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ARDURAPID - tasoite kovettuu nopeasti. Sekoitettu vesi sitoutuu tuotteeseen täydellisesti
kerrospaksuudesta riippumatta, eikä luovuta vettä rakenteeseen.

Tutustu uutuuksiin
kotisivuillamme ardex.fi

Päällystys jopa 6 tunnin kuluttua !

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

Koulutamme märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmiin sekä hallittuun betonin päällystämiseen.



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

Tutustu tarkemmin: peikko.fi

Vaikuta 
rakentamisen 
päästöihin!
Ympäristöystävällinen Kolmossementti  
on askel vihreämpään rakentamiseen. 

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

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

Valitsemalla Kolmossementin valitset fiksusti.  
Lue lisää finnsementti.fi.

KOLMOSSEMENTTI LYHYESTI:
 korkean 52,5-lujuusluokan CEM III -masuunikuonasementti
 sisältää masuunikuonaa 40–46 %
 2 vuorokauden lujuus noin 21 MPa, 28 vuorokauden keskimäärin 59 MPa
 soveltuu käytettäväksi AKR I- ja II-luokan kiviaineksen kanssa
 hiilidioksidipäästö jopa 40 % pienempi kuin portlandsementtien
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Uusi vähäpäästöinen CEVO
- jopa 70 prosentin päästövähennys -

Uuden CEVO-betonin pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat 
vähäisestä sementin määrästä. Sementin sijaan lujuudenke-
hityksen mahdollistavat muut erittäin vähäpäästöiset mate-
riaalit.

CEVO-betonilla voidaan valaa betonirakenteita 70 prosenttia 
pienemmillä päästöillä. Tuote sijoittuu uuden vähähiilisyys-
luokituksen haastavimpaan GWP.40-päästöluokkaan lu-
juusluokissa C30/37 ja C25/30. CEVO-betoni kovettuu yhtä 
nopeasti kuin tavanomainenkin betoni ja nopeammin kuin 
normaalit vihreät betonit. 

CEVO-pihakivi on erittäin vähähiilinen pihakivi, jossa 
päästövähennys on noin 60% vuoden 2020 pihakivituottei-
siin verrattuna. CEVO-pihakivien ero perinteisiin pihakiviin on 
käytännössä pelkäs tään hyvin pienet CO2-päästöt. Tuote on 
laatuomi naisuuksiltaan täysin tavanomaista kiveä vastaava.

Uuden sukupolven betoni -
the carbon evolution of concrete

ENGINEERED STONE
STONEO

www.ulmaarchitectural.com
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava
P. 050 3588048
bit.ly/ulmaseroc
petri.ahonen@seroc.fi

The evolution
of stone

Kaunis, luja ja kestävä 
julkisivuratkaisu.
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Tutustu ja tilaa: lammi.fi/harkko

– vain viikon toimitusajalla. 

Tutkittua tietoa julkisivumarkkinoista
- tilaa tuore raportti käyttöösi 

www.julkisivuyhdistys.fi

”Julkisivujen markkinat Suomessa 2022” 
-ainutlaatuinen, vuosittain toteutettu
tutkimus julkisivumarkkinoista.
Saat ajantasaista tietoa alan 
kehityssuunnista ja markkinoiden 
jakaantumisesta myös materiaaleittain. 

Raportin sisältö: 
• Rakennus- ja julkisivukanta Suomessa • Rakentaminen 
Suomessa - rakentamisen arvo • Uudisrakentamisen julkisivu-
materiaalijakauma ja talotyyppikohtaiset jakaumat • Julkisivujen 
korjausrakentaminen, uusimistarve ja säilyvyysmallit • Julkisivujen 
maalaus ja pinnoitus • Julkisivumateriaalien osuudet koko rakentamisessa 
• Parvekekanta, rakentaminen sekä uusimis- ja korjaustarve • Liiketoimintabarometri

Lisätietoja ja tilaukset

- laadukkaan julkisivurakentamisen puolesta

Liity jäseneksi, niin saat raportin jäsenetuhintaan.
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 y Säästä aikaa automatisoitujen toimintojen avulla

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

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

Lue lisää tietomallipohjaisesta 
rakennesuunnittelusta

Tehokkain  
tietomalliohjelmisto  
betonielementti- 
suunnitteluun

CADMATIC Building
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www.cadmatic.com/fi

Kivitalot, Pihakivet, Harkot, Laastit, tasoitteet, Elementit ja Valmisbetoni
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Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuu-
den asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuu-
den kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. 
Työmme tuloksena syntyy kestäviä rakennuk-
sia, joiden suunnittelussa työturvallisuuteen on 
panostettu.

Asiantuntijamme ovat jo vuosikymmeniä selvit-
täneet vaativien kohteiden haasteita ja kehit-
täneet uusia ja parhaita ratkaisuja julkisivura-
kentamiseen.
 
Toteutamme kokonaisratkaisut kaikkeen julki-
sivurakentamiseen materiaalista riippumatta. 
Meillä on myös erikoisosaamista korkeasta 
rakentamisesta.

www.sweco.fi
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JA TOIMIVAT 
JULKISIVURAKENTEET 
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Meiltä saat tuotteet tarvittaessa pihalle, torille  
tai puutarhaan valmiiksi asennettuna. 

 
TUOTTEET VALMISTETAAN 

SUOMESSA!
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KYSY LISÄÄ TAI TILAA: 
02 511 8800   |   myynti@betonilaatta.fi 
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Down with emissions – up with growth curves
Concrete dates back to the ancient times and still today is the most 
widely used building material in the world. It is durable and versatile. 
It had its uses in the past and will have also in the future. However, 
the construction industry is about to face a new era. Climate change 
must be curbed, emissions cut down and carbon neutrality must 
be the goal in everything we do. We must together find solutions to 
the challenges and the construction industry plays an important 
role in it.

The built-up environment produces about one third of all 
greenhouse emissions in Finland. Energy consumption during the 
occupancy of buildings is the main source of emissions. This is why 
the most effective solutions can be found in improving the energy 
efficiency of the current building stock and adopting low-emission 
energy forms.

In the building sector, most of the emissions are produced at the 
construction stage and in the manufacture and transport of building 
materials. Smart planning and further development of materials 
go a long way to effectively lower emissions from construction. The 
development of concrete, for example, is an effective, cost-efficient 
and necessary route to cutting emissions. Concrete is used in many 
applications where it is difficult to replace with any other material.

We have already taken effective and groundbreaking efforts in 
Finland to reduce emissions related to building materials. There is 
a range of ready-to-use products available that cut down material 
emissions by more than 50 percent. New innovations are introduced, 
one after the other. In many cases, the most effective innovations 
have their origin in the concrete industry.

The building sector has knowledge and means to resolve the 
global climate challenge. We have the will and the means to develop 
and produce solutions and convert them into a new, profitable busi-
ness. We need to increase international research and cooperation as 
well as the use of Finnish innovations, both in Finland and around 
the world. 

The government must also take action. The operators in the 
construction industry have already started. Public funding is also 
needed to create new innovations and reduce the carbon footprint 
in the industry. A good example is the shared LOIKKA project of the 
Association of Concrete Industry in Finland and Aalto University, 
funded by Business Finland. The purpose of the project is to cut 
down carbon dioxide emissions of concrete construction by half. 
We need more projects like this. The builders are ready, let’s hope 
the decision-makers are as well.

Aleksi Randell, Managing Director
Confederation of Finnish Construction Industries RT
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Pääkirjoitus Preface

Päästöt alas – kasvukäyrät ylös

Kuluneen kesän aikana moni suomalainen matkusti ensimmäistä kertaa 
ulkomaille sitten koronapandemian puhkeamisen. Lämpö ja aurinko, kult-
tuuri ja kaupungit – niitä moni oli jo ehtinyt kaivata. Roomassa turistia 
tervehtivät antiikin aikainen arkkitehtuuri ja Pariisissa Montmartren 
kapeat kujat. Vuosisatoja vanhat, kivestä ja betonista muovatut raken-
nukset seisoivat edelleen tukevasti paikoillaan ja tulevat ilahduttamaan 
vielä monia myöhempiä sukupolvia.

Betonin historia ulottuu kauas antiikkiin, ja se on nykypäivänäkin maa-
ilman käytetyin rakennusmateriaali. Se on kestävä ja monipuolinen. Sille on 
ollut paikkansa menneisyydessä, ja niin on myös tulevaisuudessa. Kuitenkin 
niin kuin yhteiskunnassa laajemminkin, myös rakennusalaa kohtaa uudet 
ajat. Ilmastonmuutosta on hillittävä, päästöjä leikattava rajusti ja kaikessa 
on siirryttävä kohti hiilineutraaliutta. Haasteeseen on löydettävä yhdessä 
ratkaisut, ja rakennusalalla on merkittävä rooli siinä.

Rakennettu ympäristö tuottaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuo-
nepäästöistä. Ylivoimaisesti eniten päästöjä syntyy rakennusten käytön 
aikaisesta energiankulutuksesta. Siksi tehokkaimmat keinot löytyvät ole-
massa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta sekä 
vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtymisessä.

Rakentamisessa eniten päästöjä tuottavat rakentamisvaiheen aikaiset 
ja rakennusmateriaalien valmistamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvat 
päästöt. Fiksulla suunnittelulla sekä materiaaleja kehittämällä rakenta-
misen päästöjä saadaan painettua tehokkaasti alas. Esimerkiksi betonin 
kehittäminen on vaikuttava, kustannustehokas ja välttämätön tapa leikata 
päästöjä. Betonia kun käytetään monissa kohteissa, kuten infrarakentami-
sessa ja kerrostalojen perustuksissa, joissa sitä on vaikea korvata millään 
muulla materiaalilla.

Tavoitteeseen on matkaa ja työtä on vielä edessä. Ei alalla ole kuiten-
kaan tumput suorina seisottu. Suomessa on jo nyt tehty vaikuttavaa ja 
uraauurtavaa työtä rakennusmateriaalien päästöjen pienentämiseksi. Jo 
nyt saatavilla on käyttövalmiita tuotteita, jotka leikkaavat materiaalipäästöt 
alle puoleen. Ilolla ja ylpeydellä voi seurata, kun uusia innovaatioita kehi-
tetään toinen toisensa perään. Usein nämä vaikuttavimmat innovaatiot 
ovat tulleet nimenomaisesti betonialalta.

Rakennusalalla löytyy tietoa ja keinoja globaalin ilmastohaasteen rat-
kaisemiseksi. Meillä on halua ja keinoja kehittää sekä tuottaa ratkaisuja ja 
muuttaa niitä uudeksi, kannattavaksi liiketoiminnaksi. On tärkeää osoittaa, 
että me haluamme olla mukana! Nyt tarvitaan lisää näkemystä ja uskal-
lusta. Kansainvälistä tutkimusta ja yhteistyötä on lisättävä, ja suomalaisia 
innovaatioita on saatava käyttöön, niin kotimaassa kuin maailmallakin. 
Kannustan rakennusalan yrityksiä satsaamaan tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan ja muuttamaan siitä syntyvät innovaatiot uudeksi 
liiketoiminnaksi. 

Katse on suunnattava myös valtiovaltaan. Rakennusalan toimijat ovat 
jo aloittaneet, mutta yksin emme toivottua lopputulosta saavuta. Uusien 
innovaatioiden synnyttämiseen ja alan hiilijalanjäljen pienentämiseen tar-
vitaan myös julkista tukea. Hyvänä esimerkkinä käy Business Finlandin 
rahoittama Betoniteollisuus ry:n ja Aalto-yliopiston yhteinen LOIKKA- 
hanke, jonka tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen 
puolittaminen. Näitä hankkeita tarvitaan kuitenkin lisää. Rakentajat ovat 
valmiina, toivottavasti myös valtiovalta on.

