä rakentamista on tuotu lähemmäs rakentamisen käytäntöä ottamalla tar-
kasteluun rakennushanke, jossa on tarkasteltu päästötason kehittämismahdollisuuksia. 
Kohderakennus on Porin DiaVilla, vanhusten palveluasumisen asuinkerrostalo. Rakennus 
rakennetaan paikallavalurunkoisena B-energialuokkaan ja se valmistuu kesällä 2013.

Kohteen hiilijalanjälki laskettiin eurooppalaisen EN 15978 -standardin mukaisesti 
esimerkkinä hiilijalanjäljen laskennasta asuinkerrostalolle.

Esimerkkikohteen elinkaaren hiilijalanjälki ilman erityisiä kehittämistoimia on 50 
vuodessa noin 5 500 tonnia CO2e, mikä vastaa päästövaikutukseltaan noin 12 200 ajoki-
lometriä vuodessa kullekin talon asukkaalle kohteen koko elinkaaren ajan.

Esimerkkikohdetta tarkasteltiin päästöjen kehittämisen näkökulmasta: mitä toimen-
piteitä kohteessa pitäisi tehdä, jotta sen elinkaaren päästöt voitaisiin puolittaa tai saada 
yhteen kolmasosaan?

Ensimmäisen vaiheen toimenpiteiksi valittiin vihreän betonin hyödyntäminen, energia-
tason parantaminen passiivitasolle sekä maalämpöpumpun asentaminen. Näillä toimenpi-
teillä saataisiin kohteen elinkaaren hiilijalanjälki puolitettua. Puolitetut päästöt vastaavat 
noin 6 200 ajokilometriä vuodessa kullekin talon asukkaalle kohteen elinkaaren ajan.

Jotta esimerkkikohteen elinkaaren päästöt saataisiin vähennettyä kolmasosaan, tulisi 
edellisten toimien lisäksi rakennuksen energialuokka parantaa lähes nollaenergiatasolle 
ja ottaa aurinkosähkön tuotanto käyttöön. Päästöt saadaan näin putoamaan kolmasosaan 
lähtötilasta, mutta vaikutus rakennuskustannuksiin on merkittävä. Lisäksi aurinkosähkön 
tuottamiseen liittyy riski tuotantotavoitteista jäämisestä. Kolmasosan päästötaso vastaa 
noin 3 700 ajokilometriä vuodessa kullekin talon asukkaalle kohteen elinkaaren ajan.

7 Porin DiaVilla, vanhusten palveluasumisen 

asuinkerrostalo.
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1 Ylijäämäbetoni kierrätetään.

2 Vihreän betonin käyttökohteita ovat perustuk-

set ja sisätiloissa olevat rakenteet. Kuvassa Helsingin 

Musiikkitalon vaativia betonirakenteita.

3 Tienrakentamisessa murskattua betonia käytetään 

korvaamaan luonnon kiviainesta.

4 Kaikesta Suomessa käytettävästä betonista kierrä-

tetään nykyään jo yli 80 %. Kuvassa betonin murskaus.

5 Massasta valetaan kuitubetonilaattaa.

”Rudus Vihreän betonin valmistuksessa syntyvä 
hiilidioksidipäästö on mahdollisimman pieni”, 
tiivisti Ruduksen kehitysjohtaja Pentti Lumme 
esitellessään runsas vuosi sitten markkinoille 
tullutta uutuustuotetta marraskuussa pidetyillä 
Betonipäivillä.

Betonin osa-aineista eniten ympäristö-
kuormitusta tuottaa sementti. Vihreä betoni 
valmistetaan Finnsementin vähäpäästöisestä 
Plussementistä, jonka tuotannossa vapautuvat 
hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 % vähäisemmät 
kuin perinteisillä sementeillä. Lisäksi betonire-
septi säädetään kuhunkin tarkoitukseen mah-
dollisimman hyvin soveltuvaksi ja mahdollisim-
man vähän hiilipäästöjä sisältäväksi erilaisin 
betoniteknologisin toimenpitein, esimerkiksi 
lisäaineita käyttämällä.

Ruduksen Vihreillä betoneilla voidaan pie-
nentää betonin hiilidioksidipäästöjä helposti 
20–50 % ja joissakin tapauksissa vielä huomat-
tavasti enemmän.

Betonireseptit tehdään yhteistyössä
Lumme korosti, että kohteessa käytettävän beto-
nin laatu valitaan yhteistyössä suunnittelijan, 
rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa, niin että 
betoni täyttää rakenteille asetettavat vaatimuk-
set betonin valettavuuden, lujuudenkehityksen 
ja loppulujuuden sekä säilyvyyden osalta.

Vihreän betonin tyypillisiä käyttökohteita 
ovat tavanomaiset perustukset ja sisätiloissa 
olevat rakenteet.

Vihreän betonin kaltaiset uudet tuotteet 
kertovat Lumpeen mukaan kasvavan ympä-

Vihreä betoni voi puolittaa 
betonin hiilidioksidipäästöt

Vihreä betoni on hyvä esimerkki siitä, miten rakennusten ja raken-
tamisen ympäristövaikutukset muodostuvat yksityiskohdista 
ja päätöksistä, pienistäkin, jotka yhdessä muodostavat koko-
naisuuden.

ristötietoisuuden trendistä rakennusalalla. 
”Rakennusten ympäristövaikutusten arvioin-
nissa on olennaista kuitenkin muistaa, että koko 
rakennuksen elinkaaripäästöihin vaikutetaan 
myös monilla muilla rakennushankkeen aikana 
tehtävillä päätöksillä”, hän korosti.

Lumme muistutti, että rakentamisen ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huo-
mioon koko rakentamisen elinkaari. Ketjussa 
ovat mukana raaka-aineiden hankinta, raken-
nusaineiden ja tuotteiden valmistus, tuotteiden 
kuljetukset, rakentamisvaihe, rakennuksen 

käyttö ja sen aikaiset huolto- ja energiakus-
tannukset sekä rakennuksen purku ja materi-
aalien kierrätys ja hyötykäyttö sekä mahdolliset 
jätehuoltokustannukset.

Kierrätyksen edelläkävijä
Kaikesta Suomessa käytettävästä betonista 
kierrätetään nykyään jo yli 80 %. Rudus on 
ollut Suomessa betonin kierrätyksen uran-
uurtaja. Kohteista purettua ja myös tuoretta 
ylijäämäbetonia otetaan vastaan Ruduksen 
kierrätystoimipisteissä yli kahdellakymmenellä 

1

Betonin toimitus
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paikkakunnilla. Niissä betoni murskataan ja 
kierrätetään uusiokäyttökohteisiin, joista mer-
kittävimpiä on tienrakentaminen. Betonimurske 
korvaa luonnon kiviainesta ja säästää siten mer-
kittävästi luonnonvaroja. Murskatun betonin 
uusiokäyttöä uuden betonin runkoaineena 
myös tutkitaan parhaillaan.

Green concrete can reduce carbon dioxide 
emissions from concrete to half
Green concrete is a good example of how the 
environmental impact of buildings and con-
struction consists of details and decisions, even 
the small ones, which together form the whole.

Carbon dioxide emissions from the produc-
tion of Rudus Green concrete have been reduced 
to an as low level as possible. The concrete con-
stituent that produces most of the environmental 
load is cement. Green concrete is made using 
Finnsementti’s low-emission cement for which 

carbon dioxide emissions during production are 
about 10% lower than for conventional cements. 
Moreover, the concrete mix is adjusted by means 
of various measures related to concrete technol-
ogy so that it is well suited to the application 
and involves as low carbon emissions as pos-
sible. An example of these measures is the use 
of various additives. 

The Green concrete of Rudus can easily help 
reduce the carbon dioxide emissions of concrete 
by 20–50%, and even considerably more in some 
cases. 
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FRAME-tutkimuksen vetäjä, tutkimusjohtaja 
Juha Vinha TTY:stä esitteli tuloksia marras-
kuussa pidetyillä Betonipäivillä. Tutkimuksen 
ovat rahoittaneet TEKES, ympäristöministeriö 
ja Rakennusteollisuuden toimialaliitot.

”Uusien tehokkaampien lämmöneristemate-
riaalien käyttö paikoissa, joissa niitä ei ole ennen 
käytetty, vaikuttaa rakenteen kosteustekniseen, 
rakenteelliseen ja palotekniseen käyttäytymi-
seen sekä käytännön toteutukseen. Energiate-
hokkuuden parantamisen aiheuttamien muu-
tosten lisäksi myös kiihtyvä ilmastonmuutos 
tulee vaikuttamaan rakenteiden toimintaan”, 
hän summasi.

Vinha korostikin kosteustekniseen toimin-
taan liittyvän koulutuksen tärkeyttä, jotta eri 
tekijöistä johtuvat muutokset osataan ottaa 
jatkossa huomioon sekä suunnittelussa että 
toteutuksessa.

Uusi analysointimenetelmä
FRAME-tutkimuksen yhteydessä TTY:ssä 
saatiin valmiiksi uusi rakenteiden lämpö- ja 
kosteusteknisen toiminnan analysointimene-
telmä. Sillä voidaan aiempaa luotettavammin 
tarkastella rakenteissa ilmeneviä kosteusriskejä 
sekä nykyisessä että tulevaisuuden ilmastossa. 
Suurin osa tutkimuksen tuloksista perustuu 
tällä menetelmällä tehtyihin laskentatarkaste-

luihin. Menetelmällä saatujen tulosten avulla 
rakenteet voidaan suunnitella jatkossa siten, että 
ne kestävät myös poikkeuksellisen rasittavien 
sääolojen vaikutukset muuttuvassa ilmastossa.

Keinot on, kunhan ne tunnetaan ja 
toteutetaan
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan ja 
vikasietoisuuden heikkeneminen korostaa 
entisestään rakennusaikaisen kosteudenhal-
linnan ja huolellisen rakentamisen merkitystä. 
Rakenteet ja materiaalit tulee suojata sadeveden 
vaikutuksilta niin hyvin kuin mahdollista, ja 
rakenteille on varattava riittävästi kuivumisai-
kaa ennen tiiviiden pinnoitteiden asentamista.

”Lähes kaikki vaipparakenteet saadaan 
toimiviksi myös seuraavan 100 vuoden aikana 
rakenteellisten muutosten ja toteutusohjeiden 
muutoksien avulla”, Vinha kertoi.

Puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa 
voidaan hänen mukaansa parantaa merkittä-
västi laittamalla kantavien rakenteiden ulko-
puolelle lämmöneristystä. 

”Betoni- ja kivirakenteiden kuivumiseen 
on puolestaan varattava lisää aikaa, jos niiden 
ulkopuolella käytetään lämmöneristeenä solu-
muovieristeitä”, hän korosti.

Esitellessään tarkemmin betonijulkisivujen 
toimintaa Vinha huomautti, että pakkasrapau-

tumisvaurioita saattaa alkaa esiintyä vanhassa 
rakennuskannassa myös sisämaassa ilmaston-
muutoksen myötä.

”Pakkasenkestävyyden suhteen nykyinen 
vaatimustaso on riittävä myös tulevaisuudessa. 
Betonin lisähuokostuksen on onnistuttava aina”, 
hän korosti. ”Raudoitteiden sijainnin on oltava 
normien ja toleranssien mukaisia, on siis käy-
tettävä riittävästi välikkeitä. Ruostumattomien 
terästen käyttö julkisivuissa on suositeltavaa 
erityisesti pieliteräksissä. Myös peitepaksuus-
vaatimustason on oltava riittävä”, hän listasi.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä hän 
korosti liitosten ja detaljien toimivuutta. ”Näiden 
toiminnalla ratkaistaan koko rakenteen toimi-
vuus”, hän huomautti.

Myös muutoksia
Jotkut rakenteet edellyttävät merkittäviä 
muutoksia nykyiseen toteutustapaan verrat-
tuna, kuten korkea tiiliverhottu puurunkoinen 
ulkoseinä, puurunkoinen tuuletettu yläpohja 
ja ryömintätilainen alapohja. Puurakenteen 
päälle tehtävän eristerappauksen käytöstä on 
syytä luopua kokonaan, mutta rappauspinta 
voidaan tehdä puurakenteisiin ulkoseiniin esi-
merkiksi tuuletettua levyrappausta käyttämällä. 
Tiiliverhoilluissa puurunkoisissa kerrostaloissa 
voitaisiin käyttää esimerkiksi muurin taakse 

FRAME-tutkimus

Energiatehokas rakentaminen 
aiheuttaa muutospaineita 
suunnitteluun ja rakentamiseen

Tampereen teknillisestä yliopistosta tehdyssä, 3-vuotisessa 
FRAME-tutkimuksessa on selvitetty ilmastonmuutoksen ja 
lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksia vaipparakenteiden 
kosteustekniseen toimintaan ja rakennusten energiankulu-
tukseen. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 
tuo mukanaan muutospaineita suunnittelijoille ja rakentajille. 
Rakenteiden dimensiot muuttuvat eristepaksuutta kasvattaessa 
ja toisaalta rakenteen kosteustekninen toiminta muuttuu vaipan 
läpi tapahtuvien lämpöhäviöiden vähentyessä.

Betonin toimitus
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1 Seinän ulko-osat altistuvat ankarammalle pak-

kasrasitukselle lämpövuotojen vähentyessä. Kuvassa 

olevan Hämeenlinnan maakunta-arkiston betoniraken-

teisille julkisivuille on laskettu 200 vuoden käyttöikä. 

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen. 2009.

2 Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja 

liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita -julkaisun 

kansi. FRAME-tutkimuksen yhteydessä on laadittu 

matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteille ja lii-

toksille suunnitteluohjeet, joissa esitetään keskeisiä 

toteutusperiaatteita ja huomioon otettavia asioita 

vaipparakenteita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

1

2
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asennettavaa teräsohutlevyrakennetta, joka 
samalla toimisi puurungon työnaikaisena 
sääsuojana.

Uusien talojen vaipparakenteet voidaan 
Vinhan mukaan myös tulevaisuudessa toteuttaa 
niin, ettei erillisiä teknisiä laitteita ja järjestelmiä, 
kuten kuivaimia, lämmittimiä tai ilmanvaih-
tojärjestelmiä, ei tarvita rakennuksen käytön 
aikana rakenteiden kosteusteknisen toiminnan 
varmistamisessa. Sen sijaan korjausten yhte-
ydessä tehtävän lisäeristämisen seurauksena 
rakenteiden toiminta voi edellyttää näiden 
laitteiden käyttöä.

Kosteuden tiivistyminen ja huurtuminen 
ikkunoiden ulkopintaan lisääntyy voimakkaasti, 
jos ikkunoiden lasiosien lämmönläpäisyker-
rointa eli U-arvoa parannetaan nykyisestä 
tasosta. Kosteuden tiivistyminen on ajoittain 
ongelmana jo nykyisissäkin ikkunoissa. Ikku-
nan ulkopintaan laitettava selektiivipinnoite 
poistaa tämän ongelman.

Lämmöneristyksen lisääminen 
nykytasosta ei enää järkevää
Vaipparakenteiden lämmöneristyksen lisäämi-
nen Suomen rakentamismääräysten nykyisestä 
vertailutasosta ei Vinhan mukaan ole enää 
taloudellisesti kannattavaa kerrostaloissa ja 
toimistorakennuksissa. Pientaloissa kannat-
tavuus riippuu siitä, kuinka pitkä takaisin-
maksuaika lisäeristämiselle hyväksytään. 
Tämä johtuu lisäeristämisellä saavutettavan 
energiansäästön vähenemisestä ja rakennusten 

jäähdytystarpeen kasvusta.
FRAME-tutkimuksen yhteydessä on laadittu 

matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteille ja 
liitoksille suunnitteluohjeet, joissa esitetään 
keskeisiä toteutusperiaatteita ja huomioon 
otettavia asioita vaipparakenteita suunnitel-
taessa ja toteutettaessa. Ohjeessa on keskitytty 
tavanomaisimpien ja tyypillisimpien rakentei-
den tarkasteluun.

Lisätietoja:
Projektiin liittyvät aineistot ovat saata-
villa projektin nettisivuilla osoitteessa 
http://www.rakennusteollisuus.fi/frame

Energy efficient construction makes 
changes necessary in design and building
The three-year FRAME research project carried 
out at Tampere Technical University focused 
on studying the effects of the climate change 
and increased heat insulation on the moisture 
conditions of the envelope structures and the 
energy consumption of the buildings.

The risk of moisture damage increases in 
many conventional structures as a result of the 
climate change and increased heat insulation. 
On the other hand, there are also many struc-
tures, the functions of which are not significantly 
influenced by these factors. 

In addition to the changes in the condi-
tions inside the structures, moisture risk is also 
increased due to structural solutions, structural 
dimensions and implementation methods. 

The functioning of almost all envelope 
structures can be guaranteed also during the 
next 100 years, however, by utilising appropriate 
structural modifications and revised implemen-
tation guidelines. The moisture behaviour of 
wooden structures can be significantly improved 
by installing heat insulation on the outside of 
load-bearing structures. 

More time has to be reserved for the curing 
of concrete and stone structures, if cellular 
plastic insulation is used on their outside for 
heat insulation. As concerns the installation of 
reinforcing and the frost resistance of concrete, 
current instructions for the implementation of 
concrete structures are adequate. 

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen

Rakennusaikaisen kosteuden kuivuminen betonielementin sisäkuoresta

• Solumuovieristeitä käytettäessä sisäkuoren kuivumisaika pinnoituskosteuteen (tiiviitä 
pinnoitteita käytettäessä) voi pidentyä seuraavasti verrattuna mineraalivillaeristeeseen: 

 2–4 kk kuivumistaso 90 % RH 
 6–12 kk kuivumistaso 80 % RH

• Solumuovieristeen paksuuden kasvattaminen lisää myös kuivumisaikaa.
• Polyuretaanieristettä käytettäessä kuivumisaika on pisin. Alumiinipinnoite lisää 

kuivumisaikaa, koska pinnoite estää kosteuden kuivumisen ulospäin kokonaan.
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3 Maanvastainen alapohja

1.  Laatan ja seinän välisen liitoksen ilmatiiviydestä 

on huolehdittava, jotta maasta ei pääse sisäilmaan 

haitallisia päästöjä. Radonsuojausta on suositeltavaa 

käyttää kaikissa kohteissa, ei vain riskialueilla, sillä se 

estää tehokkaasti myös muiden haitallisten päästöjen 

kulkeutumisen alapohjasta sisätiloihin.

2.  Routasuojauksen mitoituksessa on otettava huo-

mioon, että lämpövuodot alapohjan läpi pienentyvät 

lämmöneristyspaksuutta kasvattaessa, joten maapohja 

on viileämpi.

Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksia tavanomaisissa vaipparakenteissa

Vaatii lisää kuivumisaikaa Vaatii rakenteellisia muutoksia Käytöstä on syytä luopua

• solumuovieristeiset betoni-sandwich- ja 
sisäkuorielementit

• ulkopuolelta solumuovieristeillä 
   eristettävät kivirakenteet
• sisäpuolelta lisäeristettävät massiivi-

rakenteet

Kivirakenteen riittävä kuivuminen on var-
mistettava, jos rakenne pinnoitetaan sisä-
puolelta vesihöyrytiiviillä pinnoitteella tai 
materiaalilla tai peitetään kaapistoilla tai 
muilla kuivumista rajoittavilla rakenteilla.

Sisäpuolelta lämpöeristettyjen massiivira-
kenteiden riittävä kuivuminen on varmis-
tettava ennen sisäpuolen lämmöneristyk-
sen ja höyrynsulun laittamista.

• puurakenteinen yläpohja 
(lämpöä eristävä aluskate/ tulensuoja, 
vähemmän ilmaa läp. lämmöneriste)

• tiiliverhottu puurankaseinä 
(lämpöä eristävä tuulensuoja, erillinen 
höyrynsulkukerros tuuletus-rakoon yli 
10 m korkeissa seinissä)

• sisäpuolelta lisäeristetty hirsiseinä 
(ilmanpitävä ja riittävä höyrynsulku)

• ryömintätilainen alapohja 
(maanpinnan lämmöneristys, lämpöä 
eristävä ja kosteutta kestävä tuulensuoja 
puurakenteis. alapohjassa)

• maanvastainen alapohja 
(routaeristyksen lisäys)

• ikkunat 
(ulkolasin ulkopintaan matala-emissivi-
tettipinta)

• tuulettumaton eristerappaus puurankara-
kenteen tai massiivipuu-rakenteen päällä 

Korvaavana rakenteena voidaan käyttää 
esim. tuuletetun levyverhouksen päälle 
tehtyä rappausta tai muuta ratkaisua, jossa 
rakenne tuuletetaan.

Taulukossa esitetyt asiat ovat voimassa myös vanhoja rakenteita korjattaessa ja lisäeristettäessä.

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen
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Uusi rakennustuoteasetus tuo 1.7.2013 alkaen 
CE-merkinnän pakolliseksi kaikissa EU-maissa, 
Norjassa ja Islannissa. Tilanne on eniten uusi 
Suomessa, Englannissa, Ruotsissa ja Irlannissa, 
joissa CE-merkintä ei tähän asti ole ollut pakol-
linen tai vain rajoitetusti käytössä.

Rakennustuotteiden CE-merkintä on euroop-
palainen menettely tuotteiden vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamiseksi. Rakennussuunnitte-
lun yhteydessä määritetään tuotteilta vaaditta-
vat ominaisuudet. CE-merkinnässä ilmoitettujen 
teknisten tietojen perusteella varmennetaan, 
että  tuote täyttää nämä vaatimukset. 

CE-merkintäjärjestelmään siirtyminen 
alkoi vuosituhannen vaihteessa. Ensimmäinen 
CE-merkinnän piiriin tullut rakennustuote oli 
sementti vuonna 2001. Suomessa betonituot-
teista ontelolaatat CE-merkittiin ensimmäisenä 
pari vuotta sitten, koska niissä  CE-merkintä kor-
vasi  aiemman kansallisen tyyppihyväksynnän.

Betoniteollisuus rakentaa parhaillaan CE- 
merkintävalmiuksia tehden tiivistä yhteistyötä 
Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa. Marras-
kuussa 2012 kaikilla 20 ontelolaattatehtaalla 
on CE-merkintä, 7 paalutehdasta on saanut 
merkintäoikeudet ja muiden betonielement-
tien CE-merkintäoikeuksia on jo 13 tehtaalla. 
Kaiken pitäisi olla valmista ennen heinäkuun 
alkua vuonna 2013, jotta asiakkaat voivat saada 
tuotteet CE-merkittynä.

CE-merkittävät tuotteet
Kaikki ne tuotteet CE merkitään, joille on 
eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi.  

CE-merkinnän piiriin kuuluvat tällä hetkellä 
seuraavat  Suomessa käytettävät betonituotteet:

Betonituotteiden 
CE-merkintä laajenee

Arto Suikka, dipl.ins. tuoteryhmäpäällikkö
RTT ry / Betoniteollisuus ry

1 Kansallinen FI- hyväksyntämerkki.

Tuote Standardi Huom.
Ontelolaatat SFS-EN 1168  Sisältää myös märkätilojen 

kololaatat

Maatalouden rakolattiaelementit  SFS-EN 12737

Perustuspaalut SFS-EN 12794 Teräsbetoniset ja jännitetyt

Mastot ja pylväät SFS-EN 12843 

Ripalaattaelementit SFS-EN 13224 Esim. TT- ja HTT- laatat

Pilari- ja palkkielementit SFS- EN 13225

Kuorilaatat SFS-EN 13747 

Portaat SFS-EN 14843 

Kanaalielementit  SFS-EN 14844 

Perustuselementit SFS-EN 14991 Antura- ja holkkielementit, 
pilari+anturayhdistelmät

Seinäelementit SFS-EN 14992 

Siltaelementit  SFS-EN 15050 Lähinnä kansirakenteen 
elementit

Tukimuurielementit SFS-EN 15258 

Betonikattotiilet SFS-EN 490

Betoniputket SFS-EN 1916

Betoniset miesluukut ja 
tarkastuskaivot

SFS-EN 1917 Sade- ja jätevesiviemäreiden 
tarkastuskaivot

Päällystekivet SFS-EN 138

Pihalaatat SFS-EN 1339

Reunakivet SFS-EN 1340

Muottiharkot SFS-EN 15435

Kevytsorabetoniharkot SFS-EN 1520

Mosaiikkibetonilaatat SFS-EN 13748-1 ja -2
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2 CE-merkki betonielementissä.   

Esimerkkejä Norjasta ja Belgiasta.  

 

Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän 

vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää raken-

nustuote ei voi 1.7.2013 jälkeen olla markkinoilla, ei Suo-

messa eikä Euroopassa. Lue ja/tai lataa käyttöösi jou-

lukuussa 2011valmistuneet, ympäristöministeriön 

ja RT:n yhdessä tuottamat esite ja esitysaineisto:  

www.rakennusteollisuus.fi/Tuoteteollisuus/ 

Määräykset+ja+standardisointi/CE-merkintä/

Betonituotteiden CE-merkintä laajenee
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Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt
Eri syistä CE-merkinnän ulkopuolelle jäävät 
valmisbetoni, massiivilaattaelementit (kerros- 
ja välitasoelementit, parvekelaatat), maatalou-
den lietetesäiliöelementit, kaivonrenkaat ja 
hormielementit osittain. Tällaisille tuotteille 
joudutaan käyttämään jotain kansallista 
hyväksyntämenettelyä.

Ontelolaatastoissa käytetään märkätilojen 
kohdalla ns. tekniikkalaattoja, jotka ovat 
massiivilaattoja. Tekniikkalaatta voidaan CE-
merkitä ontelolaattastandardin mukaan, jos sen 
korkeus on enintään 500 mm ja leveys enintään 
2400mm ja yli 1200 mm leveissä laatoissa on 
poikittaisraudoitusta. 

Valtioneuvoston parhaillaan lausunnolla 
oleva ehdotus asetukseksi rakennustuotteiden 
tuotehyväksynnästä esittää 4 vaihtoehtoa kan-
salliselle hyväksynnälle;

• tyyppihyväksyntä
• varmennustodistus
• valmistuksen laadunvalvonta  ja
• rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä

Varmennustodistuksella hyväksyttäväksi 
on kaavailtu betonituotteista valmisbetoni, 
massiivilaattaelementit, nestesäiliöelementit, 
kevytbetonielementit, muuraamalla kootut sei-
näelementit ja palkit, isot betoniputket sekä 
rakenteelliset betonimuottiharkot.

CE-merkin lisäksi tuotteessa  voidaan käyttää 
vapaaehtoista tuotesertifikaattia (eri asia kuin 
kansallinen tuotehyväksyntä), kun:

a) tuotteelle on sellaisia asiakasvaatimuksia, 
joita CE-merkki ei kata tai

b) asiakas haluaa tuotteelle käytetyn vaati-
mustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 
(AoC-luokan) olevan tiukempi kuin stan-
dardissa on edellytetty.

CE-merkintää ja kansallista tuotehyväksyn-
tää voi käyttää samalle tuotteelle vain YM:n 
määrittämissä erikoistapauksissa.

Tuotteen CE-merkintään liittyy valmis-
tajan suoritustasoilmoitus. Se korvaa 1.7.2013 
tällä hetkellä käytössäolevan valmistajan 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Se 
toimitetaan tilaajalle aluksi joko sähköisesti 
tai paperiversiona. Jatkossa EU-säädösten tar-
kennuttua riittänee, että suoritustasoilmoitus 
on valmistajan kotisivuilla.

Nyt EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
tuotetyyppikohtainen ja se tarvitaan 30.6.2013 
asti. Suoritustaosilmoitus tehdään projektikoh-
taisesti CE-merkintämenetelmiä 3a ja 3b käy-
tettäessä. Muulloin se on tuotetyyppikohtainen 
eikä sitä tehdä erikseen joka projektiin. 

CE-merkintä ja rakentamismääräykset
CE-merkintä  ei vielä takaa sitä, että tuote 
soveltuu käytettäväksi tietyssä maassa tiettyyn 
rakennuskohteeseen,.  Tämä on erityisen tär-
keää huomata, jos CE-merkitty tuote tuodaan 
ulkomailta. Suunnittelua, rakennustuotteiden 
käyttöä sekä rakennuskohdetta säätelevät edel-
leenkin kansalliset viranomaissäädökset, esi-
merkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma. 

Suomen rakentamismääräyksissä asetetaan 
vaatimuksia esimerkiksi kantavien rakentei-
den ja julkisivujen pakkasenkestävyydelle. CE-
merkintä tuotteessa ei automaattisesti takaa 
sitä, että tuotteen pakkasenkestävyys olisi 
Suomen viranomaisvaatimusten mukainen 
tai että tuotteen pakkasenkestävyyttä olisi 
ylipäänsä testattu. Rakennustuotteiden käyt-
täjien tulee tarkistaa, täyttävätkö tuotteelle CE-
merkinnässä ilmoitetut ominaisuuksien arvot 
ja luokat kansalliset vaatimustasot.

Tuotevalvonta
CE-merkityn tuotteen valvonta muodostuu 
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja 
markkinavalvonnasta. Vaatimustenmukai-
suuden osoittaminen tapahtuu valmistajan, 
maahantuojan tai jakelijan, sekä useimpien 
tuotteiden osalta ilmoitetun laitoksen toimesta. 
Markkinavalvonta tapahtuu markkinavalvon-
taviranomaisen (Suomessa TUKES) toimesta. 

Lisäksi kilpailijat ja kuluttajat voivat ilmoittaa 
vaatimustenvastaisista tuotteista markkinaval-
vontaviranomaiselle, joka kohdistaa toimenpi-
devaatimukset valmistajalle, maahantuojalle 
tai jakelijalle.

Ilmoitettu laitos on jäsenmaan hyväksymä ja 
EU:n komissiolle ilmoittama laitos (varmentami-
selin, tarkastuslaitos tai testauslaboratorio), joka 
suorittaa harmonisoidussa tuotestandardissa 
tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksyntäoh-
jeessa määriteltyjä varmentamis-, tarkastus- tai 
testaustehtäviä. Betonituotteiden varmenta-
miselin Suomessa on käytännössä Inspecta 
Sertifiointi Oy.

1.7.2013 Suomessa tapahtuu muodollisesti 
iso muutos. Itse tuotteita CE-merkintä ei kui-
tenkaan juurikaan muuta. Pääsääntöisesti 1.7.- 
jälkeen kaikki CE- merkinnän piirissä olevat 
tuotteet tulee CE-merkitä. RTT:n, Inspectan ja 
rakennusvalvonnan välisissä neuvotteluissa on 
kuitenkin todettu, että pidempikestoisissa ele-
menttitoimituksissa, jotka ovat alkaneet ennen 
kyseistä päivämäärää, projektin lopputoimi-
tukset eli ”hännät” saavat mennä työmaalle 
CE-merkitsemättöminä.

Tämä ei kuitenkaan oikeuta valmistajia 
mitenkään viivyttelemään CE-merkintäoi-
keuksien hankinnassa.

Lisätietoja :
• CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea 

käyttö. Suomen Rakennusmedia Oy. Hel-
sinki 2010.

• hEN Helpdesk osoitteessa http://henhd.
multiedition.fi/www/fi/.

• RT 20-11007. Rakennustuotteiden CE-mer-
kintä ja muut tuotehyväksyntämenettelyt. 
Rakennustieto Oy. 2010.

• RT 20-11008. Rakennustuotteiden vapaaeh-
toiset sertifiointimenettelyt. Rakennustieto 
Oy. 2010.

3 Kantavana rakenteena toimivat muottiharkot 

eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
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Betonituotteiden CE-merkintä laajenee

CE marking of concrete products expands
Pursuant to the new Construction Products 
Regulation, CE marking will become manda-
tory in all EU countries, Norway and Iceland 
from 1 July 2013. The impact of the Regulation 
is greatest in Finland, England, Sweden and 
Ireland, where the CE marking has so far not 
been mandatory or has only been in limited use.

The first construction product to which CE 
marking was applied was cement in 2001. In 
Finland, hollow-core slabs were the first con-
crete products to be CE marked a couple of years 
ago, because for them CE marking replaced the 
previous national type approval. 

The concrete industry is currently building 
up preparedness for CE marking in cooperation 
with Inspecta Certification. In November 2012, 
all the 20 hollow-core slab factories CE mark 
their products, 7 pile factories have received the 
marking rights and 13 factories manufacturing 
other precast concrete products are authorised 
to use CE marking. 

CE marking alone is not a guarantee of the 
product being suitable for a certain construction 
application in a certain country. It is particularly 
important to bear this in mind, if a product with 
CE marking is imported from another country. 
Design, the use of construction products, and 
construction works are still governed by national 
regulatory norms, such as the Finnish Building 
Code, which lays down requirements for e.g. the 
frost resistance of load-bearing structures and 
façades.

4 Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkin-

nän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei 

rakennustuote voi 1.7.2013 jälkeen olla markkinoilla, 

ei Suomessa eikä Euroopassa.
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Betoniteollisuus ry:n asennusryhmä vieraili 
13.–14. marraskuuta Oslon alueella. Mukana oli 
20 osanottajaa. Ryhmä vieraili useilla työmailla 
Oslon alueella sekä Contigan elementtitehtaalla 
Moss’issa.

Betonielementtien ja teräksen 
yhdistelmärungot
Norjassa yhdistetään usein runkorakenteissa 
terästä ja betonia. Elementtitoimittaja on tällöin 
runkourakoitsija, joka tekee myös rakennesuun-
nittelun sekä asennus- ja juotostyöt. Isoimmilla 
elementtitoimittajilla, kuten Contiga, Loe Beton-
gelementer ja Spenncon, on omat suunnittelu- 
ja asennusosastot. Tekla Structures-ohjelma 
tuntui olevan laajasti käytössä ja siihen oltiin 
varsin tyytyväisiä.

Ontelolaatat ovat yleisesti käytössä. Sovite-
elementit laataston reunoille tehdään jänni-
tettyinä massiivilaattaelementteinä asennus-
työn nopeuttamiseksi ja jälkivalukaistojen 
minimoimiseksi. Ontelolaatat asennetaan 
suoraan kantavien seinäelementtien päälle 
niin, että väliin tulee vain noin 3 mm paksu 
neoprennauha.

Jäykistävät ja kantavat seinäelementit 
hitsataan usein järeillä teräslapuilla yhteen 
eikä pystysaumoja juoteta betonilla. Saumat 
tiivistetään vain mineraalivillalla ja kitataan 
molemmin puolin.

Betonielementtejä tuodaan Norjaan jonkin 
verran Latviasta ja teräsrakenteita esim. Puo-
lasta ja Baltian maista. Iso osa elementtiasen-
tajista on ruotsalaisia.

Uutisia Norjasta:

Betoniteollisuuden 
asennusekskursio Norjaan

Lasikuitua ja lasia betonijulkisivuissa
Mielenkiintoinen kohde oli Oslossa Vulkanin 
eteläisen alueen kortteli, jossa rakennusten 
julkisivut on verhoiltu 12 mm paksusta lasikui-
tubetonista. Elementit on toimittanut Byggim-
puls AS (www.byggimpuls.com) ja arkkitehtinä 
on ollut Niels Torp AS Arkitekter. Bygg impuls 
on toimittanut myös Kristiansandin Kilden-
musiikkitalon mustat akustiikkaseinäelementit. 
Akustiikkaseinäelementtien pinta on lasikui-
tubetonia ja tausta normaalibetonia.

Lasikuitubetonielementit voivat olla jopa 
noin 7 m pitkiä, mutta silloin niiden taustalla 
on EPS- tai teräsvahvikkeet. 

1 Betoniteollisuus ry:n ekskursioryhmä.

2 Oslon eteläisen Vulcanin alueen hotelli lasikuitu-

betonijulkisivuineen palkittiin Norjan vuoden 2012 

Betonielementtipalkinnolla. Kohteen on suunnitellut 

Niels Torp AS Arkitekter.

1

Arto Suikka, dipl.ins. tuoteryhmäpäällikkö
RTT ry / Betoniteollisuus ry
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Betoniteollisuuden asennusekskursio Norjaan
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3, 6, 7 Asuntoja, toimistoja, kauppaliikkeita ja 149 

huoneen hotellin sisältävä Vulkan-kortteli sai myös 

Norjan vuoden 2012 Betonielementtipalkinnon  

(Betongelementprisen 2012). Korttelin on suunnitellut 

Niels Torp AS Arkitekter.

4 Byggimpuls AS on toimittanut myös Kristiansandin 

Kilden-musiikkitalon mustat akustiikkaseinäelementit. 

Akustiikkaseinäelementtien pinta on lasikuitubetonia 

ja tausta normaalibetonia.
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5 Norjassa yksi tyypillinen runkoratkaisu on teräs-

runko + ontelolaatat jäykistävillä betoniseinillä. Teräs-

palkit palosuojataan mineraalivillalevyllä.

7 Oslon Vulkanin eteläisen alueen korttelin raken-

nusten julkisivut on verhoiltu 12 mm paksusta lasikui-

tubetonista. Lasikuitubetonielementit voivat olla noin 

7 m pitkiä, mutta silloin niiden taustalla on EPS- tai 

teräsvahvikkeet. 
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Asuntoja, toimistoja, kauppaliikkeita ja 149 
huoneen hotellin sisältävä Vulkan-kortteli sai 
myös Norjan vuoden 2012 betonielementtipal-
kinnon (Betongelementprisen 2012). 

Tänä vuonna kilpailun voitto jaettiin, sillä 
toisena kohteena 1. palkinnolla palkittiin Stavan-
gerin uusi musiikkitalo. Sen erikoisuutena ovat 
mm. punaiset hiotut julkisivuelementit, joissa 
on käytetty punaista ja kirkasta lasimursketta, 
norjalaista graniittia, valkosementtiä, punaista 
rautaoksidiväripigmenttiä sekä silikaa. Sei-
näelementtejä löytyy myös talon sisätiloissa. 
Konserttitalon arkkitehtisuunnittelusta on 
vastannut Ratio Arkitekter AS.

Viivakoodialue Oslossa
Vierailuryhmä tutustui uuteen Oslon Björvikan 
ns. ”viivakoodialueeseen”. Alue on suuri koko-
naisuus, johon kuuluu 9, enintään 24-kerrok-
sista toimisto- ja asuinrakennusta ja yhteensä 
n. 400.000 krs-m2. Yleisin runkoratkaisu alueella 
on teräsrunko ja ontelolaatat. Kuuden kohteen 
rungon oli toimittanut Contiga ja yhden Ruukki 
Construction yhdessä Spennconin kanssa.  Kaksi 
yhdeksästä rakennuksesta on paikallavalurun-
koisia. Julkisivut ovat yleensä kevytrakenteisia, 
lasia tai metallikasetteja. Norjassa yleisesti maan 
itäpuolella käytetään kevyitä julkisivuratkai-
suja ja länsipuolella betonielementtijulkisivuja.