Aleksi Randell
toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT
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Tanssi alkaa – lähtökohdat ja visio
Kautta aikojen tanssi on ollut olennainen osa 
ihmisyyttä, kulttuuria ja historiaa. Suomessa 
viime vuosina yhä useimmille tanssista on 
tullut tärkeä osa elämää. Suosion myötä tans-
sista on tullut myös ihmisten hyvinvointia 
edistävä elämäntyyli ja trendi. Talo tanssille 
on osa onnellisuuden infrastruktuuria, se voi 
osaltaan parantaa maailmaa. 

”Meille arkkitehdeille on ollut etuoikeus 
saada olla mukana luomassa uutta kotia tans-
sille. Hanke on merkittävä, ja vastaavia raken-
nuksia ei löydy maailmasta kuin kourallinen. 
Tanssin talo on kuin valtava moderni ”tanssin 
kone”, joka käynnistyy vasta, kun vuosien odo-
tuksen jälkeen tanssijat ja yleisö oikeutetusti 
valtaavat sen ja tanssi alkaa”, kiteyttää hank-
keen pääsuunnittelija Teemu Kurkela JKMM 
Arkkitehdeiltä.  

JKMM Arkkitehtien ja ILO arkkitehtien 
yhteistyössä suunnittelema Tanssin talo yhdis-
tää uutta ja vanhaa. 

”Tanssin talo kytkeytyy saumattomasti 
osaksi Kaapelitehtaan historiaa ja sen ympä-
ristöä. Kaapelitehtaan kulttuuri- ja taidevuok-
ralaiset sekä kävijät osallistettiin suunnitte-
luun alusta lähtien. Heiltä saadun palautteen 
perusteella 30-vuotiasta kulttuurikeskusta on 
uudistettu merkittävästi rakennushankkeen 
aikana. On rakennettu muun muassa uusi 
sydän, katettu Lasipiha”, kuvailee hankkeen 
vastaava rakennussuunnittelija Pia Ilonen ILO 
arkkitehdeiltä. 

Tanssin ehdoilla suunniteltu maamerkki 

Tanssin talo

JKMM ja ILO Arkkitehdit

Rakenteista lisäykset: Maritta Koivisto, 
päätoimittaja Betoni

Suomen ensimmäinen tanssin ehdoin suunniteltu maamerkki 
avautui keväällä 2022 Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen yhteyteen 
Helsingin Ruoholahteen. JKMM Arkkitehtien ja ILO arkkitehtien 
yhteistyössä suunnittelema Tanssin talo-hankkeessa rakennettiin 
vaikuttava uudisrakennus, katettiin osa Kaapelitehtaan sisäpihasta 
sekä uudistettiin Kaapelitehtaan olemassa olevia tiloja.

1 Arkkitehtien luonnos Tanssin talosta.

2 Asemapiirros

3 Tanssin talossa yhdistyy vanha historia ja uusi aika.
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Yhdessä Tanssin talo ja Kaapelitehdas 
muodostavat merkityksellisen kokonaisuu-
den – Helsingin elävin ja kiinnostavin paikka 
on heräämässä. 

Tanssi inspiraationa – uuden 
aikakauden merkkipaalu
Tanssin talon arkkitehtuuri on saanut inspi-
raationsa tanssista, sen periaatteista muoto-
jen sijaan. Tanssi tulee näkyväksi myös julki-
sivuissa. Valtavat maanpinnan yllä leijuvat 
terässeinät uhmaavat painovoimaa. Satiini-
maisesti peilaava metallipinta luo heijastuksil-
laan illuusioita pimenevään iltaan. Porrastuvia 

rakennusmassoja verhoaa alumiinipaljeteista 
koostuvat rytmien pinnat. Aineettomuuden ja 
keveyden taustalla on tuhansia kiloja terästä. 
Kuten tanssissakin, keveyden vaikutelma vaatii 
lihaksia.

Tanssin kone – toiminnot ja arkkitehtuuri
Tanssin talo on kuin valtava moderni ”tanssin 
kone”, joka kytkeytyy osaksi vanhaa tehdasta. 
Siksi Tanssin talo on ronski, painava ja maahan 
juurtunut. Tilat ovat teollisen suuria ja yksi-
tyiskohdat voi tunnistaa koneen osiksi. Tans-
sin talo tarjoaa huipputason puitteet tanssin 
kokemiselle ja esittämiselle.

”Konemaisuus on aistittavissa kaikkialla. 
Tekniikka näkyy ja tuntuu. Tanssin toimin-
nallisuuden ehdoilla suunnitellussa Tanssin 
talossa on käytetty rakenneteknisesti yksinker-
taisia ja arvokkaasti patinoituvia materiaaleja, 
jotka kestävät aikaa ja kovaa kulutusta”, kertoo 
Tanssin talon projektiarkkitehti Harri Lindberg 
JKMM Arkkitehdeiltä.

Kokonaishankeen yli 7000 neliötä käsittää 
mm. kahden huippuesitystekniikalla varuste-
tun salin lisäksi esiintyjien lämpiö- ja harjoitus-
tilat, toimistotilat, ravintolatiloja laitoskeittiöi-
neen, klubi- ja narikkatilana toimivan kellarin 
sekä yleisön lämpiötilat aulapalveluineen. 
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6

4,5 Lasipihan 10 metriä korkea, 16 metriä leveä ja 50 

metriä pitkä lasikatteinen aula toimii koko Kaapeli-

tehtaan pääsisäänkäyntinä ja Tanssin talon yhteisenä 

tilana. 

6 Lasipihan kattamiseen valittiin toistuva teräsris-

tikkorakenne. Kate rakennettiin vanhan siltanosturin 

kiskojen kannatinpalkkien varaan. Kuvassa Kaape-

litehtaan ja Tanssin talon lasipihan teräsristikkora-

kenteiden sekä muut rakennustyöt käynnissä.
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Salien lisäksi tanssin on mahdollista levittäytyä 
Tanssin talon Aulaan, Kaapelitehtaan uudelle 
Lasipihalle ja edelleen ulos Kaapeliaukiolle, 
joissa kaikissa on esitystekninen valmius. 

Tanssin talon saleista suunniteltiin muun-
tuvia ja monikäyttöisiä: katsomot ovat muun-
neltavia ja siirreltäviä. Lisäksi kattavien esitys-
teknisten ratkaisujen ansiosta näyttämöiden 
muotoa ja sijaintia voidaan vaihtaa. 

Ainutlaatuinen black box -tyyppinen 
Erkko-sali on Pohjoismaiden suurin tans-
sille rakennettu näyttämö: 26 metriä leveä, 
16 metriä syvä ja 24 metriä korkea esitystila 
käsittää siirreltävän 700-paikkaisen nousevan 
katsomon, jota ilman tilaan mahtuu jopa 1000 
henkilöä. Erkko-salin katsomotila, näyttämö ja 
sivunäyttämö ovat eroteltavissa omiksi tapah-
tumatiloikseen. Kaapelitehtaan Pannuhalli 
modernisoitiin 235-paikkaiseksi saliksi muun 

muassa rakenteita vahvistamalla. Pannuhallin 
henkilökapasiteetti ilman katsomoa on 400. 

Talon katsomojärjestelmään kuuluu kaik-
kiaan lähes 1100 istuinpaikkaa. Tanssin talon 
esitystilat soveltuvat yhtä lailla tanssille, sir-
kukselle kuin muillekin vaativille näyttämö-
taiteille.

”Tanssin talon kaikki yleisötilat on suunni-
teltu esitystoimintaa silmällä pitäen. Tanssin 
on mahdollista vallata esityksen ajaksi vaik-
kapa koko Kaapelitehdas”, visioi Lindberg.

Esityksen hetki – sisätilojen tarina
Tanssin talon rouheat teräs- ja betonipinnat 
kätkevät sisäänsä teknisesti laadukkaita rat-
kaisuja ja yksityiskohtia sekä käsin kosketel-
tavaa värikylläisyyttä.

”Tanssin talo rakentuu elämyksille ja illuu-
sioille. Se kutsuu astumaan sisään tanssin ja 

7 Tanssin talon pääsisäänkäynti. Julkisivut koostu-

vat ikäänkuin kahdesta valtavan seinän kokoisesta 

teräslevystä, jotka ovat irti rakennuksen rungosta ja 

maasta, jolloin ne näyttävät leijuvan ilmassa. Itään 

avautuva julkisivu on ruosteenruskeaa corten-terästä 

ja eteläjulkisivu haponkestävää, kiiltävää HST-terästä. 

8,9 Julkisivun elementit on kiinnitetty rakennuk-

sen runkoon kymmenillä suorakaiteen muotoisilla 

puukkomaisilla teräskiinnikkeillä.

10 Tanssin talo on Suomen ensimmäinen tanssille 

omistettu esitys- ja tapahtumatila, joka tarjoaa näyt-

tävät puitteet tanssin esittämiselle ja kokemiselle 

ympäri vuoden. 

11 Julkisivu etelään.
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taiteen maailmaan ennakkoluulottomasti”, 
kertoo hankkeen vastaava sisustusarkkitehti 
Noora Liesimaa JKMM Arkkitehdeiltä.

Sisätilojen vahvat sävyt yhdistettyinä 
rakennuksen robusteihin materiaaleihin, 
valoilla ja varjoilla leikittelevään valaistuk-
seen ja erilaisiin heijastaviin pintoihin luovat 
elämyksellisen ja esityshetkeen virittävän ”bur-
leskimaisen” viekkaan tunnelman. 

Tanssin talon sisääntuloaulana ja lämpiöti-
lana toimivassa Aulassa sijaitsee taiteilija Eetu 
Huhtalan interaktiivinen valoteos ”Toinen”. 
Arkkitehtuuria mukailevan teoksen pehmeä 
liike luo herkän ja elämyksellisen valoaiheen. 
Interaktiivinen valoteos muuttuu taiteeksi 
tilassa olevien ihmisten liikkeiden mukaan – 
aivan kuten tanssikin.

Tanssin talon tilat kiintokalusteineen on 
suunniteltu niin, että koko rakennus on kuin 
suuri muuntuva estradi. Tilasta tilaan liik-
kuessa kävijöillä on roolit ja parhaimmillaan 
tunne, kuin he olisivat osa teosta. Esityksen 
hetki on koittanut.

Laaja ja vaativa kokonaishanke
Haahtela Oy toimi hankkeen tilaajan Kiinteistö 
Oy Kaapelitalon projektinjohtokonsulttina 
hankesuunnitteluvaiheesta lähtien sekä vas-

tasi suunnittelun ohjauksesta, hankinnoista, 
päätoteuttajavelvoitteista sekä työmaan joh-
tamisesta ja urakoiden yhteensovittamisesta.