6

7

Betoniteollisuuden asennusekskursio Norjaan
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Björvikan rannan rakentaminen tulee jat-
kumaan vielä pitkään lähinnä asuntorakenta-
misena. Alueen kruununa on jo käytössä oleva 
Oslon uusi oopperatalo.

Työturvallisuus
Työmailla näkyi useita pikku yksityiskohtia, 
joilla työturvallisuutta parannetaan. Esim. 
harjateräsnipuissa, jotka tulevat työmaalle, 
on nostohihnat valmiina. Hihnat palautuvat 
takaisin kuljetusliikkeelle. Hissikuilujen välityö-
tasoissa oli myös nostohihnat valmiina, jolloin 
niiden siirtely työmaalla on helpompaa. Lähes 
kaikki työmaan putoamistelineet ovat valmiita 
teräsverkkoelementtejä (Peri tai vastaava). Ele-
menttiasentajat käyttivät turvavaljaita ja -köysiä 
joustavasti siten, että reunimmaisella eniten 
putoamisvaarassa olevalla kaverilla on köysi 
kiinni, muilla se oli valmiustilassa.

Norjan elementtijärjestö kouluttaa aktiivi-
sesti asennustyönjohtajia 5+2 päivän kursseilla. 
Työmailla on käytössä Suomen tapaan työtur-
vallisuuskortit ja kulkuluvat.

Arto Suikka, matkanjohtaja

8, 9  Stavangerin uusi musiikkitalo.  Sen eri-

koisuutena ovat mm. punaiset hiotut betonijulkisi-

vuelementit, joissa on käytetty punaista ja kirkasta 

lasimursketta, norjalaista graniittia, valkosementtiä, 

punaista rautaoksidi-väripigmenttiä sekä silikaa. Sei-

näelementtejä löytyy runsaasti myös talon sisätiloissa. 

Konserttitalon arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 

Ratio Arkitekter AS.

10 Stavangerin musiikkitalon betonielementeissä 

oleva punainen ja kirkas lasimurske tuo elävyyttä 

hiottuun betonipintaan. Lasimurske syventää punaista 

väriä ja luo kolmiulotteisen vaikutelman pinnasta.

11 Oslon Björvikan ns. viivakoodialue, jossa nousee 

parhaillaan toiseksi viimeinen eli 8. talo (valkoinen 

talo oikealla). Björvikan rannan rakentaminen tulee 

jatkumaan vielä pitkään lähinnä asuntorakentamisena. 

Oslon oopperatalo toimii jo vieressä.

11

Betoniteollisuuden asennusekskursio Norjaan
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Koivukylän rautatieristeyssilta 
kaartuu pääradan yli

Sirkka Saarinen, toimittaja Kehärata erkanee pääradasta Vantaan Koivukylässä, jossa näyt-
tävä, 450 metriä pitkä rautatieristeyssilta ylittää kauniisti kaar-
tuen pääradan. Silta on Suomen neljänneksi pisin rautatiesilta.

Koivukylän rautatieristeyssilta on rakenteel-
taan jännitetty betoninen kaukalopalkkisilta. 
Se on 450 metriä pitkä ja 18 metriä leveä, sillan 
hyötyleveys on 11,6 metriä. Sillan korkein kohta 
on 13 metriä maanpinnan yläpuolella.

Kehäradan junaliikenne kulkee siltaa pitkin 
kahdella raiteella. Vuoden 2012 lopussa valmis-
tuva silta on rakennettu vaativissa olosuhteissa: 
junaliikenteen aikana ja sen alapuolella kulke-
vien pääradan neljän raiteen välissä.

Koivukylän rautatieristeyssilta rakennettiin 
kahdessa vuodessa. Rakentaminen käynnistyi 
vuoden 2011 alussa. Sillan rakennuttaja on Lii-
kennevirasto. Ulkonäkösuunnittelusta ovat vas-
tanneet WSP Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B&M. 
Siltarakenteen ulkonäkö on saanut vaikutteita 
lentämiseen ja juniin liittyvästä aerodynaami-
sesta muotokielestä. Ratasuunnitteluvaiheen 
siltasuunnittelu on tehty Pöyry Oy:ssä. Raken-
nussuunnittelija on Ramboll Finland Oy. Sillan 
urakoi Kesälahden Maansiirto Oy. Betonin ja 
betoniteräkset toimitti Betoni Center Oy. Jän-
nitystyöt teki Lemminkäinen Oy.

Rakentaminen kuudessa lohkossa
Silta on jännitetty betoninen kaukalopalk-
kisilta. Silta rakennettiin kuudessa lohkossa, 
joista pisimmät lohkot ovat noin 100 m pitkiä. 
Sillassa on 16 pituudeltaan 27 – 33,5 metriä pitkää 
jännettä. Sillan pyöreämuotoisen reunapalkin 
korkeus on  2,9 metriä. Sillan kohdalla radan 
kaarevuussäde on 507 metriä.

Pisimmän siltalohkon valu kesti lähes kolme 
vuorokautta. Betonia siltaan on tarvittu noin 

1 Kehärata.

2, 3    Silta on jaettu vedenpitävin liikuntasaumoin 
kuuteen erilliseen lohkoon. Jokainen 60–100 
metriä pitkä betonilohko on valettu ja jänni-
tetty omana työvaiheena. Ensin rakennettiin 
pääradan päälle sijoittuva sillanosa.

2

3
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17400 m3, betoniterästä 2440 tonnia, jänneterästä 
205 tonnia.

Silta on jaettu vedenpitävin liikuntasau-
moin kuuteen erilliseen lohkoon. Jokainen 
60–100 metriä pitkä betonilohko on valettu ja 
jännitetty omana työvaiheena. Ensin rakennet-
tiin pääradan päälle sijoittuva sillanosa, joka 
jännitettiin päällysrakenteen molemmilta 
puolilta aktiiviankkureiltaan. Tämän jälkeen 
rakennettiin lohkolta 4 edeten siltalohkot 3 ja 
5. Kyseiset lohkot jännitettiin pääosin vapaan 
päädyn puolelta, josta löytyy jännittämistyön 
vaatima tila. Siltalohkoon 4 rajoittuvat päädyt 
varustettiin passiiviankkurein muuten paitsi 
päällysrakenteen yläosaan tehtiin kahdelle 
kaapelille jännittämistila, jossa käytettiin 
aktiiviankkureita. Yhteen palkkiin sijoitettiin 
10 kaapelia, jotka koostuivat yhdeksästätoista 
punoksesta. Kaapelit jännitettiin noin 4 MN 
voimalla jännittämissuunnitelmassa esitetyssä 
järjestyksessä. Jännittämistyön teki Lemmin-
käinen Oy Mekano Oy:n MK4 injektoitavalla 
jännitysmenetelmällä.

Suunnittelupäällikkö Sami Noponen Ramboll 
Oy:stä nostaa suunnittelun haasteellisimmiksi 

asioiksi sillan poikkeuksellisen muodon, perusta-
misen keskiraiteiden väliin sekä pääradan yli kul-
kevan sillan monivaiheisen rakentamisen. Myös 
suunnitteluaikataulu oli tiukka. Suunnitelmien 
yhteensovittaminen vaati tiivistä yhteistyötä 
siltasuunnittelijoiden välillä, riskien hallinta 
puolestaan liikennesuunnittelijoiden kanssa. 
 
Lisätietoja:
Sami Noponen, dipl.ins., suunnittelupäällikkö
Siltatekniikka, Ramboll Finland Oy
gsm 0400 640 275
sami.noponen@ramboll.fi

4, 5    Siltarakenteen ulkonäkö on saanut vaikutteita 

lentämiseen ja juniin liittyvästä aerodynaamisesta 

muotokielestä. Sillan pyöreämuotoisen reuna-
palkin korkeus on  2,9 metriä

6, 7   Rakennepiirustuksia.

8 Kehäradalla liikennöivät junat ovat kaupunkilii-

kenteeseen suunniteltuja uusia Sm5-matalalattiajunia, 

joiden maksiminopeus on 120 km tunnissa.
8
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Kehärata
Kehärata muodostaa joukkoliikenteen tärkeän 
runkoyhteyden lentoaseman kautta pääradan 
ja Vantaankosken radan välille. Liikennöinti 
kehäradalla aloitetaan heinäkuussa 2015.

Kehärata on oleellinen osa pääkaupunki-
seudun kaupunkirataverkkoa, joka parantaa 
koko seudun joukkoliikennetarjontaa. Rata 
yhdistää seudun asuin- ja työpaikka-alueet 
ja on samalla raideyhteys Helsinki-Vantaan 
kansainväliselle lentoasemalle.

Kehärata-projektin kokonaiskustannusar-
vio on 655 miljoonaa euroa. Rahoitus jaetaan 
valtion ja Vantaan kaupungin kesken. Projekti 
saa EU-tukea tässä vaiheessa yhteensä noin 
17,8 milj. euroa.

Kustannusarvioon sisältyvät myös Hämeen-
linnanväylän parantaminen Kehä III:n ja Kei-
molan välillä sekä Tikkurilan matkakeskuksen 
ensimmäinen vaihe.

Kehärata-projekti toteutetaan Liikennevi-
raston rautatieosaston johdolla. Muita sopimus-
kumppaneita ovat Vantaan kaupunki, Liiken-
neviraston tieosasto ja Finavia Oyj.

Kehärata lukuina
• kustannusarvio 655 M€
• kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata
• radan mitoitusnopeus 120 km/h
• radan pituus 18 km
• uusia asemia 5 kpl ja asemavarauksia 3 kpl
• liityntäpysäköintipaikkoja ensimmäisessä 

vaiheessa autoille noin 700, lisäksi polku-
pyöräpaikkoja. Pysäköintipaikkoja lisätään 
tarpeen mukaan.

Koivukylän rautatieristeyssilta kaartuu pääradan yli

9

10

9–12 Silta on jaettu vedenpitävin liikuntasaumoin 

kuuteen erilliseen lohkoon. Jokainen 60–100 metriä 

pitkä betonilohko on valettu ja jännitetty omana työ-

vaiheena. Ensin rakennettiin pääradan päälle sijoittuva 

sillanosa, joka jännitettiin päällysrakenteen molemmilta 

puolilta aktiiviankkureiltaan. 

 Sillassa on 16 pituudeltaan 27–33,5 metriä pitkää 

jännettä. Sillan kohdalla radan kaarevuussäde on 507 

metriä.
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Railway crossing bridge in Koivukylä 
arches over main line
The ring rail line, which will be completed in 
2015, diverges from the main line in Koivukylä in 
Vantaa, where an impressive 450 m long railway 
crossing bridge arches beautifully over the main 
line. The bridge is the fourth longest railway 
bridge in Finland. 

The railway bridge in Koivukylä is a post-
tensioned concrete trough girder bridge. It is 
450 m long and 18 m wide; the useful width of 
the bridge is 11.6 m. The highest point of the 
bridge stands at a height of 13 m above ground. 

The bridge was built under demanding condi-
tions: with ongoing train traffic and between the 
four tracks of the main lines running under the 
bridge. It was built in four sections, the longest 
being ca. 100 m long. The pouring of the longest 
bridge section took almost three day. 

11
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Haukilahden vesitornin 
peruskorjaus 2011–2012

1960-luvulla rakennettu Haukilahden vesitorni 
edustaa suomalaisen vesitorniarkkitehtuurin ja  
rakennustekniikan huippua. Se on tunnettu 
maamerkki espoolaisessa maisemassa. Raken-
nus sijaitsee maastollisesti kaakkois-Espoon kor-
keimmalla kohdalla. Yli 40 vuoden ikäinen torni 
on peruskorjattu ensimmäisen kerran 2011–2012. 
Työn perustaksi laadittiin ensimmäiseksi julki-
sivujen ja allasrakenteiden kuntotutkimukset 
ja rakennushistoriaselvitys. 

Kuntotutkimuksen perusteella päätettiin 
uusia betonipintainen vesikatto sekä näköala-
terassin kuorielementit.

Rakennushistoriaselvitys valottaa arkki-
tehtonisesti ja rakennusteknisesti rohkean ja 
omaleimaisen suunnittelun ja rakentamisen 
taustoja ja periaatteita. Kohteen nykytilan doku-
mentoinnin ohessa tehtiin laajoja arkisto- ja 
haastattelututkimuksia. Alkuperäiset arkki-
tehti- ja rakennepiirustukset, työselitykset ja 
työmaapäiväkirjat valottivat suunnittelu- ja 
rakennusvaiheita. Eri aikoina otetut valokuvat 
olivat tukena muutosvaiheiden kartoittamisessa.

Torni on rohkean suunnittelutiimin 
yhteistyön tulos
Haukilahden vesitorni on rakennettu 1967–1968. 
Tornin vesitilavuus on 4.100 m³ ja se suunnitel-
tiin alun perin 40.000 asukkaan kulutukseen. 
Kohteen arkkitehtina toimi Erkko Virkkunen 
ja rakennesuunnittelijana DI Ilmari Hyppänen. 
Arkkitehtuurille ovat tunnusomaisia rationa-
lismi ja rakenteellinen kokeilunhalu. Haukilah-
den vesitornin kantavana ideana oli 1960-luvun 

Juha Hovinen
Rakennuttaja-arkkitehti
Espoon kaupunki
juha.hovinen@espoo.fi 

Vesitornit kuuluvat näkyvällä tavalla suomalaiseen sodanjäl-
keisen kaupungistumisen maisemaan. Suuri osa vesitorneista 
on lähestymässä peruskorjausikää ja monin paikoin arvioidaan 
uudelleen niiden toiminnallista roolia, mahdollista purkamista 
ja korjaamisen periaatteita. Vesitornit ovat tyypillisesti betoni-
rakenteisia.

utopia-arkkitehtuuri, ajatus ”lentävän lautasen” 
kaltaisesta leijuvasta rakennusmassasta. Tätä 
ideaa on korostettu myös tornin julkisivuva-
laistuksella.

Torni on edelleen käyttökelpoinen ja tarpeel-
linen osa kaupungin vesihuoltoa. Se palvelee 
nyt 70.000 asukkaan kulutusta. Se on pääkau-
punkiseudun vesitorneista ainoa, johon myös 
yleisöllä on pääsy. Ravintolan ja näköalaterassin 
ansiosta se on suosittu turistikohde.

Rakenne oli Suomessa ensimmäinen 
lajissaan
Haukilahden vesitornin puolipalloa muistuttava 
vesisäiliö lepää betonisen keskitornin ja kuuden 
pylvään varassa. Säiliöiden päällä on pyöreä 
ravintolasali näköalaterasseineen. Miltei kaikki 
tornin kantavat rakenteet ovat teräsbetonia 
ja näkyvät pinnat käsittelemätöntä betonia. 
Vesisäiliö rakentuu kahdesta sisäkkäisestä 
pallokuoren muotoisesta osasta. Alkuperäiset 
betonikuoret valettiin maahan rakennettujen 
muottien avulla ja betonin sitouduttua osat 
nostettiin kuuden hydraulisen nostimen avulla 
paikalleen noin 40 metrin korkeuteen. Pallo-
kuorien rakenteiden laskenta oli haasteellinen 
tehtävä, jossa käytettiin apuna myös tuon ajan 
tietokoneita.

Peruskorjauksen periaatteet
Vesitornin betoninen monoliittihahmo on 
näkyvä maamerkki kaupungin suurmaise-
massa. Se edustaa lähtökohtaisesti ”karheaa” 
teollisuusarkkitehtuuria, jota tarkastellaan 

1 Haukilahden vesitorni on rakennettu 1967–1968.  

Se on pääkaupunkiseudun vesitorneista ainoa, johon 

myös yleisöllä on pääsy. Ravintolan ja näköalaterassin 

ansiosta se on suosittu turistikohde.  Torni peruskor-

jattiin ensimmäisen kerran 2011–2012. 

useammin kaukaa kuin läheltä.
Tehtävien korjausten laajuusperiaate perus-

tuu perusteelliseen koko vesitornin rakenteita 
koskevaan kuntotutkimukseen, jolla on määri-
tetty korjausratkaisut ja toimenpiteet.

 Pintavauriot on korjattu teräkset puhdista-
malla, suojaamalla ja laastipaikkauksella ja kor-
jaustyö muodostaa uuden rehellisen ”patinan” 
ja ajallisen kerrostuman tämän betonirakenteen 
historiassa. Kattokalotti purettiin ja rakennettiin 
uudelleen jännitettynä rakenteena. Jännitetty 
betonikuoro toimii myös katon ainoana vede-
neristeenä. 144 betonipintaista kuorielementtiä 
purettiin ja rakennettiin uudelleen. Betoniset 
vesisäiliöt on puhdistettu ja pinnoitettu. 

Paikalla valetun kattokalotin rakenteeksi 
oli hankesuunnitteluvaiheessa ehdolla kolme 
erilaista korjausvaihtoehtoa;

• vanhan laatan päälle tehty korotettu puu-
rakenne, kumibitumikermikate

• kumibitumikermikate, ohut betonikuori 
irrotettuna rakenteena vanhan laatan päälle

• täysin uusi paikalla valettu kalottilaatta.
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4 PERI Suomen suunnitteluosasto käytti ammat-

titaitoaan suunnitellessaan vesitornin reunuksen 

kunnostustyöhön sopivan telineen käyttäen apuna 

muutamia muottiosia. Vesitornin reunus piikattiin 

ensin pois noin 30 cm matkalta, jonka jälkeen se 

raudoitettiin ja ruiskubetonoitiin uudestaan. Kaikki 

tämä suoritettiin telineeltä käsin. Telinettä siirrettiin 

vähitellen ympäri koko vesitornin. Tämä työvaihe ei 

olisi onnistunut pelkillä telineosilla tai koriautolla 

maasta käsin. 

Kohteessa käytetyt PERI-järjestelmät:  

- RS-vinotuet

- PERI UP Rosett Flex-teollisuusteline

Haukilahden vesitornin peruskorjaus 2011–2012

2 Vesikaton raudoitussuunnitelma.   

Kuva: A-Insinöörit.

3 Julkisivuelementin kiinnitys.   

Kuva A-Insinöörit.
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Kohteen pääsuunnittelijan, Espoon kau-
punginmuseon ja rakennuttajakonsultin 
kommenttien perusteella valittiin suunnitte-
lun ja toteutuksen lähtökohdaksi uusi valettu 
kalottilaatta.

Uuden laatan rakenteen paksuudeksi valit-
tiin sama 200 mm, kuin vanhalla kalottilaa-
talla lähinnä siitä syystä, että ulkonäöllisesti 
haluttiin säilyttää uusi näkyvä kaareutuva 
ulokerakenne mahdollisimman ohuena (200 
mm) kalottilaatan ulkokehällä rengaspalkin 
ulkopuolella. Rengaspalkki päätettiin uusia 
jo alkuvaiheessa uusien IV-läpivientien isosta 
koosta ja lukumäärän lisääntymisestä johtuen.

Rengaspalkkia tukevat teräbetonipilarit ø 
300 mm päätettiin alun perin säilyttää, mutta 
rengaspalkin purkutyön edetessä kävi ilmi, että 
ne eivät kestä riittävän hyvin purkutyöstä aiheu-
tuvia rasituksia väliaikaisista vaakatuennoista 
huolimatta. Uudet teräsbetonipilarit valettiin 
ø 280 mm kokoisina eli pilarirakenteissakin 
pitäydyttiin vanhoissa rakennemitoissa. Kalotin 
geometria pyrittiin säilyttämään.