"Tämä oli valtavan iso hanke, jonka koko-
naisbudjetiksi muodostui 42 miljoonaa euroa. 
Lopputulos on hieno ja palvelee koko Kaape-
litehtaan kulttuurikeskusta, joka uudistui 
ja muuttui entistä kävijäystävällisemmäksi 
hankkeen aikana. Se on myös omalla tavallaan 
lupaus tulevaisuudesta", toteaa Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Tanssin talon laajuus on yhteensä 7000 
bruttoneliömetriä, josta uudisrakennuksen 
osuus on yli 5000 neliömetriä. Uudisraken-
nuksen lisäksi Tanssin talolle peruskorjattiin 
esitys- ja harjoitustilat Kaapelitehtaan puolelle. 
Lisäksi katettiin osa Kaapelitehtaan sisäpi-
hasta kaikkien käyttöön. Tilat rakennutti ja 
omistaa Kiinteistö Oy Kaapelitalo, ja Tanssin 
talo on sen vuokralainen.

Hankkeen rahoituksesta 15 miljoonaa 
euroa tuli Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, 9,95 
miljoonaa euroa Helsingin kaupungilta ja 7,25 
miljoonaa euroa valtiolta. Kaapelitalon rahoi-
tusosuus oli noin 10 miljoonaa euroa.

Tanssin talo suunniteltiin tanssin ja sen 
vaatiman tekniikan ehdoilla, mikä näkyy 
etenkin sisätiloissa, mutta myös uudisraken-

12 13

14

12,13 Rakennuksen runko ja väliseinät ovat pää-

osin paksuja paikallavalettuja betonirakenteita.

14 Tanssin talon pienempi esitystila, 235 katsojan 

Pannuhalli peruskorjattiin Kaapelitehtaan vanhoihin 

tiloihin ja säilytettiin sen teollinen ilme. Pannuhalli 

on varustettu korkealaatuisella näyttämötekniikalla, 

jonka painon kannattelemiseksi tilan rakenteita vah-

vistettiin mantteloimalla betonipilarit ja rakentamalla 

teräspalkkirunko vanhan katon tueksi. 
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1. LASIPIHA / GLASS GARDEN

2. INFO & LIPUNMYYNTI /  INFO & TICKET OFFICE

3. AULA / LOBBY

4. ERKKO-SALI / ERKKO HALL

5. PANNUHALLI / PANNU HALL

6. BISTRO

7. TOIMISTOTILAT / OFFICES

8. TAITEILIJALÄMPIÖ / ARTISTS' FOYER

9. KLUBITILA  / CLUB SPACE

10. VAATESÄILYTYS / CLOAKROOM

11. HARJOITUSSTUDIO / REHEARSAL STUDIO

12. TEKNISET TILAT /TECHNICAL SPACES

4.

7.

12.8

1
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17

15 Pannuhallin 235-paikkainen sali uudistettiin 

perusteellisesti. Sali on tarpeen mukaan joustava 

tila. Sen teleskooppikatsomon voi pakata kasaan, 

jolloin tila soveltuu jopa 400 hengen tapahtumille.

16 Leikkaus A

17 Leikkaus B

1 Erkko-sali

2 Pannuhalli

3 Bistro

4 Toimistotilat

5 Klubitila

6 Vaatesäilytys

7 Harjoitusstudio

8 Tekniset tilat



Suuret mittakaavat ovat rakennukselle 
ominainen piirre. Nosto-ovien lisäksi esitys- 
ja takatilojen väliset ovet ovat korkeudeltaan 
8 metriä, mikä mahdollistaa suurten lavasteko-
konaisuuksien tuonnin paikalle ja siirtelyn tilo-
jen välillä. Poikkeuksellista on kahden rekan 
lastauslaiturin optimaalinen sijainti suoraan 
näyttämön takana.

Betonia ja terästä rakenteissa
Rakennuksen päämateriaaleina ovat betoni ja 
teräs. Rakennuksen runko ja väliseinät ovat 
pääosin ja osa jopa 400 millimetrin paksuisia 
paikallavalettuja betonirakenteita. Poikkeus 
on katsomo-osan päälle sijoittuva teräsraken-
teinen ilmanvaihdon konehuone.  

Katto on toteutettu ontelolaattoja kan-
nattelevilla WQ-ristikkopalkeilla. Rakenteen 
ansiosta katon ja salin väliin jää huoltoalue. 
Rakenteiden jännevälit ovat poikkeuksellisen 
pitkät, kantava suunta on jopa 25 metriä ja kor-
keus yli 10 metriä. 

nuksen julkisivussa, joiden haluttiin heijastele-
van rakennuksen käyttötarkoitusta ja liittyvän 
toisaalta Kaapelitehtaan teolliseen ilmeeseen.

Vaativaa sali- ja näyttämötekniikkaa
Salin teleskooppikatsomo voi olla käytössä 
kokonaan tai osittain, ja katsomon ja näyttä-
möjen sijaintia voidaan vaihdella. Jos katsomo 
on pakattu kokonaan kasaan, tilaa on jopa 
tuhannelle henkilölle.

Tarvittava tekniikka sijoittuu pääosin köy-
siullakolle, jossa on kymmeniä vinssejä ja satoja 
vaijereita, joihin voidaan ripustaa turvallisesti 
erittäin painaviakin lavasteita. Raskasta kuor-
maa kestäviä kiinnityspisteitä on myös seinissä 
eri puolilla salia.

Osa näyttämötekniikkaa ovat myös tilan 
jakamiseen käytettävät kolme akustista 
nosto-ovea, joista suurin on 23 metriä leveä, 
11 metriä korkea ja painaa 15 000 kiloa. Niitä 
liikutellaan sähkömoottorien avulla napista 
painamalla.
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18 Tanssin talon runko valettiin paikallavaluna beto-

nista. Korkeimmillaan 24-metriset kantavat paikalla-

valuseinät ja lautamuottipintaisiksi jätettävät kuilut 

olivat haaste myös muottitoimittaja Peri Suomi Oy:lle. 

Maximo-seinämuottijärjestelmällä päästiin vaaditta-

viin valukorkeuksiin ja samoissa valuissa käytettiin 

niveltyötasoja.



19 20

21 22

23

19–22 Korkeiden seinien valussa käytettiin Maxi-

mo-seinämuottijärjestelmää. Peri Up Flex -telineillä ja 

Fb 180 -niveltyötasoilla päästiin vaadittaviin 24 metrin 

valukorkeuteen. Telineet toimivat myös raudoitus-

telineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa. 

23 Vanhoja rakenteita vahvistettiin monin paikoin.

24 Kaapelitehtaan tilojen kunnostustyöt käynnissä.

25 Pannuhallissa tehtiin rakennusteknisesti mittava  

korjaustyö, sillä rakenteita täytyi vahvistaa vastaa-

man uuden näyttämötekniikan lisäämää kuormaa.
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Arkkitehtuuri toi alusta asti erityisvaati-
muksia myös muottisuunnitteluun. Tanssin 
Talossa on paljon betonipintaisia seiniä, joissa 
säilytettiin lautamuottikuvio sekä puhdasvalu-
pintaisiksi jääviä seiniä. Niissä käytettiin Peri 
Oy:n Maximo-järjestelmää, jossa käytettiin erit-
täin korkealaatuista vaneria. "Tavanomaisessa 
vuokramateriaalin käytössä muotteja voi käyt-
tää helposti yli kaksikymmentä kertaa silloin, 
kun ei ole erityisiä betonipintavaatimuksia", 
kertoo avainasiakaspäällikkö Madis Madal Peri 
Suomi Ltd Oy:stä.

Aikataulu oli poikkeuksellisen tiukka.
Valut alkoivat helmikuussa ja jatkuivat vuo-
denvaihteeseen asti. Niistä raudoituksineen ja 
muottitöineen vastasi Koy Kaapelitalon osau-
rakoitsijana toimiva AKR Betoni Oy, jonka vas-
tuulla oli myös ontelolaattojen sekä teräksisten 
WQ-palkkien asennukset.

Muottiurakoitsijan toimitus koostui Maxi-
mo-seinämuottijärjestelmästä, Peri Up Flex 
-telineistä ja Fb 180 -niveltyötasoista. Näillä 
päästiin vaadittaviin 24 metrin valukorkeu-
teen, joissa samoissa valuissa oli käytössä 
niveltyötasot.

”Teimme saumat 10,8 metrin korkeuteen. 
Tällaiseen kymmenisen tuntia kestävään ker-
tavaluun tarvittiin betonia 90 kuutiometriä. 
Niveltyötasojen ansiosta emme tarvinneet kor-

keita telineitä. Telinejärjestelmille on toki jär-
kevää käyttöä matalammissa valuissa”, kertoo 
AKR Betonin projektipäällikkö Ainar Lepp.

Tekniset ratkaisut ja rakenteet on jätetty 
tiloissa näkyville. Lattiat ovat pelkistettyä 
teollista harmaata kovabetonilattiaa ja seinät 
lautamuottipintaista betonia ja osin metallia.

Rouheat pinnat liittävät rakennuksen Kaa-
pelitehtaan ilmapiiriin. Ne ovat myös kestäviä, 
patinoituvat arvokkaasti sekä kestävät aikaa 
ja kovaa kulutusta.

Pannuhallin uudistaminen
Tanssin talo jatkuu Kaapelitehtaan puolelle, 
jossa sijaitsee pienempi 235-paikkainen Pan-
nuhalli. Sali uudistettiin perusteellisesti.

"Tila varustettiin samanlaisella huippu-
tekniikalla kuin Erkko-salikin, mutta pinnat 
säilytettiin entisellään rouheina ja käsittele-
mättöminä", kertoo Pia Ilonen. 

Pannuhalli on myös tarpeen mukaan jous-
tava tila. Sen teleskooppikatsomon voi pakata 
kasaan, jolloin tila soveltuu jopa 400 hengen 
tapahtumille.  

Rakennusteknisesti kyseessä oli mittava  
korjaustyö, sillä rakenteita täytyi vahvistaa vas-
taaman uuden näyttämötekniikan lisäämää 
kuormaa. Betonipilareita vahvistettiin mant-
teloimalla, mutta suurin urakka oli katossa.

"Vanhan katon tueksi rakennettiin teräs-
palkkirunko sisäkautta, mikä oli varsin haas-
tava operaatio jo pelkästään teräspalkkien 
siirtelyn kannalta. Ensin asennettiin vain 
metrin pituinen pätkä palkkia reunapalkin 
päälle ja sitten loput 15 metriä nostettiin kol-
mella vanhan vesikaton päälle tuetulla vinssillä 
hyödyntäen vanhan vesikaton betonipalkkeja 
nostamisessa", kertoo yksikönjohtaja Seppo 
Raiski rakennesuunnittelusta vastanneesta 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä.

Keveyttä ilmentävät leijuvat julkisivut
Tanssin talon pääjulkisivua hallitsee kaksi 
seinän kokoista teräslevyä, jotka ovat irti 
rakennuksen rungosta ja maasta ja näyttä-
vät leijuvan ilmassa. Itään avautuva seinä on 
ruosteenruskeaa corten-terästä ja eteläseinä 
haponkestävää, kiiltävää HST-terästä. 

Pohjoisen julkisivuseinän ja pääsisään-
käynnin päällä olevan seinän julkisivumate-
riaalina on käytetty pyöreitä alumiinipaljetteja, 
joita on yhteensä noin 1500.

"Alumiinipaljetit kuvastavat tanssin rytmiä, 
vaikka niillä on myös funktionaalinen teh-
tävä. Paljetit toteuttavat kaavan määräystä 
siitä, että lähikerrostalojen asuntoihin tulisi 
välttää suoria näkymiä. Samoin ne tarjoavat 

24 25
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30 Kellarikerros

31 1. kerros

32 2. kerros

1 Lasipiha

2 Info & lipunmyynti

3 Aula

4 Erkko-sali

5 Pannuhalli

6 Bistro

7 Klubitila

8 Vaatesäilytys

9 Harjoitusstudio

10  Tekniset tilat

30

31

32

26 Lautamuottipinnat antavat ilmettä.

27 Vanhat ja uudet betonirakenteet tuovat rouhean 

tunnelman Tanssin talon eri tiloissa. 

28 Vaativia korkeita betonivaluja käynnissä.

29 Osa tilojen betonipinnoista on maalattuja. 
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11. HARJOITUSSTUDIO / REHEARSAL STUDIO

12. TEKNISET TILAT /TECHNICAL SPACES

4.

11. 5.59

4
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hengittävän pinnan sen taakse integroidulle 
tekniikalle", tarkentaa Harri Lindberg.

Julkisivun suurin haaste oli 1000 neliö-
metrin kokoisten ja puolitoista metriä raken-
nuksen rungosta irti olevien metallilevyjen 
toteutus ja kiinnitys. 

Olemukseltaan, painoltaan ja kustannuk-
siltaan sopivaa vaihtoehtoa etsittiin pitkään 
yhdessä suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa. 
Lopulta ratkaisuksi löytyivät Kenno Tech Oy:n 
laserhitsaamalla valmistamat kennorakentei-
set teräselementit, joissa yhdistyi keveys ja 
rakenteen jäykkyys.

Elementit on kiinnitetty rakennuksen run-
koon kymmenillä suorakaiteen muotoisilla 
puukkomaisilla teräskiinnikkeillä.

Esityssalien äänieristys 
varmistettiin betonirakentein
Akustiikan suunnittelusta vastasi Akukon Oy.

Lähtökontana oli, ettei Tanssin talo saa 
häiritä naapureita, koska aivan vieressä on 
asuinkerrostaloja. Toisaalta talon toimintaa 

häiritsevä liikenteen aiheuttama melu ja häly 
haluttiin pitää esiintymistilojen ulkopuolella. 

Äänieristykselle pohjan luovat massiivi-
set betoniseinät ja kaksinkertaiset ovet, jotka 
toimivat äänisulkuina. Erkko-salissa tilojen 
jakamiseen käytettävät akustiset nosto-ovet 
on myös toteutettu niin, että ne mahdollistavat 
eri tapahtumien järjestämisen salin eri osissa 
samanaikaisesti.

Tilojen huoneakustiikka on optimoitu vah-
vistetulle musiikille ja kaiut on pyritty vaimen-
tamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tähän 
tilat tarjosivat sekä etuja että haasteita.

Saleissa on jätetty tekniikkaa paljon näky-
ville, mikä on eduksi tilan akustiikalle, koska 
ne vaimentavat ja hajottavat ääntä. Toisaalta 
Erkko-sali on poikkeuksellisen korkea, mikä 
pidentää jälkikaiunnan aikaa ja se piti ottaa 
huomioon. Pannuhallissa haasteena olivat 
kovat pinnat, mutta kattorakenteilla asiaan 
pystyttiin vaikuttamaan ja esitystilanteissa 
tilassa on myös verhoiluja, jotka auttavat 
akustiikan hallinnassa.

34

33 Tanssin talon aula- ja käytävätiloissa on hierretty 

harmaa kovabetonilattia. Osassa tiloja vanhoja beto-

nilattioita on siistitty ja jätetty näkyviin.

34 Pannuhallin vanhoja betonirakenteita ja - pilareita 

vahvistettiin mantteloimalla.

Katettu Lasipiha yhdistää 
Kaapelitehtaan toiminnat
Osa Tanssin talon rakennusprojektia oli Kaa-
pelitehtaan sisäpihan osittainen kattaminen. 
10 metriä korkea, 16 metriä leveä ja 50 metriä 
pitkä lasikatteinen aula toimii koko Kaapeli-
tehtaan pääsisäänkäyntinä ja yhteisenä tilana, 
jossa kävijöitä palvelevat infopiste, keskitetty 
lipunmyynti ja myymälä.

Kaupungin museon toive oli, että kattami-
nen ei muuttaisi sisäpihan tunnelmaa. Lasi-
pihan kattamiseen valittiin toistuva teräsris-
tikkorakenne. Kate rakennettiin vanhan silta-
nosturin kiskojen kannatinpalkkien varaan.

"Nyt tila on hieno ja tarpeellinen. Se sel-
kiyttää Kaapelitehtaan toimintaa, yhdistää 
Tanssin talon ja muun Kaapelitehtaan sekä 
tarjoaa avaraa aulatilaa", toteaa Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari.
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35

36

37

35 Salien lisäksi tanssin on mahdollista levittäytyä 

Tanssin talon Aulaan, Kaapelitehtaan uudelle Lasipi-

halle ja edelleen ulos Kaapeliaukiolle, joissa kaikissa 

on esitystekninen valmius.

36 Aulassa sijaitsee taiteilija Eetu Huhtalan interak-

tiivinen valoteos ”Toinen”. Valoteos muuttuu taiteeksi 

tilassa olevien ihmisten liikkeiden mukaan – aivan 

kuten tanssikin.

 

37 Sisätilojen vahvat sävyt yhdistyvät rakennuk-

sen robusteihin materiaaleihin, valoilla ja varjoilla 

leikittelevään valaistukseen ja erilaisiin heijastaviin 

pintoihin.
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Tanssin talo, Helsinki
Osoite: Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Tilaohjelma: Tanssin ja kulttuurin rakennus-
kokonaisuus
Kokonaislaajuus: 7 000 brm2
Aikataulu: Hankesuunnitelma 2016 – valmis-
tunut 2022 
Pääkäyttäjä: Tanssin talo
Rakennuttaja: Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Urakkamuoto: Projektinjohto
Pääurakoitsija: Haahtela-rakennuttaminen Oy
Kokonaisvaltainen suunnittelu:  
Arkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri, kalus-
tesuunnittelu, restaurointi, taideintegraatio

Projekti lukuina:
Tanssille osoitettuja tiloja: 6 300 m2
Erkko-salin näyttämön korkeus: 24 m 
Salien istuinmäärä yhteensä: lähes 1100 kpl
Suurin leijuva julkisivu: 1050 m2
Alumiinipaljettia julkisivuissa: 1500 kpl
Suurin teräsovi: leveys 23 m, korkeus 11 m, 
paino 15 000 kg 

JKMM Arkkitehtien suunnitteluryhmä: 
Teemu Kurkela, pääsuunnittelija, arkkitehti 
SAFA
Harri Lindberg, projektiarkkitehti, arkkitehti
Teemu Taskinen, arkkitehti SAFA
Hannu Rytky, arkkitehti
Salla Oikkonen, arkkitehti SAFA
Marko Pulli, arkkitehti
Reetta Aarnio, arkkitehti
Anniina Koskela, arkkitehti SAFA
Jarno Vesa, sisustusarkkitehti SIO
Edit Bajsz, arkkitehti SAFA
Tatu Laakso, muotoilija
Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA
Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA  

JKMM Interiorsin suunnitteluryhmä:  
Noora Liesimaa, vastaava sisustus-
arkkitehti SIO 
Paula Salonen, sisustusarkkitehti SIO

ILO Arkkitehtien suunnitteluryhmä: 
Pia Ilonen, vastaava rakennussuunnittelija, 
arkkitehti SAFA
Kati Murtola, projektiarkkitehti, arkkitehti 
SAFA
Carolin Franke, arkkitehti SAFA
Karoliina Hoppu, arkkitehti SAFA

Muu suunnitteluryhmä: 
Projektinjohto: Haahtela Oy
Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Oy
LVISA-suunnittelu: Granlund Oy
Esitystekninen suunnittelu: BlueNode GmbH
Geosuunnittelu: Pohjatekniikka Oy
Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy
Palotekninen suunnittelu: Paloässät Oy
Maisemasuunnittelu: Nomaji maisema-
arkki tehdit Oy
Liikennesuunnittelu: WSP Finland Oy
Tietomallikoordinaattori: Byggnadsekonomi Oy

Projektin keskeiset materiaalivalmistajat: 
Betonirunkourakka ja paikallavaletut beto-
nirakenteet: AKR Betoni Oy
Määrät: Muottityö 16 000 m2, raudoitus: 500 
tn, betonointi: 3 500 m3
Julkisivujen teräsrakenteet: Teräsasennus 
Toivonen Oy
Leijuvien seinien teräselementit: Kenno Tech Oy
Lasikatot ja -seinät: VMT Steel Oy
Ikkunat: Warmeco
Ovet: Jaatimet Oy  
Esitystekniset rakenteet ja nosto-ovet: 
Ypäjän Metalli Oy
Betonilattiat: Lattiatohtori Oy 
Sisäverhoukset ja lasiseinät: Inlook Oy
Katsomojärjestelmät: Hamari Oy
Kiintokalusteet: Merianto Install Oy

38–40 Tanssin talon rouheat teräs- ja betonipinnat 

kätkevät sisäänsä teknisesti laadukkaita ratkaisuja 

ja yksityiskohtia sekä osin käsin kosketeltavaa väri-

kylläisyyttä.

39 Klubi- ja narikkatilat sijaitsevat kellarikerroksessa.
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43

41 Uudisrakennuksen julkisivun hallitseva piirre 

ovat leijuvat terässeinät, joista toinen on corten-te-

rästä ja toinen kiiltävää HST-terästä. Pohjoisen jul-

kisivun ja pääsisäänkäynnin päällä olevan seinän 

julkisivumateriaalina on käytetty pyöreitä alumii-

nipaljetteja.

42 Tanssin talon toimisto- ja kokoustilojen materiaalit 

ja värit toistavat rakennuksen materiaalipalettia. 

43 Wc-tilojen selkeä sisustus.

Dance House Helsinki 
The impressive new building and renovated 
premises in the old parts of the Cable Factory 
cultural centre are designed by JKMM Archi-
tects in collaboration with ILO architects. The 
project, combining new and old, comprises 
over 7,000 square metres dedicated to dance – 
a world-class setting for the performance and 
experience of dance, circus, and culture. Fin-
land's first landmark designed for dance opened 
at the Cable Factory Cultural Centre in Helsinki 
downtown area in spring 2022.

The Dance House is like a huge modern 
'dance machine' that will be turned on when 
dance begins, when the dancers and the public 
take over the building.

The building is a significant remodelling 
and extension of Helsinki’s former cable factory. 
Dating from the early 1940s, this is where, for 
example, marine cables were manufactured. In 
the early 1990s, the building was acquired by the 
City of Helsinki and, today, the Cable Factory 
is Finland’s largest cultural centre containing 
museums, galleries, studios, art schools and 
many other spaces and functions for hundreds 
of creative tenants and professionals.  

The architecture of the Dance House was 
inspired by dance. The main façades consist of 
two gigantic steel walls, lifted from the ground 
hovering in the air, seemingly defying gravity. 
The two walls are in dialogue: one wall is made 

of rough rusted steel, another of shiny stainless 
steel. Facing the park, the North facades are 
covered by hundreds of circular aluminium 
discs. 

The project contains two black-box dance 
theatre spaces.  "Erkko Hall" is the largest dance 
performance space in the Nordic countries. The 
Cable Factory's old "Pannu Hall" was rede-
signed into a smaller black-box theatre space 
for 235-400 people. 