Uuden paikalla valetun kalottilaatan osalta 
suunnittelun suurimmiksi haasteiksi muo-
dostui ohut rakennepaksuus 200 mm sekä se, 
että rakenne pyrittiin suunnittelemaan niin, 
ettei se halkeilisi lainkaan laatan yläpinnassa. 
Molemmilla tekijöillä oli oleellinen vaikutus 
betonirakenteen vesitiiviyden varmistamisessa.

Yläpinnassa raudoituksen valinnalla vai-
kutettiin vaadittavaan betonipeitepaksuuteen 
käyttämällä kuumasinkittyjä harjateräksiä. 
Ruostumattomien terästen käyttöä harkittiin, 
mutta epävarmuuden takia tuntui paremmalta 
sinkitty ratkaisu. Lisäksi raudoituksen suhteen 
hankalinta oli ympyrän muotoinen rakenne, 

jollin terästen jako, jatkospituudet ja sijoittelu 
hankaloittivat suunnittelua. Kehän sekä säteen 
suuntaisten halkeamien hallitsemiseksi pää-
dyttiin jälkijännitettyyn rakenneratkaisuun. 
Jännityspunokset sijoitettiin rakenteessa ren-
gaspalkin kohdalle kehän ympäri kahteen ker-
rokseen johtuen laatan rakennepaksuudesta. 
Itse jännitystyö suoritettiin punos kerrallaan 
kolmivaiheisesti.

Valutyön onnistumisen kannalta yksi 
oleellisesti vaikuttava tekijä oli valutyön suo-
rittaminen noin 41,0–45,0 m korkeudella. Tämä 
haluttiin huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja 
tilaaja edellytti, että varsinainen valutyö teh-
dään kokonaan sääsuojattuna, jolloin estettiin 
sääolosuhteiden vaikutus työhön sekä mini-
moitiin liian nopean kuivumisen aiheuttama 
kutistuminen rakenteessa. 

Valun jälkeinen työn tulos ja betonipinnan 
laatu oli erinomainen eikä näkyviä halkeamia 
laatan pinnassa esiintynyt lainkaan. 

Uudelleen paikalla rakennettu, rengaspalk-
kiin tuettu jännitetty kattokalotti on tämän 
päivän Suomessa harvinainen betoniraken-
netyö. Hyvän suunnittelun, työmaan valvon-
nan ja ammattitaitoisen toteutuksen ansiosta 
hieno vesitorni on saanut arvoisensa uuden 
elinkaaren.

Työpäällikkö Samuli Halkosaari kertoo: 
”Pneumaattisilla, halkaisijoiltaan n. 300 mm 
hiertimillä on hierretty pallon muotoja. Mes-
tarit päätyivät laastisekoittimeen, ja valmisti-
vat siihen hiertimen sekä aisat, jotta sitä voi 
ajaa kuten ns. ”helikopteria”. Betonin tasaisen 
laadun varmistamiseksi palkattiin alas pumpulle 
ylimääräinen laborantti, joka teki tarvittavat, 
kuormakohtaiset notkeuskorjaukset massaan.”

Renovation of Haukilahti water tower
The semicircular water tank of Haukilahti water 
tower built in the 1960s rests on a central concrete 
tower and six columns. A circular restaurant 
lounge and a panorama terrace are located on 
top of the tanks. Almost all the load-bearing 
structures of the tower are made from reinforced 
concrete and crude concrete is shown on exposed 
surfaces. The water tank consists of two nesting 
spherical shells. The original shells were poured 
using formwork built on the ground. 

The tower was renovated in 2011-2012. The 
decision to replace the concrete roof and the 
cladding units of the panorama terrace was 
based on a condition survey. 

Surface defects were repaired by cleaning 
and protecting the reinforcing, after which the 
surface was repaired with plaster. The roof calotte 
was dismantled and rebuilt as a tensioned struc-
ture. The tensioned concrete shell also serves 
as the only waterproofing of the roof. A total 
of 144 cladding units with concrete facing were 
dismantled and rebuilt. The water tanks made 
from concrete were cleaned and coated. 

The small structural thickness of 200 mm 
as well as the non-cracking top face of the slab 
made the design of the new cast-in-situ calotte 
slab a challenging task. Hot-dip galvanized 
rebars were used in the top face. In order to 
control the cracking of the circular structure, a 
post-tensioned structural solution was chosen.  
All pouring work was carried out sheltered from 
the elements. The quality of the work and the 
concrete surface was excellent and there were 
no visible cracks at all on the slab surface. 

Haukilahden vesitornin peruskorjaus 2011–2012

5

5 Kattoterassilta avautuvat upeat näkymät.
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Peruskorjauksen tekijät
Omistaja ja tilaaja: Helsingin seudun ympäristö-

palvelut -kuntayhtymä HSY / yksikön päällikkö 

Petteri Jokinen 

Rakennuttajakonsultti: Tilakeskus-liikelaitos, 

Espoon kaupunki / rakennuttaja-arkkitehti Juha 

Hovinen, rakennuttajainsinööri Matti Stockus, 

rakenneinsinööri Kari Immonen, valvoja rakennus-

mestari Risto Suonio

Julkisivujen ja allasrakenteiden kuntotutkimukset: 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Karoliina Ketola 

Rakennushistoriaselvitys: Livady Oy / Panu Lehto-

vuori, Janne Prokkola

 

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 

Virkkunen & Co / pääsuunnittelija Risto Virkkunen

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy / 

päärakennesuunnittelija Matti Juntunen, jännitetty 

kalottilaatta DI Toomas Kaljas.

Pääurakoitsija: Skanska Infra Oy / Työpäällikkö 

Samuli Halkosaari, betonityönjohtaja Pekka Koponen

Paikalla valetun jännitetyn kattokalotin muotti, 

raudoitus ja valutyöt: Skanska Infra Oy 

Julkisivukuorielementit: Betonityö Heinonen Oy 

Betonijulkisivujen korjaukset: Survepesu Oy 

Ruiskubetonointi: Suomen Rakennevahvistus Oy 

Rakennusaika: kesäkuu 2011– lokakuu 2012 

Peruskorjauskustannukset: 5,1 milj. euroa

6 Pohjapiirros. Taso +31.050

7 Pohjapiirros. Taso +34.620

8 Leikkaus

9 Pohjapiirros. Taso +67.310

10 Pohjapiirros. Taso +70.270. Ravintola

11 Pneumaattisilla, halkaisijoiltaan noin 300 mm 

hiertimillä hierrettiin pallon muotoja.

Haukilahden vesitornin peruskorjaus 2011–2012
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Haukilahden vesitornin peruskorjaus 2011–2012
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Haukilahden vesitornin peruskorjaus 2011–2012

12 Ulkoseinien pystyleikkauksia

13 Ravintolasali

14 Korjattu kattoterassi

15 Haukilahden vesitorni on tunnettu maamerkki 

espoolaisessa maisemassa. Rakennus sijaitsee maas-

tollisesti kaakkois-Espoon korkeimmalla kohdalla. 

16 Vesitorni iltavalaistuna.

14

13

12

Alkuperäiset kohdetiedot
Katuosoite: Hauenkallio 3, 02170 Espoo

Kerrosala: 2406 k-m2

Rakennuttaja: Espoon kauppalan vesilaitos.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Erkko Virkkunen Ky

Rakenneinsinööri: Insinööritoimisto Ilmari Hyppä-

nen Ky

Vesitekniikka: Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy

Sähköteknillinen suunnittelu: Sähkötekninen insi-

nööritoimisto Veikko Vahvaselkä

Urakoitsijat: Insinööritoimisto Vesipojat Oy, Insinöö-

ritoimisto Vesi-Pekka Oy, Rakennustoimisto Tuomas 

Savolainen

Rakennusvuosi 1967–1968

Rakennuksen tilavuus: 13 800 m3

Vesisäiliön tilavuus: 4 100 m3

Rakentamiskustannukset: noin 3 milj. markkaa, nyky-

rahassa noin 4,1 milj. euroa

15
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Tamperelaisen Asunto Oy Näsinamurin jul-
kisivukorjaus toteutettiin oppikirjamaisen 
esimerkillisesti, joten siitä kannattaa ottaa 
oppia muiden julkisivukorjausta suunnittele-
vien asunto-osakeyhtiöiden, suunnittelijoiden 
ja valvojien sekä urakoitsijoiden. Kunniamainin-
nan sai Asunto Oy Kupittaankartion julkisivure-
montti, jossa oli toteutettu suuren kerrostalon 
arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti vaativa 
julkisivuremontti hallitusti ja taidokkaasti. 

Julkisivuremontti-kilpailussa palkittavassa 
kohteessa tuomaristo kiinnittää huomiota, miten 
asunto-osakeyhtiö on onnistunut hanke- ja 
toteutussuunnittelussa, päätöksentekoprosessin 
sujuvuuteen, remontin aikaiseen toimintaan, 
kustannus- ja aikatauluseurantaan, energian-
säästöihin sekä taloyhtiön asukkaille tiedottami-
seen. Myös korjatun julkisivun arkkitehtuurista 
ja ilmeestä saatu palaute kartoitetaan.

Asunto Oy Näsinamurissa voi tuomaris-
ton mukaan sanoa, että kaikki palkittavalle 
kilpailukohteelle asetetut vaatimukset ovat 
toteutuneet. Yhdeksänkerroksisesta, vuonna 
1978 rakennetusta kerrostalosta on tullut ilmeel-
tään moderni ja asuinalueen ”harmaudesta” 
myönteisesti erottuva rakennus. Vanha osin 
klinkkerilaattapintainen, osin maalattu julki-
sivu on muutettu keraamiseksi julkisivulaataksi, 
joka on kiinnitetty piilokiinnityksellä. Ikkunat 
ja elementtirakenteiset parvekkeet on uusittu. 
Näsinamurin toivotaan innostavan myös naa-
puritaloyhtiöitä julkisivukorjauksiin alueella, 
jossa vanhimmat rakennukset ovat 1960-luvun 
loppupuolelta, nuorimmat 70-luvun lopulta.

Kuntotutkimusta käytettiin Asunto Oy 
Näsinamurissa erilaisten korjausvaihtoehto-

Julkisivuremontti-kilpailun 2012 voittaja

– Asunto Oy Näsinamurin julkisivukorjaus

jen ja suunnittelun pohjana. Korjaushankkeen 
valmisteluun ja suunnitteluun käytettiin riit-
tävästi aikaa, pidettiin runsaasti asukastilai-
suuksia sekä hyödynnettiin 3D-mallinnusta, 
jonka ansiosta korjausvaihtoehtoja esiteltiin 
asukkaille visuaalisina kuvina. 

Korjaushankkeelle asetettiin myös selkeät 
tavoitteet: asumisviihtyisyyden parantaminen, 
energiakulutuksen pienentäminen, ääneneris-
tävyyden parantaminen ja hyvä yhteistyö eri 
osapuolten kanssa. Energiansäästötavoitteeksi 
asetettiin kulutuksen pienentäminen 15 pro-
sentilla, jonka arvioidaan ylittyvän jo tämän-
hetkisten laskelmien perusteella. Hankkeen 
aikana tehtiin laskelmia, miten eri rakenteet 
vaikuttavat energiankulutukseen. Julkisivu-
korjaushankkeen kokonaisenergiatehokkuutta 
arvioitiin JUKO-elinkaarilaskentatyökalulla.

Ääneneristävyys parani merkittävästi nyky-
aikaisten ikkunoiden, mutta myös hyvin ääntä 
eristävien korvausilmaventtiileiden ansiosta. 

Toteutuksen aikana kiinnitettiin erityistä 
huomiota työturvallisuuteen. Lisäksi urakoitsija 
oli valmis minimoimaan ”huputusajan” järjes-
telemällä työaikoja. 

Hankesuunnittelun kustannusarviota päivi-
tettiin jatkuvasti tehtyjen ratkaisujen ja taloyh-
tiön valintojen perusteella. Lopputuloksena oli, 
että 880 000 euron kustannusarvio alitettiin ja 
50 000 euron lisätyövarauksestakin säästettiin 
noin 34 000 euroa. 

Urakka valmistui ajallaan ja pihaurakka 
pääsi alkamaan suunnitellusti heinäkuussa 2012.

Taloyhtiön kolmihenkinen hallitus toimi 
koko ajan aktiivisesti, osallistutti myös osak-
kaat ottamaan kantaa, antamaan palautetta ja 

1

2

Riina Takala, päätoimittaja, Kiinteistöposti
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1 As Oy Näsinamurin uudet julkisivut lisäläm-

möneristettiin ja tuulettuva julkisivurakenne tehtiin 

keraamisen laatan ja julkisivulevyn yhdistelmällä.

2 Jäteastiat muutettiin syväkeräysastioiksi, jotka 

verhoiltiin samanlaisella HB-Gramos-betonilaatalla 

kuin viereinen autotalli.

3,4 As Oy Näsinamuri ennen korjausta. Julkisivuissa 

oli erinäisiä vaurioita: klinkkerilaattojen irtoamista, 

paikallisia korroosiovaurioita, saumauksen vaurioita 

sekä paikallisia kosteusvaurioita jne. Ikkunat olivat 

eteläsivulla erityisen huonokuntoiset.

5 Korjauksen yhteydessä talon katolle rakennettiin 

pitkät räystäät ja uusi sisäänkäyntikatos.

6 Piha kunnostettiin kesällä 2012.
6
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ideoimaan. Osakkaiden ideoista kehittyivätkin 
talon katolle rakennetut pitkät räystäät ja uusi 
sisäänkäyntikatos. Lisäksi jäteastiat muutettiin 
syväkeräysastioiksi, jotka verhoiltiin samanlai-
sella HB-Gramos-betonilaatalla kuin viereinen 
autotalli.

Kunniamaininta teknisesti vaativalle 
toteutukselle
Kunniamaininnan Julkisivuremontti 2012 -kil-
pailun tuomaristo antoi turkulaiselle As Oy 
Kupittaankartion julkisivukorjaukselle, joka 
oli erittäin laaja. Talo on erikoisen mallinen, 
siinä on paljon kulmia ja parvekkeita, joten 
se oli korjauskohteena arkkitehtonisesti ja 
rakennusteknisesti vaativampi kuin esimerkiksi 
Näsinamuri. Korjaushanke kuitenkin vietiin 
läpi hallitusti ja taidokkaasti ja osakkaat ovat 
ilmaisseet olevansa tyytyväisiä lopputulokseen.

Mittavassa korjauksessa vuonna 1982 raken-
netun kerrostalon vanhat sandwich-elementtien 
ulkokuoret eristyksineen poistettiin ja seiniin 
lisättiin eristettä sekä verhottiin julkisivut 
itsepuhdistuvalla poltetulla klinkkerilaatalla. 
Parvekkeille tehtiin perusteelliset laastipaik-
kaukset, kaikki asuntojen ikkunat ja parvekeovet 
sekä porrashuoneiden metalli-ikkunat uusit-
tiin, katon kallistukset korjattiin ja asennettiin 
uudet bitumieristeet sekä rakennettiin uudet 
katokset siivous-parvekkeiden päälle. Myös 
sisäänkäyntikatokset uusittiin.. 

Alunperin taloyhtiö oli päättänyt muuttaa 
parvekekaiteet lasikaiteiksi, miltä pohjalta ark-
kitehti laati luonnospiirustukset kokonaan 

AKHA ry 

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat 

AKHA ry. on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden työskentelyn 

osaamisverkosto, joka ylläpitää asiantuntijarekisteriä 

hallitustyöskentelyn ammattilaisista ja  välittää heitä 

avustamaan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksia 

sekä tarvittaessa osallistumaan hallitustyöskentelyyn. 

Lisäksi se ylläpitää hallitusjäsenrekisteriä, johon 

voivat liittyä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen 

jäsenet, puheenjohtajat ja muutoin hallitustyösken-

telystä kiinnostuneet henkilöt.

Julkisivuyhdistys r.y.

Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen tarkoituksena 

on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja 

teknistä rakentamistapaa. Yhdistys tarjoaa keskustelu-

foorumin ja asiantuntijayhteistyötä, tietoa julkisivualan 

tutkimuksista sekä  osallistuu erilaisiin messu- ym. 

tilaisuuksiin ja järjestää myös omia seminaareja. 

Julkisivuyhdistys on koonnut mittavan JUKO-

ohjeistokansion, joka löytyy internetistä, sekä talo-

yhtiöitä palvelevan JUKO-korjausopas-käsikirjan. 

Lisäksi yhdistys on tuottanut Betonivauriovideon, 

joka soveltuu hyvin mm. opetustarkoitukseen suun-

nittelijoille, taloyhtiöille ja oppilaitoksiin.

lasitetusta parvekelinjoista. Sille ei taloyhtiön 
osakkaiden harmiksi saatu toteuttamislupaa 
kaupunkikuva-arkkitehdiltä, eikä kaupunki-
kuvaneuvottelukunnasta. 

Myös tässä hankkeessa alkuperäinen kus-
tannusarvio alittui ja työn toteutuskin pysyi 
kutakuinkin aikataulussa. 

Työn aikana keskusteltiin lämmöntalteenot-
tojärjestelmän asentamisesta, mikä päätettiinkin 
toteuttaa taloyhtiössä lämpökeskuksen uusimi-
sen yhteydessä lähivuosina. Julkisivuremontin 
jatkeeksi toteutettiin piharemontti.

Kolmas kerta
Julkisivuremontti-kilpailu toteutettiin nyt 
kolmannen kerran. Siinä haetaan asunto-
osakeyhtiöitä, jotka ovat toteuttaneet julki-
sivuremontin tavalla, joka kelpaa esimerkiksi 
myös muille julkisivukorjausta suunnitteleville 
taloyhtiöille ja toteuttaville tahoille.

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. 
ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasian-
tuntijat ry AKHA yhteistyössä Kiinteistöposti-
lehden kanssa. 

Tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana 
RI, ekonomi Juhani Siikala FM Siikala Oy:stä 
ja rakennusneuvos Ben Grass AKHA:n edusta-
jina, puheenjohtaja Mikko Tarri A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy:stä ja päätoimittaja Riina Takala 
Kiinteistöposti-lehdestä sekä arkkitehti, SAFA 
Maritta Koivisto Betoni-lehdestä ja Rakennus-
tuoteteollisuus RTT:stä Julkisivuyhdistyksen 
edustajina.

Julkisivuremontti-kilpailun 2012 voittaja
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7 As Oy Kupittaankartion uusi julkisivu. 8,9 As Oy Kupittaankartio ennen korjausta.

Lisätietoja kilpailusta ja kohteista:
www.julkisivuyhdistys.fi -sivuilta
AKHA, Juhani Siikala, puh. +358 40 058 5102, 
juhani.siikala@saunalahti.fi
Julkisivuyhdistys, Mikko Tarri, 
puh. +358 400 57 66 33, mikko.tarri@ains.fi
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Exemplary implementation 
of façade renovation
The Façade Renovation 2012 Award has been 
won by the façade renovation project of Housing 
Management Company Asunto Oy Näsinamuri 
in Tampere. The renovation has translated the 
nine-storey apartment building built in 1978 into 
a building that has a modern expression and 
stands out positively among the grey mass of 
the residential area. The partly clinker-tile cov-
ered and partly painted old façade has been 
refurbished with ceramic façade tiles featuring 
concealed fixing and the windows and the pre-
cast balconies have been replaced. 

Näsinamuri is hoped to also encourage the 
neighbouring housing companies to carry out 
façade renovations in the area where the oldest 
buildings date back to late 1960s and the newest 
were built in the late 1970s. 