In the interiors, robust surfaces of raw steel 
and concrete meet theatre lighting systems, 
technical installations and striking colours. 
Lights and shadows play with reflective sur-
faces. 
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Liljevalchin taidehalli, kotoisesti Ruotsissa Lil-
jevalchs (eli Liljevalchs konsthall), valmistui 
vuonna 1916 Tukholman Djurgårdeniin. Ark-
kitehti oli Carl Bergsten.

Rakennus on sikäli erikoinen, että siinä 
käytettiin aikanaan uutta keksintöä eli teräs-
betonia. Muotokieli edustaa toki pohjoismaista 
klassismia, mutta taiteen esittämisen talossa 
oli muitakin edistyksellisiä ratkaisuja. Niihin 
kuuluivat muun muassa umpinaisten veistos-
hallin seinien yläosaan sijoitetut luonnonva-
loa tuovat laajat horisontaaliset ikkunapinnat. 
Koko rakennuksen runko kantavine pilarei-
neen tehtiin teräsbetonista. Useita näyttelysa-
leja käsittävää taidehallia voidaankin hyvällä 
syyllä kutsua eräänlaiseksi perinteen tai tar-
kemmin pohjoismaisen klassismin ja modernin 
ajattelun jännittäväksi risteytykseksi.

Liljevalchin taidehalliin liittyy myös suo-
sittu ja charmantti ravintola ruokasaleineen 
ja puutarhoineen. Koko Djurgården huvipuis-
toineen ja museoineen on tukholmalaisten ja 
turistien rakastama paikka. Sinne pääsee käte-
västi sekä raitiovaunulla että lautalla suoraan 
vanhimman kaupunginosan Gamla stadenin 
edustalta lähellä mullistusten kourissa vielä 
olevaa liikenteen solmukohtaa Slussenia. 

Lisärakennushanke oli suuri 
keskustelunaihe
Liljevalchin laajentaminen herätti jo suun-
nitteluvaiheessa myös runsaasti keskustelua. 
Sitä käytiin sekä ammattimaisesti eli taiteen 
ja arkkitehtuurin ammattilaisten ja asiantun-

Paikallavaletun betonin taidonnäyte

Liljevalchs+

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA 
arkkivahti@gmail.com 
 
Betonirakenteista lisäykset:  
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

Tukholman Liljevalchs museon laajennusosa ristittiin napakasti 
nimellä Liljevalchs+ ja se avattiin yleisölle syksyllä 2021. Rakennus 
on betonirakentamisen taidonnäyte niin sisä- kuin ulkotiloiltaan.

tijoiden välillä, että ns. ajan hengen mukaan 
myös kansalaisten sekä maallikoiden kesken 
sosiaalisessa mediassa. Niin kävi, että kesken-
eräisestä työmaavaiheesta otettujen valoku-
vien perustella rakennus äänestettiin eräässä 
sosiaalisen median ryhmässä maan rumim-
maksi rakennukseksi – jopa ennen telineiden 
purkamista ja rakennuksen avaamista yleisölle. 
Avajaiset elokuussa 2021 olivat suuri ja odotettu 
mediatapahtuma.

Liljevalchin taidehalli oli kipeästi tarvin-
nut laajennuksensa, koska aikaisemmin se oli 
aina pidettävä kiinni näyttelyjen vaihtamisen 
ajan. Nyt sekä suoraan ulkoa että alkuperäisen 
taidehallin puolelta saavutettava uusi puoli 

1 Liljevalchs+ uudisrakennus liittyy vanhempaan 

Liljevalchin taidehalliin.

2 Liljevalchs+:n on suunnitellut arkkitehti Gert 

Wingårdh avustajineen sekä taiteilija Ingegerd Råman.
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tarjoaa paljon joustomahdollisuuksia ja käsit-
tääkin näyttelytiloja monessa eri kerroksessa. 
Taidehalli voidaan tästä syystä pitää yleisölle 
avoimena myös näyttelyiden purkamisen ja 
pystyttämisen ajan.

Suunnittelusta vastasi Wingårdhs 
Suunnittelusta on vastannut maan eturivin 
arkkitehtitoimisto Wingårdhs, joka on myöskin 
suunnitellut kansallismuseo Nationalmuseu-
min kiitellyt korjaus-, uudistus- ja muutostyöt. 
Liljevalchin museon laajennuksesta järjestet-
tiin vuonna 2013 arkkitehtuurikilpailu, jonka 
toimisto voitti. Monista eri syistä rakentami-
nen viivästyi ja alkuperäinen budjettikin ylittyi. 

Uudisrakennus- tai laajennusosa ristittiin 
napakasti nimellä Liljevalchs+ ja se avattiin 
yleisölle syksyllä 2021. Siitä on myös tehty 
rakennusvaihetta ja ennen kaikkea erittäin 
vaativana rakennustyön osana toteutettua 
betonisen valokaton valamista dokumen-
toiva filmi, tekijöinä Kajsa Andersö ja Tomas 
Boman. Yhdessä dokumentin pääosassa on 
tunnettu ruotsalainen lasitaiteilija, jonka teos 
on integroitu osaksi julkisivua. Suunnittelusta 
vastasivat yhdessä Gert Wingårdh ja taiteilija 
Ingegerd Roman.

Julkisivu kolottua betonia ja 
pyöreitä lasikuppeja
Ilmeeltään erittäin betonisen uudisraken-
nuksen näyttävä julkisivun osa ovat tarkkaan 
dimensioidensa puolesta mietityt pisara-ku-
vioinneilla koristellut pyöreät lasiset kupit, 
ns. pullon pohjat, on aseteltu betonijulkisi-
vuun muotoiltuihin pyöreisiin syvennyksiin. 
Dokumentti kertoo myös näiden 6860 lasiku-
pin suunnittelusta ja toteutuksesta. Lasisten 
pullonpohjamaisten esineiden tarkoitus on 
tuoda pelkistettyyn julkisivuun kimalletta ja 
valaistusolosuhteiden mukaista heijastusten 
vaihtelua. 

Minimalististen julkisivujen sommittelussa 
on käytetty vain museon sisäänkäyntiä varten 
teräksinen musta ovi sekä suuria näyteikku-
namaisia välipuitteettomia lasipintoja. Isot 
ikkunat avaavat näkymät museomyymälään 
ja pohjakerroksen näyttelytilaan. Ylemmät 
näyttelyhallit ovat ikkunattomia ja ne saavat 
luonnonvalonsa huikean näyttävän betonisen 
valokaton kautta. Katossa on kaikkiaan 166 lan-
terniiniruutua. Vaikuttavan betonisen valoka-
ton alla sijaitsevien näyttelysalien korkeudet 
vaihtelevat 3,5 metristä kuuteen metriin.

Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

3 Liljevalchs+-investoinnin taustalla oli tarve suu-

rempiin näyttelytiloihin ja se, että Liljevalchsia ei tar-

vitse sulkea uudelleen ripustusjaksojen aikana. Uuden 

taidegallerian tulo tarkoittaa myös, että näyttelyiden 

määrä voidaan kaksinkertaistaa. Ilmastointi ja edisty-

nyt turvallisuus avaavat kansainvälisen taiteen lainan 

Liljevalchin näyttelyihin. Laajennus sisältää myös 

ravintolan, myymälän ja uuden sisäänkäynnin. Koko 

hankkeen odotetaan vahvistavan edelleen Djurgår-

denia yhtenä maan suosituimmista matkakohteista. 

4 Arkkitehti Carl Bergstenin suunnittelema Lilje-

valchin uusklassinen taidehalli on rakennettu vuosina 

1914–1916.

5 Julkisivu on suunniteltu yhteistyössä lasitaitei-

lija Ingegerd Råmanin kanssa. 6 860 pullonpohjan 

tai -kupin muodostama kokonaisuus antaa rytmiä 

julkisivun ulkopinnalle.
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Liljevalchs+ käsittää pohjakerroksen näyt-
telysalien lisäksi vaate- ja saniteettitilat sekä 
sisääntulokerroksessa kauniin ja valoisan 
myymälän sekä uuden kahvila-ravintolaosan. 
Kahvilasta pääsee taidehallin puutarhamai-
selle pihalle, jota reunustavat maineikas Blå 
porten -niminen ravintola pitkine saleineen 
sekä pylväiden koristamat katetut syvennykset 
ja terassit. Uusi kahvila-ravintola laajennus-
osan puolella ei kilpaile vanhojen ja koristeel-
lisempien tilojen kanssa, mutta pitkien seinien 
kuparinsävyiset peili pinnat ja upeat pitkät 
nahkaiset penkkisohvat tekevät siitä täysin 
omanlaisensa. Kahvilasalin takaseinä onkin 
taidehallin vanhaa ulkoseinää. Täydentäminen 
ja liittyminen vanhaan on tehty yksityiskohtia 
myöten erittäin taitavasti.

Mutta mistä sitten on keksitty Liljevalchin 
uudelle, 2400 neliöiselle osalle noin kurinalai-
nen ja yksinkertainen olemus? Selitys löytyy 
kauniista kirjasta, joka piirroksin, valokuvin ja 
kirjoituksin esittelee rakennuksen ja sen taus-
tat. Taiteen esittämiselle pyhitetyssä uudessa 
rakennuksessa olennaisinta on se, että teokset 
pääsevät esille siten, että huomio voi keskittyä 
vain ja ainoastaan niihin.

Opintomatka Sveitsiin ja Itävaltaan
Paikallavalettuun betoniseen kokonaisuuteen 
Gert Wingårdh avustajineen käyvi hakemassa 
inspiraatiota tututumismatkalta, joka tehtiin 
muutaman merkittävän ja näyttävän betoni-
sen museorakennuksen äärelle. Kohteina olivat  
arkkitehti Peter Zumthorin suunnittelema 
Kunsthaus Bregenz eli Bregenzin taidehalli 
Itävallassa (1997), Annette Gigonin ja Mike Guye-
rin suunnittelema Ernst Ludwig Kirchnerille 
omistettu museo Sveitsin Davosissa (1992) ja 

Valerio Olgiatin suunnittelema koulurakennus 
Sveitsin Paspelsissa (1998). 

Koska paikallavalettu betoni materiaalina 
ei anna virheitä ja hosumista anteeksi, oli 
tärkeää nähdä ja kokea rakennuksia, joissa 
valittu materiaali, pidättyväinen muotokieli 
sekä huippuunsa jalostettu tekniikka ovat 
olleet kaikista olennaisin osa toteutunutta 
kokonaisuutta. Matkalla opittuja asioita voitiin 
soveltaa rakennukseen ja myös muita hyviksi 
havaittuja, kuten teknisiä järjestelmiä. Lastaus-
huoneen porttiratkaisu löytyi Vaduzissa sijait-
sevalta yritykseltä, jolta se myös hankittiin.

Olennaisimmat piirteet Liljevalchin taide-
hallin laajennusosan suhteen ovat tietenkin 
erikoinen julkisivu sekä betoninen, ruuduk-
komainen valokatto. Sen valoa alas päästävä 
lanterniiniruudukko toteutettiin kertavaluna 
käyttäen huolellisesti kehiteltyä ja testattua 
betoniseosta. Katon rakennusvaihe edusti 
logistisenakin performanssina suoranaista 
taidetta, yhtaikaa paikalle saapuneiksi tarvit-
tuine betoniautoineen ja osaavine betonira-
kentajineen. Katon kerralla valamisesta tehtyä 
dokumenttifilmin osaa katsoessaan voi kokea 
seuraavansa jännitysnäytelmää.

Ja kyllä, Liljevalchs+ ylpeilee uskomat-
toman hienoilla ja rauhallisilla, mutta tar-
koitushakuisesti minimalistisilla betonisilla 
sisätiloilla. Niiden yllä kattorakennelma on 
yhtaikaa massiivinen ja toisaalta keveä, mikä 
johtuu katon alapinnan lanterniinirakenteiden 
sirosta profiilista. Paikallavalun jäljet ja tietty 
rosoisuus ovat katon sisäpinnoissa selkeästi 
nähtävillä. Vaikutelma on luotu tietoisesti, 
vaikka yksittäisten lanterniinien sijaan katse 
hyväilee vaikuttavaa kokonaisuutta.

Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

6–7  Julkisivut ovat paikallavalettua betonia, johon 

on upotettu 6 860 "kirkaslasista pullon pohjaa", jotka 

on suunnitellut lasitaiteilija Ingegerd Råman.

8–9  Leikkauksia6
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Paikallavalettuja betonirakenteita 
– Liljevalchin paikka ja historia vaikuttivat 
ensisijaisesti betonin valintaan myös uudis-
rakennuksessa, kertoo Jonathan Eklund Win-
gårdsin toimistosta.

– Teräsbetonin tullessa käyttöön Ruotsissa 
vuonna 1908, siitä tuli sitten uusi rakennus-
materiaali, josta monet tuon ajan arkkitehdit 
kiinnostuivat. Kun Carl Bergsten suunnitteli 
Liljevalchia vuonna 1913, hän oli yksi heistä, 
joka käytti betonia näyttävästi muun muassa 
museorakennuksen suuren, korkean veistos-
hallin kattorakenteissa, jatkaa Eklund. 

Suunnittelukohteen ympäristöstä löyty-
vien materiaalien käyttö ja kehittäminen ovat 
meille tärkeitä suunnittelulähtökohtina. Tässä 
projektissa oli useita eri tapoja edetä. Olisimme 
voineet tehdä laajennuksen, jossa on käytetty 
tiiltä, rappausta tai kuparilevyä. Mutta lopulta 
valitsimme teräsbetonin, joka on myös aiem-
man Liljevalchin yksi tunnusmateriaali.

Rakennuksen paikallavaletuissa seinä- ja 
muissa betonirakenteissa käytettiin pääosin  
Dokan isoa muottijärjestelmää, jonka valu-
pinnoissa on käytetty lautapintoja tai vaneria 
1250 × 2500 × 15 mm.

Valettava betonimassa oli enimmäkseen 
SKB C30/37 STD cem Dmax 11. Betonin toimitti 
Swerock ja hankkeen urakoi Peab.

Julkisivun betonipintoihin on tehty graffiti-
suojakäsittely. – Teimme vahatyyppisen ”uhri-

suojan” kaikkiin ulkoseiniin, kertoo Jonathan 
Eklund.

Museon näyttely-, käytävä- ja porrastiloissa 
on myös näyttävät betonilattiat. – Kehitimme 
betonireseptin kaikille sisälattioille, jotka sitten 
lopuksi hiottiin kiiltäväksi HTC Platinum  
-menetelmällä, kertoo Eklund 

Betonin valittii kestävänä materiaalina
Kun museokilpailu julkistettiin ja idea syntyi 
vuonna 2013, keskustelu betonin hiilidioksi-
dikuormasta ei ollut nykyisellään. Joten se 
näkökulma ei ollut niin ratkaisevaa. – Tänään 
olisimme saattaneet ajatella toisin, mutta en 
voi sanoa, että ettemmekö olisi silti päätyneet 
betoniin. On tärkeää huomioida, että kyseessä 
on julkinen rakennus, jolla on korkeat turvalli-
suus- ja säänkesto- kuin sisäilmavaatimukset 
ja näiden vuoksi oli järkevää valita ja käyttää 
betonia rakennusaikaisesta kuormituksesta 
huolimatta, toteaa Eklund.

Kiinteistön ympärillä on raitiovaunujen 
korkeajännitelinjat, joten rakennustöiden ja 
materiaalitoimitusten logistiikka suunniteltiin 
tiiviissä yhteistyössä raitiovaunuliikenteestä 
vastaavan SL:n kanssa.

Betonisten kattolyhtyjen 
rakenne oli haastava
Uuden rakennuksen katolla on 166 paikalla 
valettua kattoikkunakupolia, ns. lyhtyjä, lan-

Puutarhan suunnalta katsoen vaatimaton
Taidehallin kauniin puutarhan suunnalta 
katsottuna uusi rakennus näkyy vain hieman, 
viereisen ABBA-museon sen sijaan melko röyh-
keästi tunkeutuessa ravintola Blå portenin 
taustalta näkökenttään.

Omassa ympäristössään lisärakennus 
ei todellisuudessa huuda olemustaan ja sen 
edusta ja piha-alue on varsinaisen rakennus-
työn jälkeen työstetty ja istutettu huolella. 
Pieni pronssinen haalaripukuinen poikaveis-
tos katselee myymälän ja alempana sijaitsevan 
näyttelytilan sivuikkunoihin päin ja vierailijat 
katselevat häntä yllättyneinä takaisin.

Hallittu kokonaisuus
Materiaalivalinnat ja sisustuksen yksityiskoh-
dat kahvilan puupöytien plus-aihekuvioita ja 
portaikkojen ohuita metallisia kaidejohteita 
myöten kertovat suunnittelijoiden sekä muo-
toilijoiden ja sisustajien kokonaisvaltaisesta 
ja osaavasta otteesta. Materiaalit puulajeja 
myöten on valittu huolella. Niiden on myös 
tarkoitus kestää aikaa ja kulutusta. 

Myös tämä uudempi rakennus – vaikka on 
hieman vuotanut yhden ikkunan yläosasta 
ennen kuin asia ehdittiin korjata – tulee toivon 
mukaan kestämään ainakin sata vuotta. Van-
hempi jo yli satavuotias betoninen taidehal-
lirakennus jatkaa hyvinkin toiset sata lisää.

    Tarja Nurmi

Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

10

11

10 Rakennuksen runko on paikallavettu betonista 

käyttäen suurmuottijärjestelmää.

11 Sisätilojen betonirakenteita työmaan aikana.
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Paikalla valetun betonin taidonnäyte
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12 1. kerros 

13 2. kerros 

14 3. kerros 
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Paikalla valetun betonin taidonnäyte
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N

terniini-ikkunaa, jotka tuovat näyttelytiloihin 
erityisen, epäsuoran valon.

Liljevalchs+ museon "lyhdyt" rakennet-
tiin v-muotoisista betonisista kattopalkeista. 
Seuraavaksi ohuet seinät, jotka muodostavat 
lyhdyn yläosan, valettiin palkkien päälle. Muo-
toilu ja valu asettivat äärimmäisiä tarkkuus-
vaatimuksia.

Kattoarkkitehtuuri itsessään ratkaisi joi-
tain ongelmia, mutta loi myös lisähaasteita. 
Suoraa auringonvaloa esiintyy vain vähäisen 
aikaa keskellä kesää, mutta julkisivun piikikäs 
siluetti antoi myös teknisille ratkaisuille sel-
keän kehyksen. Liljevalchs+:lla ei varsinaisesti 
ole kattoa, vaan 166 kattolyhtyä. Lyhtyjen väli-
set osat kaatavat vesikouruihin, jotka ohjaavat 
veden matalalta keskiharjanteelta kohti kat-
tokaivoja ja ulkoseinän sisäisiä syöksyputkia.

Lyhdyt rakennettiin kahdessa vaiheessa: 
Ensin valettiin koko rakennetta tukeva arina 
-palkisto. Tämän alaosa päättyy 20 mm kapeaan 
alareunaan, jonka oli oltava täydellinen ja vii-
meistelty. Pienimmätkin roskat, jotka jäävät 
muotin pohjalle, kun itsetiivistyvää betonia 
valetaan, voivat olla tuhoisia. Näissä massii-
visissa palkeissa on myös valun sisään jäävät 
lämmitys- ja jäähdytysputket. Jotta betonin 
pinnalle tiivistyvästä kondenssivedestä, kyl-
mästä ilmasta tai suurista lämpötilakuormista 

ei aiheutuisi ongelmia, on tärkeää, että katto-
rakenteiden lämpötila on suunnilleen sama 
kuin huonetiloissa. Koska museoiden ilmaa 
voidaan joskus kostuttaa, on erityisen tärkeää 
estää kondensoituminen. Varmuuden vuoksi 
lasia kantava teräsrunko sai siksi myös läm-
mityssilmukan.

Kun betonityöt saatiin päätökseen, jokai-
seen kartioon tehtiin ulkoinen aukkotäyden-
nys, ylhäältä alas, joka koostuu:

• Ulommasta lasikannesta, joka on kallistettu 
5 astetta. Se on saranoitu siten, että alla ole-
vaan verhoin varusteltuun tilaan on pääsy 
huoltoa ja puhdistusta varten.

• Himmennysverho varmistaa, että aulan 
valo ei saavuta tasoa, joka voi vahingoit-
taa taidetta. Se myös varmistaa, että läm-
pökuorma ei kasva liian suureksi.

• Pimennysverho. Jos esimerkiksi videotai-
detta halutaan näyttää, kattovalo on ehkä 
sammutettava kokonaan. Nämä kaksi 
verhoa sijaitsevat tuuletetussa tilassa, niin 
sanotussa ulkoverholaatikossa.

• Alla on itse kuoren suojaus eristävällä lasilla 
ja paljon muuta ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetun rungon päällä.

Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

16 17

15a–c Katon ja kattolyhtyjen rakennus- ja valutyöt 

käynnissä. Valut tehtiin itsetiivistyvällä betonilla.

16 Liljevalchs+ museon "kattolyhdyt, lanterniini- 

ikkunat" rakennettiin v-muotoisista betonisista 

kattopalkeista ja seinämistä. 

17 Räjäytyskuva kattolyhdyn rakenteesta.
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Liljevalchs + 
Projektets namn: Liljevalchs + 
Adress/ort: Djurgården, Stockholm.
Byggår: 2017–2021 (byggstart augusti 2017)
Beställare: Fastighetskontoret, Stockholms stad
Ansvarig arkitekt: Gert Wingårdh
Uppdragsledande arkitekt: Niklas Carlén
Medverkande arkitekt: Johan Israelsson och Fredrik Nilsson
Medverkande ingenjör: Stefan Nilsson, Alexandra Pripp och Andreas 
Dahlberg
Konstnärlig gestaltning: Ingegerd Råman
Inredningsarkitekt: Sara Helder & Gert Wingårdh, Wingårdhs
Landskapsarkitekt: Ramboll, Stockholm

Underkonsulter: 
Konstruktör & installationskonsult: WSP
Brand: Peter Sellberg, BDAB
Ljusdesign: Gabriele von Kardorff, Kardorff Ingenieure Lichtplanung 
& WSP
Akustik: AFRY & Efterklang
Fasadelement, fasadbeklädnad: 
Betonggjuten: PEAB  
Glasföremål i ingjutna ramar: Vetri Speciali

Fönsterutformning, takfönster, inglasning: Plåt och Ståldesing AB
Dörrar: Plåt och Ståldesing AB & HIAK & MaxiDoor
Golv: Betonggjutning: PEAB & HTC
Glas: Taito Lampinen
Hiss: Hisskompetens
Betongleverantör: SWEROCK
Formleverantör, betong: DOKA Sverige Ab
Antikvariska frågor: Elisabeth Wannberg, Stockholms stadsmuseum
Invändiga väggbeklädnader, undertak: GKD & Big Image Systems AB 
Möbler: 
Allt träarbete i butik, bord i restaurang, museibänkar: 36.0 Collabora-
tion Design AB, Jonas Wahlström 
Platsbyggda soffor i restaurang: Idé Design & Snickeri AB genom 
Input Interiör
Stolar och pallar: Zanat

Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan
Byggnadsentreprenör: PEAB
Bruttoarea, kvm: 2 600 kvm
Lokalarea, kvm: 2 280 kvm
Byggnadskostnad Mkr, inkl moms: 430 miljoner kronor

Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

18

19

18 Näyttelytiloja.

19 Kattolyhdyt antavat sisätiloihin epäsuoraa valoa.
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Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

20

20 Porrastilojen betonisia yksityiskohtia. Näyttely- ja 

aula- sekä porrastiloissa on hiotut betonilattiat.