The Board of the housing management 
company has been active, the shareholders 
have participated and voiced their wishes, and 
advantage has been taken from 3D modelling, 
i.e. visualisation of refurbishment alternatives. 
About ten meetings of the residents were held, 
the project kept to the schedule and the costs 
were less than budgeted. The renovation project 
improved the comfort of living as well as the 
sound insulation capacity of the structures, and 
energy efficiency. The pre-defined objective of 
15% energy savings was achieved.

Julkisivuremontti-kilpailun 2012 voittaja
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10, 11  As Oy Kupittaankartion uudet julkisivut 

toteutettiin ns. itsepuhdistuvilla keraamisilla laatoilla.
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Henkilökuvassa Anna Kavén-Toppi 

Betonilehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana diplomi-insinööri  
Anna Kavén-Toppi (s. 1972 Kirkkonummella)

Anna Kavén-Toppi on syntynyt 2. tammikuuta. 
”Minulla oli kuusivuotiaana palava halu päästä 
kouluun, joten aloitin koulutieni vuotta van-
hempien kanssa”, hän kertoo.

Kympin tyttö
Haittaa koulun varhaisesta aloittamisesta ei 
ollut, pikemminkin päinvastoin. Anna myön-
tää olleensa koulussa se kympin tyttö. Palava 
into ei ole hiipunut myöhemminkään: ”Minulla 
on edelleen halu menestyä ja olla hyvä siinä, 
mitä teen.”

Lukio oli aikanaan itsestäänselvyys, mutta 
jatko-opiskelupaikan valinnassa oli sattumalla 
suuri osuus. Annan eno on konepuolen diplomi-
insinööri. Hän soitti Retuperän WPK:ssa. ”Häntä 
seuratessa teekkarielämän sosiaalinen puoli 
vaikutti mukavalta. Toisaalta matematiikka ja 
fysiikka olivat koulussa mieluisia. Insinööriy-
dessä houkutteli se, että siinä voi pärjätä loo-
gisella päättelykyvyllä ja oivaltamisella. Toisin 
kuin vaikkapa oikiksessa, jossa tenttiin pitäisi 
lukea 20 kirjaa. Lääkärin ammatti puolestaan 
kariutui siihen, että kammosin tuolloin verta”, 
Anna muistelee kimuranttia ammatinvalinta-
tilannetta.

Arkkitehtuuri kiinnosti, mutta arkkitehtien 
silloinen keskimäärin 11,5 vuoden valmistumis-
aika tuntui Annan mielestä aivan liian pitkältä. 
”Niinpä valitsin rakennusosaston, nimenomaan 
talonrakentaminen kiinnosti. Lisäksi opiskelin 
pääaineina korjausrakentamista sekä palo- ja 
turvallisuustekniikkaa.”

Valintoja ei ole tarvinnut katua: opiskelu 
oli mielekästä ja teekkarielämäkin osoittautui 

mukavaksi. ”Opiskeluvaiheessa syntyi myös 
hieno verkosto, opiskelukavereita tulee työelä-
mässä vastaan mitä erilaisimmissa yhteyksissä.”

Vastuu kasvattaa
Diplomityönsä Anna teki Ormax Oy:lle beto-
nikattotiilien käytöstä korjausrakentamisessa. 

Seuraava steppi, valmiina diplomi-insinöö-
rinä, olikin sitten työpaikka Ormaxilla.

Ormaxilla Anna työskenteli 10 vuotta vuodet 
1997–2007. ”Hyvä, positiivinen kokemus”, hän 
toteaa.

”Oli ilo päästä sellaiseen yritykseen ja 
saada sellaiset esimiehet, jotka antoivat paljon 
vastuuta. Helppoa se ei suinkaan ollut, vaan 
välillä hyvinkin rankkaa. Mutta vastuun myötä 
matkan varrella kehittyi itsekin. Projektityöt 
olivat myös hyvin vaihtelevia: pääsin muun 
muassa vetämään silloin kehittymässä olevaa 
elektronisen kaupankäyntiin liittyvää pohjois-
maista projektia.”

”Näin jälkeenpäin ajatellen toki tuntuu, 
että siirtyessäni projektitöistä 28-vuotiaana 
Ormaxin myynti- ja markkinointijohtajaksi 
olin aika nuori. Ensimmäinen vuosi meni 
kyllä aika sumussa. Onni oli, että ympärillä 
oli osaavia ihmisiä tukemassa. Oman paikan 
ottamista helpotti sekin, etten noussut tehtä-
vään yrityksen myynnin keskeltä vaan ikään 
kuin ulkopuolisena.”

Persoona ja asenne ratkaisee, ei sukupuoli
Entä naiskortti, nainen insinöörinä? ”Arvasin, 
että kysyt. Etkä ole suinkaan ensimmäinen”, 
Anna nauraa.

”Minulla ei ole valmista vastausta. En ole 
itse kokenut naiseutta työssäni ongelmana. 
Haluankin uskoa, että oma eteneminen työssä 
johtuu omasta persoonasta ja asenteesta, ei 
mies-nais-asetelmasta”, hän summaa.

”Totta kai rakennusala on miehinen. Mutta 
minua se ei ole vaivannut. Ainoa asia, jossa nai-
seus ehkä näkyy, on se että nainen tunnistetaan 
ja muistetaan paremmin. Herkästi käy niin, että 
joku muistaa minut, mutta minä en välttämättä 
muista häntä.”

Lasikatto-ongelmasta puhuminen ainakin 
2000-luvun alun Ormaxissa lähinnä huvittaa. 
Silloin näet yrityksen tuotantojohtaja, myynti- ja 
markkinointijohtaja, talousjohtaja, laatupääl-
likkö ja markkinointiviestintäpäällikkö olivat 
kaikki naisia.

Ja osaavat naisetkin verkottua. Anna kertoo, 
että ormax-naiset pitävät edelleen kiinteästi 
yhteyttä. Alkuvuodesta on jo varattuna yhteinen 
oopperamatka Tallinnaan.

Tuntosarvet tuotantoon
Vuonna 2007 Anna siirtyi betonikattotiilien 
parista harkkomaailmaan, Lakan Betoni Oy:öön. 
”Muutos oli iso ja virkistävä: isosta kansainvä-
lisetä yrityksestä kotimaiseen perheyritykseen 
betoniliiketoimintayksikön päälliköksi.”

”Kansainvälisten omistajien myötä päätös-
valta Monierilla, siis entisellä Ormaxilla, oli 
siirtynyt aika pitkälti muualle. Jalkautimme 
muiden tekemiä ratkaisuita, päätöksenteko ja 
suunnittelu tehtiin muualla. Esimerkiksi mark-
kinointiratkaisut tehtiin yhteispohjoismaisesti. 
Myös byrokratian määrä lisääntyi pohjoismaisen 

1 Ammatinvalintavaiheessa Anna Kavén-Toppia 

houkutteli insinööriydessä se, että siinä voi pärjätä 

loogisella päättelykyvyllä ja oivaltamisella.
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Henkilökuvassa Anna Kavén-Toppi

funktionaalisen organisaatiomallin myötä huo-
mattavasti: Suomen johtoryhmäläisilläkin oli 
jokaisella oma esimies Ruotsissa”, Anna kertaa 
tilannetta, jossa oma liikkumavara kutistui.

”Ilolla olen pannut merkille, että Monier on 
sittemmin selvästi lisännyt paikallista päätök-
sentekoa ja nimittänyt suomalaisen maajoh-
tajan, jolle johtoryhmäläiset raportoivat”, hän 
jatkaa.

Perheyrityksessä päätöksenteko oli sen sijaan 
joustavaa, nopeaa ja mutkatonta. Byrokratiaa 
ei juuri ollut, vaan usein soitto toimitusjohta-
jalle riitti. Ja vastauskin tuli monesti saman 
tien. Mielenkiintoista ja haastavaa oli Annan 
mukaan myös se, että myyntivastuun jälkeen 
hänen vastuullaan oli koko betonituoteyksikkö 
ja sen kolme tehdasta.

Annan toimipaikka oli Lopella, Lakan 
Betonin moderneimman betonituotetehtaan 
tiloissa. Toki yrityksen kotipaikka Joensuukin 
tuli Espoossa asuvalle Annalle tutuksi. Siellä 
pidettiin johtoryhmän kokoukset ja siellä oli 
myös Annan vastuulla oleva tehdas, paikallinen 
myynti sekä kivitalotoiminta.

Harvoin tarjolla -työpaikka
”Harmittavan lyhyt, runsaat kaksi vuotta”, 
Anna toteaa työjaksostaan Lakan Betonissa. 
”Viihdyin näet erittäin hyvin ja koin edelleen 
oppivani uutta. Mutta sitten tuli harvoin tarjolla 
-mahdollisuus, kun Saint- Gobain Weber Oy Ab 
kysyi minua markkinointijohtajaksi.”

Anna hyppäsi siis syksyllä 2012 takaisin 
kansainvälisiin ympyröihin, sananmukaisesti 
maailmanlaajuiseen yritykseen. ”Selvitin kui-
tenkin tarkkaan, mikä on Suomen Weberin 
autonomia-aste. Missä päätökset tehdään?”

Kulunut vuosi on Annan mukaan osoitta-
nut , että käytäntö on toimiva. ”Konserni antaa 
tietysti budjettiraamit. Sillä on myös mahtava 
markkinointikoneisto, jonka kautta saamme 
ideoita, innovaatioita ja tuloksia, miten ne ovat 
muualla toimineet. Mutta päätökset teemme 
täällä itse. Kuvaavaa on, että näin isolla kansain-
välisellä konsernilla ei ole esimerkiksi graafista 
ohjeistoa. Toki logot ja muut ovat yhteiset, mutta 
graafinen ohjeisto mainosleiskojen ja esittei-
den ulkoasua myöden on Suomessa paikallisen 
mainostoimiston kanssa laadittu”, hän kertoo 
esimerkkinä.

Sama etu pätee myös kehityksessä: ”On 
huikea etu, että saamme ison konsernin ideoita 
ja ajatuksia testattuna sisaryrityksistä. Emme 
ole ainoastaan ottavana osapuolena, mistä pitää 
huolen Suomessa oleva Weberin kansainvälinen 
lattioiden osaamiskeskus. Osaamiseemme luote-
taan konsernissa ja esimerkiksi kansainvälisen 
saumalaastiprojektin tuotekehitys ja valmistus 
investoineen saatiin Suomeen.”

Virikkeitä tulee myös tiiviistä yhteydenpi-
dosta pohjoismaisten kollegojen kanssa sekä 

konsernin sisäisistä kansainvälisistä koulutuk-
sista, joissa saatetaan istua samassa työryhmässä 
sulassa sovussa kiinalaisten, turkkilaisten ja 
brasilialaisten kanssa. Weberillä on Suomessa 
yhdeksän tehdasta, neljä aluevarastoa ja noin 
300 työntekijää. Maailmanlaajuisesti sillä on 
tuotantolaitoksia peräti 43:ssa maassa.

Monta käyntikorttia
Vaikka Anna on diplomi-insinöörinä työsken-
nellyt ”vain” kolmessa yrityksessä, hänen käyn-
tikortissaan on ollut moninkertainen määrä 
yritysnimiä. ”Ormaxissa, nykyisessä Monierissa 
oli kymmenen vuoden aikana viisi nimenvaih-
dosta”, hän naurahtaa.

”Kun ormaxilaisena seurasin nykyisen 
työnantajani useita nimimuutoksia, ihmet-
telin, miksi tuotenimiä, kuten Lecaa, Kahia ja 
Vetonitia ylläpidettiin. Nyt olen ymmärtänyt 
miksi. Tosin Weber on imagotutkimuksessa jo 
ilahduttavasti ajanut ohi tuotenimien.”

Ympäristövaikutusten vertailut 
yhteismitallisina
”Kestävät, energiatehokkaat ratkaisut. Materiaa-
lien valinnanvapaus, yhteismitallinen ympäris-
tövaikutusten tarkastelu”, Anna summaa hyvän 
rakentamisen vaatimuksia. Rakennustuotteiden 
osalta se tarkoittaa esimerkiksi elinkaariana-
lyysien ja ympäristöselosteiden tekemistä, niin 
Weberissäkin.

”Kansainvälisten kiinteistösijoittajien myötä 
myös Suomessa on alettu vaatia ympäristöluo-
kiteltuja rakennuksia, joihin tarvitaan ympä-
ristöä mahdollisimman vähän kuormittavia  
rakennustuotteita ja rakenteita”, hän korostaa.

Mökkiprojekti käynnistymässä
”Oikea materiaali oikeaan paikkaan” -periaatetta 
Anna on toteuttanut henkilökohtaisissakin 
rakennusprojekteissa. Perheen 2000-luvun 

3 Liikunta on Kavén-Toppi -perheessä tärkeää. 

”Olympialaisia myöten”, Anna nauraa. ”Olin lapsia 

kannustamassa Otaniemen urheilukentällä koulun 

järjestämissä olympialaisissa”, hän kertoo kotialbumin 

kuvasta.

alussa Espoon Nöykkiöön rakentama oma-
kotitalo on kiveä. Korjaus- ja palotekniikan 
opinnot olivat vakuuttaneet Annan kivitalon 
turvallisuudesta.

Talossa on Lakan Betonin harkot ja Weberin 
Kahi-väliseinät. Silloin Anna ei tosin tiennyt, että 
tulisi työskentelemään molemmissa yrityksissä.

Nyt perheellä on tontti raivattuna Meri-
Teijossa. Sinne on tarkoitus rakentaa ensi 
kesänä vapaa-ajanasunto. ”Ulkoverhoukseksi 
tulee todennäköisesti puu”,  Anna uumoilee 
merenrantamaisemaan sopivinta materiaalia ja 
tyyliä. Myös Leca-harkon voi verhoilla puulla.

”Rakennuttaa”, hän tarkentaa. Tontin ala-
osan puunraivaus ja laajan nurmikkoalueen 
leikkaaminen riittävät projektissa isäntäväen 
urakaksi.

Ajankäyttö on tässä elämänvaiheessa mie-
titty uusiksi. Nyt tokaluokkalaisen Leevin ja 
eskari-ikäisen Aavan synnyttyä purjehdus 
ja golf vaihtuivat kuntosaliin ja lenkkeilyyn. 
”Myös rakas kuorolaulu odottaa toistaiseksi 
”sitten kun” -aikaa.

Anna on myös innokas hiihtäjä ja laskette-
lija. ”Nyt laskettelemaan pääseekin jo yhdessä 
lasten kanssa”, hän iloitsee.

Anna kertoo, että perheen ja työn yhteen-
sovittamisessa on ollut iso helpotus se, että 
miehen työpaikka, perheyritys Toppi Oy, on 
lähellä kotia. ”Äkkitilanteessa hän ehtii muu-
tamassa minuutissa lasten hätiin.”
   Sirkka Saarinen
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Betoni vihertää  
– mutta ei homeesta

Ilmastonmuutos on menossa ja CO2 päästöjen 
kasvamisella on siinä oma osuutensa. Betoni-
rakentamisen maailmassa asiaan on herätty 
ja saatu aikaan merkittäviä vähennyksiä CO2   

päästöihin. Päästöjä saadaan alas sementin 
tuotannossa ja tekemällä betonista erilaisia 
betoniteknologisia keinoja käyttäen oikeasti 
vähäpäästöisempää. Kyseessä ei siis ole  vain 
”viherpesty” tuote.

Normaalin betonin reilun 200 kgCO₂/
m³ päästöstä voidaan vähentää käyttökoh-
teesta riippuen 20–50 % . Suomessa käytetään 
vuodessa yli 4 miljoonaa m3 betonia, joten 
vähäpäästöisemmällä betonilla on saatu 
erittäin merkittävää kehitystä aikaiseksi 
päästötalkoissa.

Eristeiden paksuuden lisääminen – 
järkevää vai ei?
Rakennusten käytönaikainen energiankulu-
tus lämmitykseen ja jäähdytykseen on vielä 
pitkään merkittävin rakennusten päästö-
jen aiheuttaja, mutta energiatehokkuuden 
parantuessa osuus pienenee. Vuoden 2010 
rakennuksien lämmöneristyksiä koskevissa 
määräyksissä on rakennusten vaipparaken-

teiden u-arvoille annettu varsin hyvät arvot, 
eikä näitä arvoja kiristetty 2012 määräyksis-
säkään – onneksi.

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan 
parantaa monella muullakin tavalla kuin vain 
paksuntamalla eristyksiä. Talotekniset jär-
jestelmät, ikkunat, erilaiset varjostukset, 
rakennusten sijoitus tontilleen yms. ovat 
avainasemassa, unohtamatta käyttäjän 
merkitystä todellisessa kulutuksessa. Käyt-
täjäkohtaiset erot kahden samanlaisen 
rakennuksen energiankulutuksessa voivat 
olla kymmeniä prosentteja. Meidän pitääkin 
panostaa enemmän rakennusten käyttäjien 
opastukseen!

FRAME - tutkimuksen tuloksista nähdään, 
ettei lämmöneristyspaksuuksien lisäämisellä 
nykyisestä tasosta saavuteta enää kovin mer-
kittäviä energiansäästöjä kerrostaloraken-
tamisessa, vaikka omakotirakentamisessa 
säästöpotentiaalia vielä näyttää olevan. 
Vanhan rakennuskannan lisäeristyksessä 
potentiaalia sensijaan löytyy.

Valitettavasti lämmöneristystä lisäämällä 
lisätään usein myös riskejä erilaisille kosteus- 
ja homevaurioille. Riskit ovat useimmiten 

hallittavissa riittävällä osaamisella – mutta 
löytyykö sitä? Ei taida vielä löytyä riitävästi. 
Osaajien kouluttamisella on nyt kiire, ettei 
muutaman vuoden kuluttua korjata nyt teh-
tyjä virheitä suunnittelussa ja rakentamisessa.

Betonirakenteet ovat turvallisia, vaikka 
lämmöneristystä lisättäisiin nykyisestä. 
Ongelmia toki on: esimerkkinä kuivumi-
sen hidastuminen ja elementtien nostojen 
vaikeutuminen. Ongelmat ovat kuitenkin 
ratkaistavissa. Betoni on vahvasti kuvassa 
mukana energiatalkoissa jatkossakin, erityi-
sesti jos osaamme hyödyntää massiivisuuden 
tarjoamat mahdollisuudet jäähdytystarpeen 
vähentämisessä.

Betonissa ei home viihdy ja päästötkin 
saadaan kuriin – rakennetaan siis edelleen 
turvallisesti ja kestävästi betonista.

Kolumni

Juha Valjus
Toimitusjohtaja
Suomen Betoniyhdistys ry
juha.valjus@betoniyhdistys.fi
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Uutiset

Virossa Vuoden 2011 betonirakenne julkistettiin 
maaliskuussa 2012 . Voittanut kohde on ”Cro-
matico”, ääni veistos, joka sijaitsee puistossa, 
Tallinnan Laululavan tuntumassa. Palkinto 
myönnettiin kohteen suunnittelijalle, saksalai-
selle kuvanveistäjä Lukas Kühnelle. Kunniakir-
jan saivat myös Andrei Kervališvili, Nordecon 
Betoon OÜ, ja betonin toimittaja HC Betoon AS.

 Cromatico visualisoi kromaattista sävelas-
teikkoa. Kromaattinen asteikko on puolisävelas-
kelin etenevä sävelasteikko, eli oktaavissa on 12 
säveltä.  Cromatico koostuu 12 betonikammiosta,  
jotka kuvaavat oktaaveja sekä mustia ja valkoisia 
pianokoskettimia. Jokaisen ns. betonikammion 
sisätila soi ja kaikuu eri tavoin.

 Cromatico-hanke toteutettiin yhteistyössä 
vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki 
Tallinnan ja kansainvälisen kulttuuri foorumi 
Tuned City (tunedcity.net) kanssa.