21–23 Näyttelytiloissa on väljyyttä erilaisille näyt-

telyille.
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Paikalla valetun betonin taidonnäyte
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Liljevalchs+ – One hundred seventy 
square meters of glass roof let the 
whole sky into the building.  
Text description provided by the architects: 
It’s all rather simple. A square filled with molded 
skylights. Two meters wide and two meters 
high. Two straight walls and two leaning. All 
the way up in the building a thin glass mem-
brane separates inside from outside. Below, the 
light plays exactly the way we want it.

When the annex is completed in 2020, it 
will serve as a complement to the old art gal-
lery, which will continue to welcome visitors 
approaching from main thoroughfare of 
Djurgårdsvägen, but our building faces little 
Falkenbergsgatan instead. The differentiation 
between the two buildings is programmatic as 
well as visual. The original entrance, which is 
well established as fundamental to Liljevalchs 
and the experience of its architecture, will 
retain its primacy. Our addition provides more 
space for exhibitions, a secondary entrance, a 

Paikalla valetun betonin taidonnäyte
Liljevalchs+

24 Betonirakenteet ja -pinnat antavat taustan eri-

laisille näyttelytoiminnoille. 

25 Kaksi taloa Liljevalchs ja Liljevalchs+ toimivat 

yhdessä ja erikseen. Liljevalchs+:n sisäänkäynti on 

Falkenbergsgatania päin, ja siinä on suuri yhtenäinen 

ikkunaosa, jonka sisällä on museokauppa.
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museum shop, and the development of the Café 
Blå Porten.

The original building has two levels: a base-
ment with gallery spaces on top. The addition 
pretends to maintain the same arrangement, 
but in fact it’s a split-level plan with floors at six 
different elevations throughout the building. 

It is rectangular in form, cast like a great 
concrete block. Glass artist Ingegerd Råman, 
who has been working with us in the project, 
has decorated the façades with crystal clear 
bottle bottoms, creating a grid of glass. The 
house has a total of 6860 glass cups, all of which 
are set in stainless steel case.

The addition to Liljevalchs Konsthall is 
reserved without cowering. Its posture is that 
of a discreet aide attending to the existing art 
gallery out on Djurgården. A small, precisely 
tailored operation.
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Suomalaiseen saunaan uuden arkkitehtonisen 
näkökulman tuova Taidesauna on valmistunut 
Serlachius-museo Göstan rantaan. Taidesau-
na-nimitys on omiaan tälle arkkitehtuuriltaan 
ainutlaatuiselle saunarakennukselle, joka 
kätkee sisälleen sekä taidetta että designia. 
Taidesauna tehtiin betonista.

Taidesaunan suunnittelusta vastasi sama 
arkkitehtikolmikko, joka piirsi Serlachius-mu-
seo Göstan paviljongin: Héctor Mendoza, Mara 
Partida ja Boris Bežan. Suomalaisena arkkiteh-
tikumppanina projektissa toimi Pekka Pakka-
nen ja Anna Kontuniemi. Arkkitehtikolmikko 
luonnehtii saunan suunnitteluajatusta seu-
raavasti: 

Uusi taidesauna jatkaa tunnelmaa, jonka 
aistii jo Serlachius-museo Göstassa. Siellä 
elämys ei rajoitu vain taiteen katsomiseen, 
vaan museokävijöitä ympäröi tuokioiden virta, 
jossa maisema, taide ja arkkitehtuuri sulautu-
vat toisiinsa. Uudessa saunatilassa tämä koke-
mus saa uuden, vieläkin hienovireisemmän ja 
kotoisamman ulottuvuuden. Uusi taidesauna 
liittyy myös osaksi maisemaa ja ympäristöä 
ilman että ihminen kokee olevansa uudessa 
rakennuksessa, joka on kuin pienoisversio 
museosta.

Serlachius-museoiden 
uusi taidesauna

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

Betonirakenteinen Taidesauna valmistui tänä kesänä Mänttä- 
Vilppulassa sijaitsevan Gösta-museon edustalle, Melasjärven 
rannalle. Taidesauna on elämyksellinen, tekijöidensä kulttuuri-
taustoista ammentava saunapolku, jonka varrelle on sijoitettu 
mittava määrä myös muuta taidetta. Polku päättyy ulkotilan 
kautta kuljettavaan löylyhuoneeseen. Taidesauna liittyy uuteen 
saunakulttuuriin, jossa perinteisen hiljentymisen ja peseytymisen 
sijaan saunomisesta haetaan elämyksiä ja sosiaalista yhdessä 
olemista. 

Matka arkkitehtuurin, taiteen 
ja luonnon pariin
Serlachiuksen Taidesaunan arkkitehtuurin 
lähtökohtana oli museoalueelle määritelty 
horisontaalinen linja, jonka alapuoli on kiveä, 
yläpuoli puuta – sauna sijoittuu tuon linjan 
alapuolelle. Sauna kätkeytyy museon takana 
järven rantaan laskeutuvaan rinteeseen ja 
sulautuu maisemaan kohoten maastosta 
vähäeleisesti. Viherkatto ja matala taustamuuri 
liittävät rakennuksen ympäristöönsä.

Saunan sisätiloja leimaa taiteen, maiseman 
ja arkkitehtuurin vuoropuhelu. Graniitti- ja 
puupinnat vuorottelevat rytmikkäästi ja 
oleskelutilan sisäkaton kaarevat linjat peh-
mentävät suoraviivaisia kivipintoja. Raken-
nus johdattaa saunakävijän matkalle valon, 
luonnon ja taiteen syleilyyn. Matkan päässä 
odottaa pyöreä löylyhuone, jonne käydään vil-
voittelupihan kautta. Löylyhuoneen pehmeä 
tunnelma syntyy kattoon saakka ulottuvien 
lämpöhaapalauteiden ruskean eri sävyinä 
hohtavasta pinnasta.

Saunan arkkitehtuurin ja sisustuksen suun-
nittelussa on painotettu muotojen ja materiaa-
lien ajattomuutta ja laadukkuutta. Sisustuksen 
kotimainen ja kansainvälinen design tarjoaa 
kiinnostavia kosketuspintoja sekä kuvaannol-
lisesti että konkreettisesti.

1 Serlachius-museo Göstan yhteyteen alkukesällä 

2022 valmistuneen Taidesaunan arkkitehtuurin lähtö-

kohtana on museoalueelle määritelty horisontaalinen 

linja, jonka alapuoli on kiveä, yläpuoli puuta. Sauna 

kätkeytyy museon takana järven rantaan laskeu-

tuvaan rinteeseen ja sulautuu maisemaan kohoten 

maastosta vähäeleisesti.
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Saunan runkorakenteet ja julkisivut tehtiin 
betonista. Julkisivujen betonipintoja rytmittä-
vät pystyurien jatkumo. 

Arkkitehdeille kiinnostava uusi haaste
Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan 
kertovat, että heille tarjottu tilaisuus suunni-
tella suomalainen sauna oli suuri haaste, joka 
sisälsi paljon vastuuta. Työskentelytavassaan 
he hakevat tasapainoa kokeilujen ja hyviksi 
havaittujen ratkaisujen välillä.  

”Saunatraditio on osa suomalaista kult-
tuuria ja elämäntapaa. Meidän piti oppia 
ymmärtämään sitä, jotta voisimme vastata 
siihen suunnittelussamme. Saunakulttuuri ja 
Suomea kohtaan tuntemamme ihailu olivat 
mielessämme ja tunsimme olevamme varsin 
onnekkaita voidessamme ottaa haasteen vas-
taan”, he kertovat.

Arkkitehdit pitävät Serlachius-museoita 
enemmän kuin pelkästään museona. Taiteen 
kokemus yltää siellä museon seinien ulkopuo-
lelle. ”Göstan paviljonki rakennuksena on osa 
emotionaalista matkaa, joka koostuu eri ele-
menteistä. Uusi Taidesauna on osa tätä matkaa, 
joka yhdistää luonnon ja taiteen entistä intii-

mimmässä ja läheisemmässä mittakaavassa ”, 
he luonnehtivat.

Haaste myös suunnittelijoille ja rakentajille
Pääsuunnittelusta ja toteutussuunnittelusta 
projektissa vastannut arkkitehti Pekka Pak-
kanen sanoo, että meksikolaisten ja slove-
nialaisen arkkitehtien on ollut mahdollista 
tarkastella saunomisen prosessia ilman tra-
dition tai konvention taakkaa. Rakennuksen 
tunnelmaa määrittävät määrätietoiset avauk-
set maisemaan ja laadukkaat, aikaa kestävät 
rakennusmateriaalit sekä poikkeuksellisen 
huolellinen yksityiskohtien viimeistely.

”Maisemapuistoon tarkasti upotettu raken-
nuskokonaisuus nousee rinteestä uritettuina 
betonimuureina ja avautuu järven suuntaan 
kevyinä tammiosina. Talotekniikan, haasta-
van ilmastomme edellyttämien räystäs- ja lii-
tosrakenteiden sekä materiaalien jatkoksien 
näkymättömiksi saattaminen on haastanut 
niin suunnitteluryhmän kuin rakentajienkin 
taidot äärimmilleen”, hän kertoo.

Serlachius-museoiden uusi taidesauna

2

2 Talotekniikan, haastavan ilmastomme edellyttä-

mien räystäs- ja liitosrakenteiden sekä materiaalien 

jatkoksien näkymättömiksi saattaminen on haastanut 

niin suunnitteluryhmän kuin rakentajienkin taidot

3 Taidesaunan viherkatto ja matala taustamuuri 

liittävät rakennuksen ympäristöönsä ja maisemaan.

4 Maisemapuistoon tarkasti upotettu rakennusko-

konaisuus nousee rinteestä uritettuina betonimuu-

reina ja avautuu järven suuntaan kevyinä tammiosina.
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Serlachius-museoiden uusi taidesauna
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Suomalaista nykytaidetta ja 
kansainvälistä designia
Saunassa nähdään kotimaista nykytaidetta 
teosten lisäksi myös käyttöesineissä. Satu 
Rautiaisen suurikokoinen tilausteos "Lintu-
jen juomapaikka" (2022) koristaa eteistilan 
seinää. Teoksen aihe toistuu myös Rautiaisen 
suunnittelemissa saunan tekstiileissä. Tuula 
Lehtisen mosaiikkiteos "Syli" (2022) koristaa 
puolipyöreää ulkosuihkua, joka on käytössä 
ympäri vuoden. Saunan oleskelutilan taidete-
okset ovat Anni Rapinojan ja Jussi Gomanin. 
Suihkutiloissa voi tarkasti katsomalla huo-
mata Eric O.W. Ehrströmin saunojat. Muita 
taiteilijoita ovat Anne Koskinen, Laura Könö-
nen ja Noora Schroderus.