   Tuomaristo totesi perusteluissaan, että 
veistos on monimutkainen tekninen ratkaisu, 
mutta samalla se toteuttaa mielenkiintoisella 
tavalla taiteilijan näkemyksen äänistä ja säve-
listä. Ainutlaatuinen, sisäänkäytävä kokonais-
valtainen taideteos sijoittuu hyvin ympäröivään 
maisemaan. Betoni on saanut myös uuden roolin 
akustisena elementtinä ja eräänlaisena soitti-
mena. Vaativan paikallavaletun betonityön laatu 
on  kauttaaltaan erinomainen.  Yhteistyö Lukas 
Kühnen,  Mikko Fritzen ja Nordecon Betoon 
OÜ:stä olevan betonin asiantuntija Mait Rõõmu-
saarin kanssa on ollut projektin alusta alkaen 
innovatiivista, mikä näkyy lopputuloksessa.

  Kilpailussa jaettiin myös kunniamain-
toja: Osoitteessa Helme 14 sijaitsevat kerros-
talot Tallinnassa – Arhitektibüroo JVR OÜ/
arkkitehdit Kalle Vellevoog ja Velle Kadalipp 
sekä AS E-Betoonelement saivat kunniakirjat 
laadukkaasta arkkitehtuurista sekä graafisen 
betonin käytöstä kohteessa.

 Toinen kunniamaininta myönnettiin Taba-
salussa sijaitsevalle omakotitalolle (osoite: Lehe 
8, Tabasalu, Harku, Harju) ja sen suunnitteli-
joille Palm E Arhitektibüroo OÜ / Arkkitehdit 
Eero Palm , Pille Noole sekä asiakkaalle Priit 

”Cromatico” ääniveistos, 
Vuoden 2011 Betonirakenne Virossa

Altpere. Elementtirakenteisen omakotitalon 
betonipinnat niin sisätiloissa kuin julkisivuissa 
luovat harmonisen kokonaisuuden. Betonityö 
on korkealaatuista kauttaaltaan.  

Ehitaja-lehden myöntämä kunniamaininta 
osoitettiin Tallinnan jäteveden puhdistamolle.

  Viron Vuoden betonirakenne -kilpailu järjes-
tettiin vuonna 2012 kahdennentoista kerran. Tuo-
maristossa olivat edustettuina Viron Betoni-
yhdistys (Toomas Laur), Viron arkkitehtiliitto  
(Hindrek Kesler), Viron urakoitsijaliitto (Indrek 
Peterson), Viron Rakennusinsinööriliitto (Heiki 
Meos), Viron Rakennustuoteteollisuus (Enno 
Rebane), Viron Arkkitehti-ja Insinööritoimistojen 

liitto (Martin Aunin). Kilpailun puheenjohtajana 
toimi Aadu Kana. Tuomaristossa rakennusalan 
toimittajia edustivat Eva Kiisler Ehitaja-lehdestä, 
Liivi Tamm Äripäev -lehdestä ja Maritta Koivisto 
Suomen Betoni-lehdest.

 Viron Vuoden betonirakenne-kilpailun jär-
jestää Eesti Betooniühing, Viron Betoniyhdistys. 
Yhdistykseen kuuluu alan yrityksiä,  järjestöjä 
ja yksityishenkilöitä.

Lisätietoja kilpailusta:
www.betoon.org 
http://betoon.org/sisu/ehitis/AB-2011-
nominendid/

    Maritta Koivisto
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Concrete Construction of the Year in 
Estonia: ”Cromatico” sound sculpture
Concrete Construction 2011 in Estonia is “Cro-
matico’” sound sculpture, located on the Tallinn 
Song Festival Grounds. Grand Prix Award of 
the competition was granted to sculptor Lukas 
Kühne from Germany. Constructor Award – 
Andrei Kervališvili, Nordecon Betoon OÜ, Builder 
Award – Nordecon Betoon OÜ, Concrete Supplier 
Award – HC Betoon AS.

“Cromatico” is a visualisation of chromatic 
musical scale. It consists of 12 concrete chambers 
(which illustrate one octave of the black and 
white piano keys). Each chamber of the concrete 
band shell reverberates in a different pitch.

According to the sculptor, the ‘Cromatico’ 
project was realised for The European Capital 
of Culture Tallinn 2011 in cooperation with 
an international culture platform Tuned City 
(tunedcity.net).

Comments of the jury: The sculpture is a 
complicated engineering solution, in which the 
artist’s vision of sounds and their travel through 
the chambers meet well with technical realisa-
tion. “Cromatico’”gives concrete a new role as 
an acoustic element. The quality of technical 
concrete work is very good.  The installation 

1 Cromatico visualisoi kromaattista sävelasteikkoa.

2 Jokaisen ns. betonikammion sisätila soi ja kaikuu 

eri tavoin.

3 Cromatico istuu hyvin ympäristöönsä ja se toimii 

interaktiivisesti osaltaan mukana puiston erilaisissa 

tapahtumissa.
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has also been placed successfully into the sur-
rounding landscape.

The Concrete Construction of the Year-
competition was held for the twelfth time. 

For further information please contact:
www.betoon.org 
http://betoon.org/sisu/ehitis/AB-2011-
nominendid/
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Uutuustuote Akustiikka ACO

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on kehittä-
nyt yhteistyössä Helimäki Akustikkojen kanssa 
ACO- tuoteperheeseen uuden Akustiikka ACO-
130 elementin, ääni- ja paloteknisesti vaativiin 
seiniin.

Akustiikka ACO- 130 elementin laboratoriossa 
mitattu ilmaääneneristysluku Rw on 48 dB ja 
paloluokka EI 120.

Akustiikka ACO- 130 seinän käyttökohteita 
ovat esim. koulujen, toimistotilojen, päiväkotien 
väli- sekä palvelutalojen käytäväseinät. 

ACO on kevytsorabetonista valmistettu onte-
lorakenteinen seinäelementti, jota valmistetaan 
myös 68-, 92- ja 120 mm vahvuuksilla.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy toimittaa 
elementit yhteistyössä valtakunnallisen asen-
tajaverkostonsa kanssa rakennuskohteisiin 
paikalle asennettuina.

Lokakuussa 2012 julkaistiin ACO- elementtien 
akustiikkasuunnitteluohje.

Lisätietoja:
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
puh. 03 877200
www.rakennusbetoni.fi

Uusi NK-betoni ehkäisee 
lattioiden kosteusvaurioita

Lujabetoni Oy:n uusi valmisbetoni, nopeasti kui-
vuva NK-betoni varmistaa rakenteiden nopean 
kuivumisen ja samalla edistää sisäilmaturval-
lista rakentamista. NK-betonilla valetut alueet 
kuivuvat jopa yli kaksi kertaa nopeammin kuin 
tavallista valmisbetonia käytettäessä.

NK-betoni soveltuu monipuolisiin valutöihin, 
mutta on erityisesti tarkoitettu kohteisiin, joissa 
tiukka aikataulun ja turvallinen lattiapinnoit-
taminen asettavat haasteensa..

Sisäilmaongelmat kuriin
Johtaja Markus Haatainen Lujabetonin valmis-
betoniyksiköstä näkee NK-betonille monenlaisia 
käyttömahdollisuuksia, kuten korjausraken-
tamisen. Eräs aikaa vievimmistä työvaiheista 
korjausrakentamisessa on lattian valaminen ja 
valun kuivattaminen. Päällystäminen parketilla 
tai lattiamatolla voi alkaa vasta, kun valetun 
betonilaatan suhteellinen kosteus on 80-90 %. 
Muutoin vaarana on kosteusvaurio.

– Tuote on omiaan vähentämään yleistyneitä 
sisäilmaongelmia, jotka syntyvät kun kiireen 
takia pinnoitetaan betonilattiaa liian aikaisin 
muovimatolla. Kosteus irrottaa matosta ja sen 
liimasta sisäilmaongelmia aiheuttavia kemikaa-
leja. Koska NK-betoni kuivuu huomattavasti 
nopeammin kuin perinteinen valmisbetoni, se 
vähentää rakenteiden kosteusvaurioriskejä, 
Lujabetonin Markus Haatainen kertoo.

Testeissä on todettu NK-betonin kuivu-
misajan olevan noin 40% normaalibetonin 
kuivumisajasta. 

McDonald’sit ensimmäinen iso 
asiakaskohde
Kirkkonummella ja Helsingin Pitäjänmäessä 
tehtiin kesällä 2012 McDonald’s-ravintoloiden 
perusparannusurakka. Aikataulun kirittä-
miseksi lattiavalut suoritettiin NK-betonilla. 

 

– Pinnoitusvalmius saavutettiin 14 vuoro-
kauden päästä betonivalusta, eikä betonilaa-
tan pintaa tarkistettaessa havaittu halkeamia, 
vahvistaa urakassa betonitöiden asiantuntijana 
toiminut konsultti Kari Avellan Konsultointi 
Kareg Oy:stä.

– Normaalisti tämänkaltaisessa kohteessa 
betonin kuivumiseen kuluu ainakin kuukausi. 
NK-betoni kuivui yli kaksi kertaa nopeammin, 
lisää Markus Haatainen. Valettu lattia oli kum-
massakin McDonald’sissa noin 300 neliömetriä. 
Ohuimmillaan massaa oli 5,2 senttiä ja paksuim-
millaan 10 senttiä.

– Olemme testanneet tuotetta tehtaillamme 
ja pienissä kohteissa jo kahden vuoden ajan 
mahdollisimman monenlaisissa olosuhteissa.  
Sen lisäkustannus perinteisiin lattiabetoneihin 
nähden on hyvin maltillinen, Haatainen tarkentaa.

Tuote on käytössä myös uudiskohteissa. 
Esimerkiksi Siilinjärven keskustaan avatta-
van uuden kuntosalin lattiat on valettu NK:lla.

Mikä on NK-betoni?
NK-betoni on tehty uudenlaisella reseptillä, 
jonka kehittämisessä Lujabetoni on tehnyt 
aktiivista työtä side- ja lisäaineiden parissa. 
Uudenlaisesta huokoistimien, notkistimien, 
kiviaineksen ja sideaineiden yhdistelmästä 
vesi pääsee haihtumaan kovettumisvaiheessa 
normaalia nopeammin, lisäksi vapaata vettä 
on betonissa vähemmän. Työstövaiheessa NK-
betoni on kuitenkin hyvin notkeaa, joten beto-
nin käsittelyssä työmaalla ei ole eroja muihin 
valmisbetoneihin verrattuna.

Lisätiedot:
Markus Haatainen, Lujabetonin valmisbetoni-
yksikön johtaja, puh. 044 585 2476
Mikko Isotalo, Lujabetonin toimitusjohtaja,
puh. 044 585 2305
Anse Rajala, johtaja, valmisbetonitoiminnot, 
Ruotsi, puh. 044 585 2432
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Sepa-liittolaatassa 
yhdistyvät betoni ja puu
 

Miktech Oy:n hallinnoimassa Eastwood 
2014-ohjelmassa tuotteistettiin yritysten ja 
VTT:n yhteistyönä uusi välipohjaelementti, 
Sepa-liittolaatta. Tuote on valmis käytettäväksi 
puurakennuskohteissa ja sen soveltuvuutta 
kivirakentamiseen testataan parhaillaan. 

”Sepa-liittolaatta hyödyntää kahden materi-
aalin parhaita ominaisuuksia: puu ottaa vedon 
ja betoni puristuksen”, kertoo Lipa-Betoni Oy:n 
toimitusjohtaja Satu Lipsanen. Laattarakenne 
helpottaa putkien läpivientiä, ja myös lattia-
lämmitys on integroitavissa laattaan. ”Nämä 
asiat helpottavat asennusten suunnittelua ja 
vähentävät työtä työmaalla. Loppukäyttäjän 
kannalta etuna on yhtenäinen huonekorkeus, 
kun putkien koteloinnit sisätiloissa jäävät pois.”

Kehityshankkeeseen ovat osallistuneet 
betonielementteihin erikoistunut Lipa-Betoni 
Oy Pieksämäeltä, LVI-alan yritys Mikenti Oy 
Leppävirralta sekä keiteleläinen puisten kat-
toristikoiden valmistaja Sepa Oy, joka on aikai-
semmin tehnyt Sepa-liittolaattaa paikallavaluna. 
Hankkeen puitteissa on selvitetty erityisesti 
laatan soveltuvuutta kivirakenteisiin sekä 
laatan esivalmistelun astetta. ”Laattaan on jo 
mahdollista integroida lattialämmitysputkisto. 
Lisäksi selvitämme parhaillaan märkätilojen 
kaatojen tekemistä laattaan jo valuvaiheessa 
sekä tarkastelemme, kuinka pitkälle laatta 
voidaan esivalmistella tehtaalla esimerkiksi 
putkiasennusten osalta”, Lipsanen toteaa.

VTT on vastannut laatan kuormituksen ja 
palo- sekä ääniominaisuuksien testauksesta. 
VTT testaa äänen myös talven aikana valmis-
tuvasta kivitalosta, jossa Sepa-liittolaatta on 
elementoituna käytössä ensi kertaa.

Lisätiedot: Satu Lipsanen, toimitusjohtaja,
Lipa-Betoni Oy, puh. 040 3000 536,   
satu.lipsanen@lipa-betoni.fi
Aki Hakala, ohjelmajohtaja, Miktech Oy,  
puh. 0440 361 624, aki.hakala@miktech.fi

Vuoden Betonirakenteen 
julkistaminen ja seminaari 
24.1.2013 Dipoli, Espoo

Vuoden Betonirakenne -palkinto annetaan 
vuosittaisen kilpailun perusteella rakennus-
kohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista 
betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on 
tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista beto-
niarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. 
Kilpailun järjestää Betoniteollisuus ry.

”3D vaiko 5D suunnittelussa” -seminaari
kello 12.30–18.00

Ks. Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen:
www.betoni.com/tapahtumat/
vuoden-betonirakenne
Päivä on maksuton.
Tervetuloa.

Lisätietoja: Maritta Koivisto
maritta.koivisto@betoni.com
puh. 040 9003 577

Vierailevana arkkitehti-luennoitsijana  
John Pawson Englannista.
ks. www.johnpawson.com

12
Betonilattiat -kortisto 2012 
lattioiden suunnitteluun ja 
toteutukseen

Betonilattia on yksi rakennuksen tärkeimmistä 
rakenteista, joten sen suunnittelulla ja toteu-
tuksella on ratkaiseva merkitys lopputuloksen 
onnistumisen kannalta.

Kortistossa on ohjekortit lattiarakentei-
den suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä 
kysymyksistä yleisimmin käytössä esiintyvistä 
betonilattiatyypeistä. Kukin tyyppiratkaisu esi-
tetään yhden noin nelisivuisen kortin muodossa. 
Esitetyt ratkaisut perustuvat käytännössä koe-
teltuihin tämän hetken tietämyksellä hyviksi 
todettuihin ratkaisuihin.
 
Betonilattiakortisto, 2012
Verkkojulkaisu
Tekijät: Asiantuntijatyöryhmä
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry, 
Betoniteollisuus ry, Betonilattiayhdistys ry
72 sivua
ISBN:
Tuotenro:  300048
Hinta: 12,30 euroa (sis. alv 23,0 %)
http://www.rakennusmedia.fi/Shop
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Betonielementtitalon 
arvokorjaus

Suomeen rakennettiin 1960–1970-luvuilla 
lähes 550 000 kerrostaloasuntoa. Valtaosa 
tuolloin valmistuneista asuinkerrostaloista 
tulee 2010-luvulla peruskorjausikään. Raken-
nusten energia- ja arvokorjauksilla on suuri 
tarve. Rakennustiedon uutuuskirja opastaa 
liittämään energiakorjaukset muihin perus-
korjaustoimenpiteisiin siten, että talojen arvo 
kohoaa.

Betonielementtitalon arvokorjaus käsittelee 
asuinkerrostalon kunnossapitoa ja peruskorja-
usten suunnittelua korostaen energiatehokkaita 
korjausratkaisuja. Kirja keskittyy tyypillisen 
1960–70-luvun betonielementtitalon korjauksiin, 
mutta se sopii systemaattiseksi korjausoppaaksi 
kaikkiin asuinkerrostaloihin. 

Kirjan ensimmäisessä luvussa perehdytään 
asunto-osakeyhtiöitä ja rakennusten korjauk-
sia koskevan lainsäädännön muutoksiin ja tul-
kintoihin sekä korjausrakentamiseen liittyviin 
energiakysymyksiin. Luku kaksi antaa opastusta 
korjaushankkeen suunnitteluvaiheeseen sekä 
esittää, miten korjausarvio ja pitkän aikavälin 
korjaussuunnitelma (PTS) tehdään. Luvussa 
kolme esitetään betonielementtitalon huollon 
ja kunnossapidon suunnittelua kellaritiloista 
vesikattoon. Luvussa perehdytään myös put-
kiremontin suunnitteluun, kustannuksiin ja 
toteutustapoihin. Betonielementtitalon muut-
tamista passiivitaloksi käsitellään luvussa neljä. 

Betonielementtitalon arvokorjaus
Tekijä: Markku Lappalainen
Kustantaja: Rakennustieto Oy
63 s., 44 euroa
ISBN 978-952-267-017-5

Kirjoja voi ostaa kustantajan verkkokau-
pasta www.rakennustietokauppa.fi ja 
Rakennustiedon TIETOkirjakaupoista.

Hyvä kaupunkiympäristö  
– parempi elämä

Kirjassa esitellään 20 kaupunkia ja 32 kohdetta, 
joissa kaikissa on parannettu asukkaiden elämää 
kaupunkisuunnittelun keinoin.

 Kirjan tekijöinä on katuinsinöörejä, muo-
toilijoita, sisustus- ja maisema-arkkitehteja, 
arkkitehteja ja kuvataiteilijoita.

Mitä tehtiin, kuka suunnitteli ja  
mitä seurasi?
Mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 
ja Lahti sekä Heinola, Imatra, Joensuu, Jyväs-
kylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, 
Mikkeli, Oulu, Pietarsaari, Rauma, Riihimäki, 
Rovaniemi ja Turku.

Teksteistä on myös englanninkieliset tii-
vistelmät.

Runsaasti kuvia kohteista. Kirja sopii kai-
kille, joita rakennettu ympäristö ja kunta-asiat 
kiinnostavat tai ovat em. hankkeissa mukana. 
Sopii hyvin myös lahjaksi.
 
Lisätietoja: 
kirjan toimittaja Ulla-Kirsti Junttila, Sito Oy, 
Kaupunkisuunnitteluosasto, 
puh. 020 747 6158, ulla-kirsti.junttila@sito.fi
 
Tekijät: asiantuntijatyöryhmä, 
Haastattelut: Sirkka Saarinen
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
160 s., 35 euroa + alv 9 %, yht. 38,15 €
ISBN 978-952-269-069-2, kovakantinen

Tilaukset: www.rakennusmedia.fi, 
rakennusmedia@rakennusmedia.fi, 
puh. 09 1299 276, 1299 251. 
Kirjaa saa myös kirjakaupoista.

Uutuuskirja suomalaisen 
nykyarkkitehtuurin 
särmästä ja vuoropuhelusta

Suomalaisen nykyarkkitehtuurin luonnonlä-
heinen ja ekologinen ilme herättää laajaa kan-
sainvälistä mielenkiintoa. Vuodenvaihteessa 
ilmestynyt Finnish Architecture with an Edge 
luo komean läpileikkauksen suomalaisen ark-
kitehtuurin uusiin saavutuksiin kotimaassa ja 
maailmalla.

Pohjoista luontoa ja ilmastoa on perinteisesti 
pidetty suomalaisen arkkitehtuurin keskeisinä 
innoittajina, joihin kaupungistuminen on viime 
vuosikymmeninä antanut oman, voimakkaan 
leimansa. Parhaillaan on käynnissä murros-
vaihe. Rationaalinen, lasin- ja teräksenhohtoi-
nen kurinalaisuus on tekemässä tilaa uusille, 
raikkaille tuulille.

Kirjassa esitellään 18 kohdetta, joiden suun-
nittelijoita ovat muun muassa Anttinen Oiva 
Arkkitehdit, JKMM Architects, Avanto Arkki-
tehdit ja PES-Arkkitehdit. Esimerkkejä beto-
nirakentamisesta ovat As Oy Flooranaukio ja 
Paasitornin saneeraus ja laajennus Helsingissä 
sekä Pan Gyo Housing Soulissa.

Suomalaisen arkkitehtuurin kärkipään töitä 
esittelevät kohteet ovat paljolti valokuvaaja 
Kari Palsilan valitsemia. Kaikki valokuvat on 
otettu erityisesti tätä kirjaa varten. Kirjan on 
toimittanut arkkitehti SAFA Tarja Nurmi, jonka 
lisäksi teokseen ovat kirjoittaneet muutamat 
siinä esittäytyvien kohteiden suunnittelijoista.

Finnish Architecture with an Edge
Valokuvat: Kari Palsila
Toimitus ja tekstit: Tarja Nurmi
Kustantaja Maahenki Oy (2013)
280 s.,  45 euroa
ISBN 978-952-5870-69-5

Kirjoja voi ostaa kustantajan verkkokaupasta: 
www.maahenki.fi, sähköpostitse maahenki@
msl.fi tai puh. (09) 751 2020 sekä hyvin varus-
tetuista kirjakaupoista.
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PL 381 (Unioninkatu 14, 2. krs)
00131 Helsinki
etunimi.sukunimi@betoni.com
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
vaihde      (09) 12 991
fax      (09) 12 99 291

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

Tuoteryhmäpäällikkö Seppo Petrow
0500 422 652
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Tuoteryhmäpäällikkö Arto Suikka
(09) 1299 290, 0500 500 131
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

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

Projektipäällikkö Petri Mannonen
040 501 0901
etunimi.sukunimi@betoni.com

Projektiassistentti Paula Karvonen
(09) 1299 401, 050 376 2005
etunimi.sukunimi@betoni.com

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Juha Valjus
041 533 6020

Kehitysjohtaja Risto Mannonen
040 900 3578

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutussihteeri Pirkko Grahn
(09) 1299 404, 040 831 4577

Johdon assistentti Lotta Räty
(09) 129 9406 , 040 159 9206

Betonitietoutta  
Unioninkadulla

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  sijait-
sevat Unioninkatu 14:ssa, toisessa kerroksessa. 
Yhteisissä tiloissa toimii myös betonipintanäyt-
tely, joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja 
pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna toimis-
ton aukioloaikoina klo 8.15–16.00 ja tarvittaessa 
esittelystä voi sopia etukäteen arkkitehti Maritta 
Koiviston kanssa,  
gsm 040–9003577 tai 
maritta.koivisto@betoni.com

www.betoni.com 
• sisältää valmistaja- ja tuotetietoa !
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Polymeerikuidut betonissa 
2012

Tämä julkaisu on ohje polymeerikuitujen käy-
töstä betonirakenteissa. Ohje on tarkoitettu 
ensisijassa rakennesuunnittelijoiden käyttöön. 
Ohjeen tavoitteena on tutustuttaa rakennesuun-
nittelijat erilaisiin polymeerikuituihin, kuitujen 
ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. 

Polymeerikuidut jaetaan mikrokuituihin 
ja makrokuituihin. Mikro- ja makrokuitujen 
ominaisuudet sekä käyttökohteet ovat hyvin 
erilaiset. 

Ohjeessa on lyhyesti selostettu erilaisten 
polymeerikuitujen tärkeimmät ominaisuudet, 
vaikutukset tuoreeseen ja kovettuneeseen beto-
niin ja pääasialliset käyttökohteet.

Lisätietoja:
Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Unioninkatu 14)
00131 Helsinki
puh. (09) 12991
faksi (09) 1299 291
www.betoniyhdistys.fi
tai
Suomen Betonilattiayhdistys ry
www.bly.fi



98 4 2012

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuott eet

hakemisto

E
le

m
en

tt 
ir

ak
en

te
is

et
 v

äe
st

ös
uo

ja
t

E
ri

ko
is

ty
öt

 p
iir

us
tu

st
en

 m
uk

aa
n

Jä
nn

eb
et

on
ip

al
ki

t

K
an

av
ae

le
m

en
ti

t, 
K

ou
ru

t

K
att

 o
ti

ile
t

K
ev

yt
so

ra
ha

rk
ot

 , M
uo

tt 
ih

ar
ko

t

K
ui

va
la

as
ti

t

M
el

ue
st

ee
t, 

Tö
rm

äy
ss

uo
ja

t

O
nt

el
ol

aa
ta

t, 
K

uo
ri

la
at

at
, L

iitt
 o

la
at

at

Pa
rv

ek
ke

et

Pe
ru

st
uk

se
t

P
ila

ri
t, 

Pa
lk

it

Po
rr

as
hu

on
e-

 ja
 h

or
m

ie
le

m
en

ti
t

Po
rt

aa
t 

P
ut

ke
t, 

K
ai

vo
t

Se
in

äe
le

m
en

ti
t

Si
ilo

- j
a 

sä
ili

öe
le

m
en

ti
t 

Si
lla

t, 
La

it
ur

it
, T

uk
im

uu
ri

t

Te
rä

sb
et

on
ip

aa
lu

t

T
T-

, H
T

T
 la

at
at

Tu
ot

an
to

ra
ke

nn
uk

se
t

Va
lm

is
be

to
ni

Va
lm

is
be

to
ni

n 
pu

m
pp

au
s

V
äl

is
ei

nä
ha

rk
ot

 ja
 –

la
at

at

Ym
pä

ri
st

öb
et

on
i- 

ja
 p

ää
lly

st
et

uo
tt 

ee
t

Alavuden Betoni
www.alavudenbetoni.fi • • •
Ansion Sementt ivalimo Oy
www.asv.fi • • • • • • • • • • • • • •
A-Tiilikate Oy
www.a-tiilikate.fi •
Bet-Ker Oy
www.betker.fi 

Betonilaatt a Oy
www.betonilaatt a.fi •
Betoniluoma Oy
www.betoniluoma.com • • • • • • •
Betonimestarit Oy
www.betonimestarit.fi • • • • • • • • • • •
Betoni-Sampo Oy
www.betonisampo.fi • • • •
Betoni-Vuokko Oy
www.betoni-vuokko.fi • •
Betroc Oy
www.betroc.fi • • • • • • • • • •
Betset Oy
www.betset.fi • • • • • • • • • •
Elpotek Oy
www.elpotek.fi •
Hartela Oy Paraisten betoni- ja Elementt itehdas
www.hartela.fi • • • •
HB-Betoniteollisuus Oy
www.hb-betoni.fi • • • • • • • •
Hyvinkään Betoni Oy
www.hyvinkaanbetoni.fi • •
JA-KO Betoni Oy
www.jakobetoni.fi • • • • • •
Joutsenon Elementt i Oy
www.joutsenonelementt i.fi • • • • • •
Kankaanpään Betoni ja Elementt i Oy
www.elementt i.fi • • • • •
Kokemäen TB-Paalu Oy
www.jvb.fi • • • • •
Kouvolan Betoni Oy
www.kouvolanbetoni.fi • • • • • • • • • • •
Lahden Kestobetoni Oy
www.kestobetoni.com • • • • • • • •
Lakan Betoni Oy
www.lakka.fi • • • • • • • • • • • • • • • •
Lammin Betoni Oy
www.lamminbetoni.fi • • • •
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Lipa-Betoni Oy
www.lipa-betoni.fi • • • • • • •
LS Laatuseinä Oy
www.laatuseina.fi • • • • • • • • • •
Lujabetoni Oy
www.luja.fi • • • • • • • • • • • • • •
MH-Betoni Oy
www.mh-betoni.fi • • • •
Mikkelin Betoni Oy
www.mikkelinbetoni.fi • • • • • • • • • • • • • • •
Monier Oy
www.monier.fi •
Napapiirin Betoni Oy
www.napapiirinbetoni.fi • • • • • •
Ohenmäen Sora Oy
www.ohenmaensora.fi • • •
Parma Oy
www.parma.fi 

Peab Industri Oy
www.peabindustri.fi • •
Porin Elementt itehdas Oy
www.porinelementt itehdas.com • • •
Rajaville Oy
www.rajaville.fi • • • • • • • • • • •
Rakennusbetoni- ja Elementt i Oy
www.rakennusbetoni.fi • • • • • • • • •
Rudus Oy
www.rudus.fi • •
Rudus Betonituote Oy
www.rudus.fi • • • • • • • • • • • •
Rudus Rakennustuott eet Oy 
www.rudus.fi • • • • • • • •
Ruskon Betoni Oy
www.ruskonbetoni.fi • • •
Saint-Gobain Weber Oy Ab
www.e-weber.fi • • •
Suutarinen Yhtiöt
www.suutarinen.fi • • • • • • • •
Valkeakosken Betoni Oy
www.vabe.fi •
VB-Betoni Oy
www.vb-betoni.fi • • • • • • • • • • • •
YBT Oy
www.ybt.fi • • • • • • • •
Ämmän Betoni Oy
www.ammanbetoni.fi • • • • • • • • •
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A

Alavuden Betoni Oy
PL 10 (Peräseinäjoentie 10), 63301 ALAVUS
Puh 0207 579 800
www.alavudenbetoni.fi 
timo.raisio@alavudenbetoni.fi 

Ansion Sementtivalimo Oy
PL 48 (Lohipurontie 2), 21531 Paimio
Puh 02 4770 100, Fax 02 4770130
www.asv.fi 
ari-p.ansio@asv.fi 

A-Tiilikate Oy
Kuovintie 7, 21380 Aura
Puh 02 486 460, Fax 02 486 6005
www.a-tiilikate.fi 
asiakaspalvelu@a-tiilikate.fi 

A-Tiilikate Oy valmistaa kotimaisia AURA- ja 
AAVA katt otiiliä sekä toimitt aa täydellisiä tiilikat-
topakett eja tarvikkeineen koko Suomeen. Sisar-
yritys A-Tiilikateasennus Oy tarjoaa asennustyöt 
katt avasti sekä uudis- ett ä remontt ikohteisiin.

B

Betonilaatta Oy
Alakyläntie 3, 20250 Turku
Puh 02 511 8800, Fax 02 511 8811
www.betonilaatt a.fi 
betonilaatt a@betonilaatt a.fi 

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

Betoniluoma Oy
PL 37, (Horontie 176), 64701 Teuva
Puh 0108 410 140, Fax 0108 410 154
www.betoniluoma.com
rauno.luoma@betoniluoma.com

Betonimestarit Oy
PL 57, Ahmolantie 3, 74101 Iisalmi
Puh 020 7433 900
www.betonimestarit.fi 

Myynti:

BM Vantaa
Äyritie 12 C (Airport Plaza Forte), 01510 Vantaa
Puh 020 7433 935, Fax 020 7433 936

Tehtaat:

Iisalmen tehdas
PL 57 (Ahmolantie 3), 74510 Peltosalmi
Puh 020 7433 931, Fax 020 7433 911

Nastolan tehdas
Elementintie 12 15550 Nastola
Puh. 020 7433 931, Fax 020 7433 911

BM Haapavesi Oy
Allastie 6 86600 Haapavesi
Puh 020 7433 675, Fax 020 7433 671

BM Oulainen Oy
Takojankatu 21 86300 Oulainen
Puh 020 7433 675, Fax 020 7433 471

BM Sverige Ab
Box 500 94328 Äjebyn, Sverige
Puh +46(0)911 232450, Fax +46(0)911 232455

Hallsberg Betongmästarna Ab
Box 117, 69423 Hallsberg, Sverige
Puh +46(0)582-686770 Fax +46(0)582-15440

Betoni-Sampo Oy
PL 60 (Haaralantie 205), 42101 Jämsä
Puh 010 5228 844, Fax 010 5228 841
www.betonisampo.fi 
info@betonisampo.fi 

Betoni-Vuokko Oy
Louhimontie 5, 35800 Mäntt ä
Puh 03 4745 100
www.betoni-vuokko.fi 
etunimi.sukunimi@betoni-vuokko.fi 

Betroc Oy
Valimontie 1, 99600 Sodankylä
Puh 02 0757 9080, Fax 016 614 006
www.betroc.fi 
etunimi.sukunimi@betroc.fi 

Voimajohtorakentamisen ja sähköasemien 
perustukset.

Betset Oy
Betonitie 1, 43701 Kyyjärvi
Puh 040 3434 300, Fax 014 417 4270
www.betset.fi 
jari.laajala@betset.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä Kyyjärven tehtaan lisäksi:

Hämeenlinnan tehdas
Tölkkimäentie 13, 13130 Hämeenlinna
Puh 0403 434377, Fax 03 4670 770

Helsingin valmisbetonitehdas
Viikintie 35, 00560 Helsinki
Puh 04 0343 4360, Fax 09 7522 823

Nurmijärven tehdas
PL 56 (Ilvestie 2), 01901 Nurmijärvi
Puh 04 0343 4374, Fax 09 2767 402

E
Elpotek Oy
Vasaratie 9, 48400 Kotka
Puh 020 447 7427, Fax 020 447 7437
www.rudus.fi 
kimmo.leimola@elpotek.fi 

H
Hartela Oy Paraisten betoni- ja 
elementtitehdas
Betonikuja 4, 21600 Parainen
Puh 010 561 2050, Fax 010 561 2051
www.hartela.fi 
risto.niinivirta@hartela.fi 

HB-Betoniteollisuus Oy
Laasitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 014 3348 200, Fax 014 3348 299
www.hb-betoni.fi 
etunimi.sukunimi@hb-betoni.fi 

Tehtaat:

Keljon betoniasema
Keljonkatu 31, 40630 Jyväskylä
Puh 014 3373 250, Fax 014 610 422

Seppälänkankaan tehtaat
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 014 3348 200, Fax 014 3348 292

Someron tehdas
Turuntie 448, 31400 Somero
Puh 02 7489 350, Fax 02 7487 177

toimitusjohtaja eero.nieminen@hb-betoni.fi 
myyntipäällikkö markku.heikkinen@hb-betoni.fi ,
puh. 0400 978253

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

J

JA-KO Betoni Oy
PL 202 (Vaasantie), 67101 Kokkola
Puh 06 8242700
www.jakobetoni.fi 
jaakko.eloranta@jakobetoni.fi 

Tehtaita Vaasantien toimipisteen lisäksi:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
PL 202 (Outokummuntie), 67101 Kokkola
Puh 06 824 2730, Fax 06 824 2733

Valmisbetonitehdas, Pietarsaari
Vaunusepäntie 2, 68660 Pietarsaari
Puh 06 824 2720, Fax 06 724 5004

Joutsenon Elementti Oy
Puusementintie 2, 54100 Joutseno
Puh 0207 659 880, Fax 0207 659 890
www.joutsenonelementt i.fi 
juhani.kauko@joutsenonelementt i.fi 

JV-Betoni Oy
Betonitie 14, 32830 Riste
Puh 02 5502 300 Fax 02 5502 325
www.jvb.fi 
juha.kangas@jvb.fi 

Betonitien tehtaan lisäksi Ulvilan tehdas:
Rantavainionkuja 3, 28400 Ulvila
Puh 02 550 2300, Fax 02 550 2325

K
Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy
PL 96 (Kuusikonkatu 4), 38701 Kankaanpää
Puh 02 572 890, Fax 02 572 8920
www.elementt i.fi 
antt i.tyrkko@elementt i.fi 

Kokemäen TB-Paalu Oy
Betonitie 14, 32830 Riste
Puh 02 5502 300, Fax 02 5502 325
www.jvb.fi 
juha.kangas@jvb.fi 

Kouvolan Betoni Oy
PL 20 (Tehontie 18), 45101 Kouvola
Puh 05 884 3400, Fax 05 321 1992
www.kouvolanbetoni.fi 
ossi.murto@kouvolanbetoni.fi 

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto
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L
Lahden Kestobetoni Oy
Lakkilantie 2, 15150 Lahti
Puh 03 882 890, Fax 03 882 8955
www.kestobetoni.com
janne.kolsi@kestobetoni.com

Lakan Betoni Oy
PL 42 (Pamilonkatu 15), 80101 Joensuu
Puh 0207 481 200, Fax 0207 481 260
www.lakka.fi 
sari.jaatinen@lakka.fi 

Tehtaat Joensuun Pamilonkadun tehtaan lisäksi:

Varkauden tehdas
Äljytie 5, 78710 Varkaus
Puh 040 176 3230

Lopen tehdas
Läyliäistenraitt i 605, 12600 Läyliäinen
Puh 0207 481 300, Fax 0207 481 340

Forssan tehdas
PL 95 (Parmantie 1), 30101 Forssa
Puh 0207 481 351 Fax 0207 481 369

Jalasjärven tehdas
Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi
Puh 0207 481 290, Fax 0207 481 291

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
Puh 020 753 0400, Fax 020 753 0444
www.lamminbetoni.fi 
ismo.nieminen@lamminbetoni.fi 

Lipa-Betoni Oy
Lipatie 1, 76850 Naarajärvi
Puh 040 300 0530, Fax 015 611 006
www.lipa-betoni.fi 
satu.lipsanen@lipa-betoni.fi 

LS Laatuseinä Oy
PL 40 (Torikatu 5), 18101 Heinola
Puh 0500 442 810, Fax 020 7969 252
www.lslaatuseina.fi 
pekka.kuurne@lslaatuseina.fi 

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

Lujabetoni on Suomen suurimpia betoniteol-
lisuusyrityksiä. Se on voimakkaasti kasvava 
yhtiö, jonka kilpailukyky perustuu vahvaan 
betoniosaamiseen, aktiiviseen tuotekehitys-
toimintaan ja tehokkaaseen valtakunnalliseen 
tehdasverkostoon. Lujabetonin tuotekehityksen 
painopistealueita ovat energiatehokkaaseen 
betonirakentamiseen kehitetyt ratkaisut sekä 
asiakkaan rakentamista helpott avat kokonaisval-
taiset ratkaisut esim. kerrostalojärjestelmä.

Lujabetonilla on 25 tehdasta. Tehdasverkosto 
katt aa koko Suomen ja lisäksi tehtaita on kaksi 
Tukholmassa ja kolme Pietarissa. Suurimmat 
betonielementt itehtaat sijaitsevat Hämeenlin-
nassa, Taavetissa, Siilinjärvellä ja Haapajärvellä. 
Elementt ien lisäksi yhtiön päätuott eita ovat 
valmisbetoni, teräsbetonipaalut, betoniset rata-
pölkyt ja Luja-kivitalopaketit. Lisäksi Lujabetoni 
valmistaa mm. harkkoja, pihakiviä, pylväsjalusto-
ja, Luja-moduleita sekä useita infrarakentamisen 
erikoistuott eita.

M
MH-Betoni Oy
Läsäntie 3, 41660 Toivakka
Puh 0207 931400, Fax 0207 931401
www.mh-betoni.fi 
ilkka.honkonen@mhm-betoni.fi 

Mikkelin Betoni Oy
Pursialankatu 15, 50100 Mikkeli
Puh 015 321 550, Fax 015 321 5531
www.mikkelinbetoni.fi 
markku.vaha-mustajarvi@mikkelinbetoni.fi 

Tehtaat Mikkelin toimipisteen lisäksi:

Nummelan tehdas
Kaukoilantie 4, 03100 Nummela
Puh 044 585 6100, Fax 09 224 33516

Vierumäen tehdas
Urajärventie 112, 19110 Vierumäki
Puh 03 875 610, Fax 03 7182 684

Mikrobetoni Oy
PL 102 (Kolavankatu 2), 15160 Lahti
Puh 03 7846 969, Fax 03 7840 131
www.rakennusbetoni.fi 
esa.konsti@rakennusbetoni.fi 

Monier Oy
Sinikalliontie 9, 02630 Espoo
Puh 09 2533 771, Fax 09 2533 7310
www.monier.fi 
niina.haahkola@monier.com

Tehtaat:

Pennalan tehdas
Tiilentie 1, 16320 Pennala
Puh 09 2533 771, Fax 09 2533 7310

N

Napapiirin Betoni Oy
Jämytie 2, 96910 Rovaniemi
Puh 020 7933 200, Fax 020 7933 220
www.napapiirinbetoni.fi 
pekka.kellokumpu@napapiirinbetoni.fi 

Myynti:

Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208

Ympäristö- ja kunnallistekniset betonituotteet:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203
Asko Yrjänheikki, 020 7933 204

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

O
Ohenmäen Sora Oy
Kuopiontie 835, 74100 Iisalmi
Puh 017 744 221, Fax 017 744 251
www.ohenmaensora.fi 
kimmo.vaak@ohenmaensora.fi 

Tehtaat Iisalmen valmisbetonitehtaan lisäksi:

Kiuruveden tehdas
Kalliokyläntie 15, 74700 Kiuruvesi 
Puh 017 753 224, Fax 017 753 225

P

Parma Oy
PL 76, (Hiidenmäentie 20), 03101 Nummela
Puh 020 577 5500, Fax 020 577 5575
www.parma.fi 
info@parma.fi 

Parma Oy:n valtakunnallinen myynti:
PL 76 (Hiidenmäentie 20) 03101 Nummela
etunimi.sukunimi@parma.fi 

Parma Oy on betonisten valmisosien johtava 
valmistaja Suomessa. Tuotevalikoimaamme 
kuuluvat mm. perustusten, julkisivujen, tasojen 
ja runkojen betonielementit katt avasti pientalo-, 
asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpei-
siin. Elementt ien lisäksi valmistamme mm. 
jännitett yjä Parman ecopaaluja ja ratapölkkyjä. 
Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elementt i-
toimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnitt elu-
ratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin. 
Toimimme 12 paikkakunnalla ja tehtaamme 
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välitt ömässä 
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konser-
niin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan 
perustuvien ratkaisujen tuott aja ja betonisten 
valmisosien valmistaja.

Peab Industri Oy / MBR ja Vaasan Betoni

Peab Industri Oy
Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki
puh 044 0111 001, fax 02 4845 602
www.peabindustri.fi 
info@mbr.fi 

MBR Toimisto
Ahtonkaari 1 C, 21420 Lieto
puh 02 4845 600, fax 02 4845 602
www.mbr.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä:

MBR Marttilan Betoniasema
Härkätie 1358, 21560 Ollila
Puh 0290 091 092, Fax 02 4846 726

MBR Salon betoniasema
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092, Fax 02 7344 896

MBR Lohjan betoniasema
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093, Fax 019 324 054

MBR Liedon betoniasema
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092, Fax 02 4879 801

MBR Naantalin betoniasema
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092, Fax 02 4393 400

MBR Kirkkonummen betoniasema
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093, Fax 09 276 5013

Tehtaita ja toimipisteitä:

Vaasan Betoni
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 06 320 8150, Fax 06 312 7526
Toimisto: Puh 06 320 8100

Lapuan Betoni
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 06 484 6576, Fax 06 484 6567
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Isonkyrön Betoni
Ritalanraitt i 78, 66440 Tervajoki
Puh 06 478 5133, Fax 06 472 4068

Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18, 28130 Pori
Puh 02 633 8122, Fax 02 529 8988
www.porinelementt itehdas.com
jaakko.virtanen@elementt itehdas.inet.fi 

R
Rajaville Oy
PL 4 (Teknologiantie 13), 90501 Oulu
Puh 0205 77 5800, Fax 0205 77 5801
www.rajaville.fi 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rajaville.fi 

Toimitusjohtaja:
Samuli Liuska, puh 020 793 5860
Elementt imyynti:
Kalle Aalto, puh 020 793 5822
Elementt imyynti:
Markku Rosenberg, puh 020 793 5821
Maatalousseinät:
Janne Hautala, puh 020 793 5880
Pientalot/Suunnitt elu:
Jari Karjalainen, puh 020 793 5832
Tuotantopäällikkö:
Hannu Pihlajaviita, puh 020 793 5870

Tehtaat:

Oulun tehdas
PL 4 (Soramäentie 1), 90501 Oulu
Puh 0207 93 5800, Fax 0205 77 5801

Haukiputaan tehdas
PL 4 (Annalankankaantie 20), 90501 Oulu
Puh 0207 93 5800, Fax 0207 93 5869

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
PL 102 (Kukonkankaantie 8), 15871 Hollola
Puh 03 877 200 Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi  
esa.konsti@rakennusbetoni.fi 

Rudus Oy
PL 49 (Pronssitie 1), 00441 Helsinki
Puh 020 447 711, Fax 020 447 7238
www.rudus.fi 
etunimi.sukunimi@rudus.fi 

Rudus Oy on kivipohjaisten rakennusmate-
riaalien kehitt äjä ja toimitt aja. Rakentaja saa 
Rudukselta kaiken tarvitsemansa saman katon 
alta: betonit, betonituott eet, kiviainekset, murs-
kausurakoinnin ja kierrätyksen.

Rudus Rakennustuotteet Oy
Maisematuott eet
Julkisivut ja portaat
PL 49 (Pronssitie 1), 00441 Helsinki
puh. 020 447711
www.rudus.fi 
mikael.fj ader@rudus.fi 

Tehtaat ja toimipisteet:
Tuusulan Puusepäntien tehdas:
PL 10 (Puusepäntie 11), 04361 Tuusula
Puh 02071 50100, Fax 02071 54001

Tampere:
PL 601 (Teollisuustie 23), Tampere
Puh 020 715 0154, Fax 0207150155

Orimattila
Ollostentie 66, 16300 Orimatt ila
Puh 020 7150150 Fax 0207150169

Savonlinna
Myllypuronkatu 8, 57220 Savonlinna
Puh 020 7151000, Fax 0207151001

Kitee
Arppentie 26, 82500 Kitee
Puh 020 715 7527, Fax 020 715 7598

Suonenjoki
Mansikkaraitt i 13, 776110 Suonenjoki
Puh 02071 51100, Fax 02071 51101

Helsingin valmisbetonitehdas
Kauppamyllyntie 1, 00920 Helsinki
Puh 020 715 5713, Fax 020 715 5711

Espoon valmisbetonitehdas
Juvantasku 4, 02920 Espoo
Puh 020 715 5710 Fax 020 715 5715

Ähtärin valmisbetonitehdas
Rämäläntie 1550, 63950 Vehunkylä
Puh 020 715 5764, Fax 06 527 7910

Forssan valmisbetonitehdas
Kaikulantie 57, 30100 Forssa
Puh 020 715 5730, Fax 020 715 5701

Lappeenrannan valmisbetonitehdas
Kaakkoiskaari 14, 53500 Lappeenranta
Puh 020 715 5770, Fax 020 715 5771

Punkaharjun valmisbetonitehdas
Hiekkalahdentie 219, 58430 Kulennoinen
Puh 020 715 5778, Fax 020 715 5779

Mustasaaren valmisbetonitehdas
Stormossenintie, 66530 Koivulahti
Puh 020 715 5768 Fax 020 715 5769

Siirrettävät valmisbetonitehtaat, 
projektitoimitukset
Puh 020 715 5702, Fax 020 715 5701

Olkiluodon valmisbetonitehtaat:
Olkiluoto, 27160 Eurajoki
Puh 020 715 5762, Fax 020 715 5761

Kangasalan valmisbetonitehdas
Mäkirinteentie 38, 36220 Kangasala
Puh 020 715 5750, Fax 020 715 5751

Lempäälän valmisbetonitehdas
Telinetie 19, 33880 Lempäälä
Puh 020 7155766 Fax 020 715 5767

Petäjäveden valmisbetonitehdas
PL 24, 41901 Petäjävesi
Puh 020 715 5766, Fax 020 715 5791

Saarijärven valmisbetonitehdas
Valimontie 1, 43100 Saarijärvi
Puh 020 715 5719, Fax 020 715 5716

Sodankylän valmisbetoniasema
Kevitsantie 705, 99670 Petkula
Puh 04 350 3532

Ruskon Betoni Oy
Piuhatie 15, 90620 Oulu
Puh 0207 933 400, Fax 0207 933 407
www.ruskonbetoni.fi 
etunimi.sukunimi@ruskonbetoni.fi 

Ruskon Betoni Oy on valmisbetonin valmistami-
seen ja siihen liitt yviin palveluihin erikoistunut 
kotimainen perheyritys, joka toimii usealla 
paikkakunnalla ympäri Suomea.

Hollolan tehdas
Betoniputket ja -kaivot
Arto Pesonen, Yksikönjohtaja,
Puh 020 793 3501, arto.pesonen@ruskonbetoni.fi 

Etelä- ja Itä-Suomi: Arto Pesonen
Puh 020 793 3501, arto.pesonen@ruskonbetoni.fi 

Pohjois- ja Länsi-Suomi: Jaakko Eloranta
Puh 0440665 635, jaakko.eloranta@jakobetoni.fi 

S

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2, (PL 70) 00380 Helsinki
Puh 010 44 22 00, Fax 010 44 22 295
www.e-weber.fi 
etunimi.sukunimi@e-weber.fi 

Saint-Gobain Weber Oy Ab on johtava mineraa-
lipohjaisten rakennusmateriaalien valmistaja. 
Weber tarjoaa tunnett uja, ammatt ilaisten arvos-
tamia Kahi-, Leca- ja Vetonit-tuott eita sekä niihin 
perustuvia kokonaisratkaisuja uudis- ja korjaus-
rakentamisen tarpeisiin. Tuotevalikoimaamme 
kuluu yhteensä 600 tuotett a ja ratkaisua.

Olemme osa kansainvälistä Saint-Gobain -kon-
sernia, joka on maailman johtava rakennustuot-
teiden toimitt aja. Suomessa meillä on yhdeksän 
tehdasta: Oitin harkkotehdas, kuivatuotetehtaat 
Paraisilla, Ojakkalassa, Kiikalassa ja Oulussa, 
Kahi-tiilitehtaat Kiikalassa ja Naarajärvellä, 
Kuusasankoskella Leca-soratehdas, Tervolan 
siroitetehdas sekä neljä aluevarastoa Vantaalla, 
Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa. Myynti: 
jälleenmyyjät kautt a maan.

Suutarinen Yhtiöt
Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 641
www.suutarinen.fi 
etunimi.sukunimi@suutarinen.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä:

Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky,
Kangaslammenraitt i, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 646

Matrella Oy, Mikkeli
Pursialankatu 28, 50100 Mikkeli
Puh 0207 940 649, Fax 0207 940 647
Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi 

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

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

V

Valkeakosken Betoni Oy
Sammonkatu 10, 37600 Valkeakoski
Puh 010 678 100, Fax 010 617 8150
www.vabe.fi 
etunimi@vabe.fi 

VB-Betoni Oy
Ouluntie 115, 91700 Vaala
Puh 020 741 3420, Fax 020 741 3429
www.vb-betoni.fi 
tarja.nummi@vb-betoni.fi 



1034 2012

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

Ardex Oy
PL 53, 02651 Espoo
Puh 09 686 9140, Fax 09 6869 1433
www.ardex.fi 
pekka.sintonen@ardex.fi 

B
BASF Oy 
Rakennuskemikaaliosasto
PL 94, (Lyhtytie 3) 11101 Riihimäki
Puh 010 830 2000, Fax 010 830 2050
www.basf-cc.fi 
mbt.fi nland@basf.com

C
Celsa Steel Service Oy
Jokitie 35, 10410 Åminnefors
Puh. 019 22 131, Fax 019 221 3300
www.celsa-steelservice.com
info.betoniterakset@celsa-steelservice.com

Tehtaat ja toimpisteet:

Espoo
Puh. 019 22 131, Fax 019 853 1957
PL 24 (Juvan teollisuuskatu 19), 02921 Espoo

Åminnefors
Puh 019 22 131, Fax 019 221 3300
Jokitie 35, 10410 Åminnefors

Lempäälän myyntikonttori
Puh 019 22 131, Fax 03 367 0699
Niinikuruntie 17, 33880 Lempäälä

Kuopion myyntikonttori
Puh 019 22 131, Fax 017 364 5600
Vantt itie 3 , 70460 Kuopio

Contesta Oy
PL 23 (Kilterinkuja 2), 01601 Vantaa
Puh 09 2525 2425
www.contesta.fi 

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalve-
lut

D
Doka Finland Oy
Selintie 542, 03320 SELKI
Puh 09 224 2640, Fax 09 2242 6420
www.doka.com
fi nland@doka.com

E
Elematic Oy Ab
PL 33 (Airolantie 2), 37801 Toijala
Puh 03 549 511, Fax 03 549 5300
www.elematic.com
petri.vesa@elematic.com

Embra Oy
Fiskarsinkatu 7 A 2. krs, 20750 Turku
Puh 020 7121 434, Fax 020 7121 431
www.cemexfi nland.fi 
stig.kavander@cemex.com

Tehtaita ja toimipisteitä:

Turku
Fiskarsinkatu 7 A 2. krs, 20750 Turku
Puh 0207 121 434, Fax 0207 121 431

Joensuu
Syväsatama, 80220 Joensuu
Puh 0207 121 437, Fax 0207 121 439

Emeca Oy
Hiljasentie 28 C, 27710 Köyliö
Puh 02 5545 353, Fax 02 5545 354
www.emeca.fi 
petri.koivunen@emeca.fi 

F

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

Toimipisteet Paraisten lisäksi:

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuott eemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja 
kivirouheet.

H
Halfen Ab
PL 21, 00621 Helsinki
Puh 010 633 8781, Fax 010 6338 789
www.halfen.fi 
myynti@halfen.fi 

I
Interrock Oy
Olkiluodontie 380, 27150 Eurajoki
Puh 02 868 4600, Fax 02 868 455
www.interrock.fi 
jarno.virmasuo@interrock.fi 

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

Paalutarvikkeita jo yli 40-vuoden kokemuksella.

Y
YBT Oy
Valimotie 1, 95600 Ylitornio
Puh 0400 93 0400, Fax 0420 93 0400
www.ybt.fi 
ybt@ybt.fi 
Toimitusjohtaja:
Juha Alapuranen 0400 696 695, juha@ybt.fi 
Tuotantopäällikkö:
Pertt i Pirtt ikoski 0400 562 914, pertt i@ybt.fi 
Elementt iasennus:
Mika Ylitalo 044 3310 163, mika.ylitalo@ybt.fi 

Tehtaat Ylitornion toimipisteen lisäksi:

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

Kuhmon Betoni Oy
Valimontie 11, 88900 Kuhmo
Toimitusjohtaja:
Eero Pöllänen 0400 166 983,
eero.pollanen@betoni.inet.fi 

Ylitornion tehdas: ylitornio@ybt.fi 
Raahen tehdas: raahe@ybt.fi 
Kuhmon tehdas: eero.pollanen@betoni.inet.fi 

Ä
Ämmän Betoni Oy
PL 19 (Lomakyläntie 3), 89601 Suomussalmi
Puh 08 617 900, Fax 08 617 9020
toimisto@ammanbetoni.fi 

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuott eet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto
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O
Okaria Oy
Jousitie 6, 20760 Piispanristi
Puh 02 2739 450
www.okaria.fi 
terhi.nyman@okaria.fi  / myynti@okaria.fi 

Okaria Oy on Suomen johtava betonivalutarvik-
keiden tuotekehitykseen ja myyntiin erikois-
tunut yritys. Laajan betonivalutarvikkeiston 
lisäksi varastostamme löytyy katt ava valikoima 
sidelankoja, tartuntakierteitä ja magneett eja.

P
Peikko Finland Oy
PL 104, (Voimakatu 3), 15101 Lahti
Puh 03 844 511, Fax 03 733 0152
www.peikko.com
mikko.kuusilehto@peikko.com

PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää
Puh 010 8370 700, Fax: 019 2664 666
www.perisuomi.fi 
info@perisuomi.fi 

Pintos Oy
Pysäkintie 12, 27510 Eura
Puh 02 838 5200, Fax 02 865 1755
www.pintos.fi 
jussi.kosunen@pintos.fi 

R
R-Group Finland Oy
PL 37 (Olavinkatu 1) Savonlinna
Puh 020 722 9420, Fax 020 722 9421
www.rgroup.fi 
etunimi.sukunimi@repo.fi 

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

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

T
Tekla Oyj
Metsäpojankuja 1, 02130 Espoo
Puh 03 066110, Fax 03 0661 1500
www.tekla.com
kenneth.fogde@tekla.com

ThermiSol Oy
Toravantie 18, 38210 Sastamala
Puh 010 8419200
www.thermisol.fi 

Tehtaita ja toimipisteitä:

Sastamala
Toravantie 18, 38210 Sastamala

Nurmijärvi
Vaaksintie 2, 05100 Röykkä

Vimpeli
Vähtärintie 1, 62800 Vimpeli

Rovaniemi
Totontie 8, 97140 Muurola

Tuott eet, joita ensisijaisesti tarjoamme betonitar-
peisiin, ovat mm: Ontelolaatt ojen eristeet, sand-
wichelementt ieristeet ja rappaukseen soveltuvat 
eristeet (ThermiSol Platina -tuott eet).

Valikoimiimme kuuluu paljon erilaisia eristeitä 
latt iasta katt oon.

Yhteyshenkilö:
Pasi Huhdanpää, gsm. 0500 860 787
pasi.huhdanpaa@thermisol.fi 

U

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

Tuott eitamme ovat mm. EPS- ja grafi itt ieristeet 
seinä-, katt o- ja latt iaelementt eihin, myös rappa-
ukseen soveltuvat eristeet. Valmistamme myös 
erilaisia korokkeita, välikkeitä ja kiinnikkeitä 
betonivalutöihin.

hakemisto

Tuote- & palveluosio webissä

www.betoni.com
www.betoniteollisuus.fi /yritykset
www.betoniteollisuus.fi /tuott eet

Ilmoitathan mahdollisista tietojen 
muutoksista tai korjauksista 
osoitt eeseen betoni@betoni.com
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Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän 
kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtai-
sesti vastaamaan asiakkaan tarpeita. Vihreän betonin lisäksi koko 
Ruduksen toimintatapa tukee ympäristöstä huolehtimista: Ruduk-
sella on Suomessa kestävää kehitystä vahvistava koko rakentamisen 
ketju raaka-ainetoimituksista aina kierrätykseen asti. Lisäksi laaja 
toimipisteverkosto minimoi kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Tule-
vaisuus on hyvissä käsissä, kun rakennat Ruduksen kanssa – tutustu 
toimintaamme tarkemmin osoitteessa  rudus.fi /vihreabetoni.
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