Saunan sisustuksessa nähdään huoneka-
luja kansainvälisiltä huippusuunnittelijoilta, 
kuten Òscar Tusquets, Patricia Urquiola, Jasper 
Morrison ja Faye Toogood. Suomalaisista suun-
nittelijoista saunassa ovat edustettuina muun 
muassa Alvar Aalto, Eero Aarnio ja Lisa Johans-
son-Pape ja Antrei Hartikainen. Nuoren polven 
palkitun puuseppämestarin Antrei Hartikaisen 
kädenjälki näkyy sekä oleskelutilan sivupöy-
dän muodoissa että saunan löylykauhoissa ja 
-kiuluissa, jotka Hartikainen on suunnitellut 
varta vasten Serlachiuksen Taidesaunaan.

Taidesauna tarjoaa lisän niin Serlachiuksen 
omaan palvelutarjontaan kuin koko suomalai-

seen saunakulttuuriin, josta on viime vuosina 
tullut Suomen kansainvälisesti tärkeä matkai-
lutuote. Saunaa vuokrataan ryhmille virkistys-, 
kokous- ja juhlakäyttöön. Sen löylyistä pääse-
vät nauttimaan myös yksittäiset saunan ystä-
vät ennalta sovittuina yleisöpäivinä. 

Taidesauna mukana Arkkitehtuurin 
Finlandia-kilpailussa: Uutta 
elämyksellistä saunakulttuuria
Taidesauna valittiin myös yhdeksi vuoden 
2022 Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoeh-
dokkaaksi. Esiraadin esittelyn mukaan beto-
nirakenteinen sauna ei uhmaa suomalaista 
sauna-arkkitehtuuria. Sen sijaan Taidesauna 
kuljettaa arkaaiseen ja karuun suomalaiseen 
hirsisaunakulttuuriin tottuneet kävijät täysin 
odottamattomaan saunamaailmaan.

”Lopputulos on elämyksellinen, tekijöidensä 
kulttuuritaustoista ammentava saunapolku, 
jonka varrelle on sijoitettu mittava määrä tai-
detta. Polku päättyy ulkotilan kautta kuljetta-
vaan löylyhuoneeseen. Taidesauna liittyy sel-
västi uuteen saunakulttuuriin, jossa perinteisen 
hiljentymisen ja peseytymisen sijaan saunomi-
sesta haetaan elämyksiä ja sosiaalista yhdessä 
olemista”, saunasta todetaan.

"Serlachiuksen museolta on ollut rohkea 
päätös tilata rantasauna Gösta-museokilpai-
lun 2011 voittaneelta espanjalaiselta arkkiteh-

Serlachius-museoiden uusi taidesauna

7

5 Rakennuksen tunnelmaa määrittävät määrä-

tietoiset avaukset maisemaan ja laadukkaat, aikaa 

kestävät rakennusmateriaalit sekä poikkeuksellisen 

huolellinen yksityiskohtien viimeistely.

6 Rakennus johdattaa saunakävijän matkalle valon, 

luonnon ja taiteen syleilyyn. Matkan päässä odottaa 

pyöreä löylyhuone, jonne käydään vilvoittelupihan 

kautta. 

7 Taidesauna yhdistää suomalaisen saunakult-

tuurin osaksi taiteen, luonnon ja arkkitehtuurin 

muodostamaa elämystä.
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tikolmikolta. Héctor Mendoza, Mara Partida ja 
Boris Bezan ovat ottaneet haasteen vastaan. 
Yhdessä suomalaisten arkkitehtien Pekka 
Pakkasen ja Anna Kontuniemen kanssa he 
ovat toteuttaneet uskomattomalla kunnian-
himolla saunarakennuksen, jonka tilallinen 
rikkaus ja toteutuksen viimeistely saattavat 
kävijän hämmentyneen hiljaisuuden valtaan", 
kiittää esiraati.

"Betonirakenteinen sauna sijoittuu puu-
rakenteisen Gösta-museon eteen Melasjär-
ven rantaan. Materiaalivalinta ei ole ainoa 
suomalaista sauna-arkkitehtuuria uhmaava 
päätös, vaan Taidesauna herättää suomalai-
sessa, arkaaisen ja karun hirsisaunakulttuurin 
kyllästämässä kävijässä matkan täysin odot-
tamattomaan saunamaailmaan. Lopputulos 
on elämyksellinen, tekijöidensä kulttuuritaus-
toista ammentava saunapolku, jonka varrelle 
on sijoitettu mittava määrä myös muuta tai-
detta", jatkaa raati perusteluja.

Polku päättyy ulkotilan kautta kuljetta-
vaan löylyhuoneeseen. Huoneen keskellä on 
kiuas, jossa perinteisesti luonnon elementit 
tuli, kivi, ilma ja vesi kohtaavat ja synnyttä-
vät yliluonnollisen voiman, löylyn. Tältä osin 
Taidesauna on kokenut maallistumisen, sillä 
pyöreän huoneen keskellä seisoo sähkökiuas. 
Savun tuoksua tilaan luovat lämpökäsitellyt 
muotolauteet. Onneksi vilvoitteluterassin 
pitkän betonisen pöydän äärellä voi nauttia 
ulkotakan tunnelmasta.

Saunaperinne on vahva osa suomalaista 
identiteettiä, mistä osoituksena se lisättiin 

ensimmäisenä suomalaisen kulttuurin ilmen-
tymänä Unescon aineettoman kulttuuripe-
rinnön luetteloon. Serlachiuksen taidesauna 
kiusoittelee kävijöitään olemalla niin epäsuo-
malainen – kaukana hiljaisen haikusaunan 
nokisista seinistä. Taidesauna liittyy selvästi 
uuteen saunakulttuuriin, jossa perinteisen 
hiljentymisen ja peseytymisen sijaan sau-
nomisesta haetaan elämyksiä ja sosiaalista 
yhdessä olemista. 

Kolmeen miljoonaan saunaan ja 200 miljoo-
naan vuotuiseen suomalaisten saunakertaan 
Mäntän Taidesauna tuo virkistävää vaihtelua. 
Saunan toteutus ja viimeistely edustavat aivan 
poikkeuksellista laatua, jota harvoin pääsee 
nykyään rakentamisessa ihailemaan, todettiin 
raadin perusteluissa.

Sauna tehtiin betonista – betonia 
runkorakenteissa ja julkisivuissa
Rakennuksen näyttävien betonijulkisivujen 
pintaa rytmittää pystyurien jatkumo. Beto-
niluoma Oy valmisti näyttävät julkisivuele-
mentit, joista osa oli kaarevia sekä osa erikoi-
selementtejä, kuten 8 metriä pitkä kiiltäväksi 
hiottu betonipöytä. 

Pääosin elementtien vanerimuotit tehtiin 
tehtaalla erikoispuusepän työnä. Betonimas-
sasta ja värisävyistä tehtiin useita mallikappa-
leita. Lopullisen betonimassan kiviainekseksi 
valittiin Kalannin valkoharmaa kalkkikivi, 
jonka lisäksi massassa on mustaa ja vihreää 
pigmenttiä, kertoo Betoniluoman toimitusjoh-

Serlachius-museoiden uusi taidesauna

taja Mikko Torvela. Lopuksi uritettujen julkisi-
vujen uloin pinta mattahiottiin.

Elementtejä toimitettiin Taidesaunaankaik-
kiaan reilut 200 kpl. Näistä suurin osa oli uri-
tettuja ja mattahiottuja väribetonijulkisivuja, 
suorana ja kaarevana. Elementit olivat erilaisia, 
mutta toistuvuutta oli esimerkiksi urituksessa 
ja kaarevuussäteissä. Erilaisia detaljeita oli 
paljon. Nämä detaljit olivat poikkeuksellisen 
perusteellisesti mietittyjä ja ansiokkaasti suun-
niteltuja. Yhteistyö arkkitehdin kanssa toimi 
erittäin hyvin, kiittää Torvela.

Lisäksi Taidesaunaan toimitettiin 8 metri-
nen betoninen ulkoterassipöytä. Betonipöytä 
jalkoineen toteutettiin samalla väribetonilla 
itse rakennuksen kanssa. Pöydän kansiosa ja 
kannen sivut ovat kiiltäväksi hiottuja ja pöydän 
jalkaosa on hyvin kevyesti pestyä betonipintaa. 

"Kaiken kaikkiaan kohde oli haastava ja 
siihen liittyi sekä esteettisiä-, että teknisiä haas-
teita. Asiakkaamme ja arkkitehti ymmärsivät 
tämän hyvin. Haasteiden ratkaisua varten 
varattiin tarpeeksi aikaa ja siihen paneudut-
tiin meidän kaikkien osalta erityisellä huo-
lella. Tämä mahdollisti lopputuloksen, johon 
voimme olla tyytyväisiä. Kuten parhaissa 
projekteissa yleensäkin, yhteistyötä tehtiin 
tässä hankkeessa tiivisti ja sillä saavutettiin 
huomattavaa lisäarvoa. Lopputulosta jalostet-
tiin useissa katselmuksissa ja tapaamisissa. ", 
kiittää Mikko Torvela.

8

8 Taidesaunan pyöreän löylyhuoneen keskellä 

sijaitsee sähkökiuas. Savun tuoksua tilaan luovat 

lämpökäsitellyt muotolauteet.

9 Saunan sisätiloja leimaa taiteen, maiseman ja 

arkkitehtuurin vuoropuhelu.

10 Taidesaunarakennusten uritetun betonijulkisivun 

pinta on mattahiottu.

11 Tuula Lehtisen mosaiikkiteos "Syli" (2022) koristaa 

puolipyöreää ulkosuihkua, joka on käytössä ympäri 

vuoden.
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Serlachius-museoiden uusi taidesauna
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Serlachius-museoiden uusi taidesauna

15

12 Vilvoitteluterassin pitkän betonisen pöydän 

äärellä voi nauttia ulkotakan tunnelmasta ja järvi-

maisemasta.

13–14 Taidesaunan uritettujen betonijulkisivujen 

muottityöt olivat vaativat. Valmiit julkisivut matta-

hiottiin. Ulkoterassin 8 metriä pitkän betonipöydän 

kansiosa ja kannen sivut hiottiin kiiltäväksi.

15 Taidesaunan vilvoittelupiha. Saunan toteutus ja 

viimeistely edustavat poikkeuksellista rakentamisen 

erinomaista laatua.
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Serlachiuksen Taidesauna
Tilaaja: Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 
Urakoitsija: SiriusPro Oy 
Sijainti: Mänttä-Vilppula
Laajuus: 310 m2
Valmistumisvuosi: 2022

Arkkitehdit: Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan (Mendoza-Partida Architectural 
Studio ja BAX Studio)
Toteutussuunnittelu: Planetary Architecture Oy / pääsuunnittelija Pekka Pakkanen ja pro-
jektiarkkitehti Anna Kontuniemi
Maisemasuunnittelu: Gretel Hemgård
Sisustussuunnittelu: Rafael Maynegre
Kokonaiskonsepti: Päivi Viherkoski

Taidekokonaisuuden kuratointi: Laura Kuurne
Taidesaunan teokset: Jussi Goman, Anne Koskinen, Laura Könönen, Tuula Lehtinen, Anni 
Rapinoja ja Satu Rautiainen, Noora Schroderus,
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Serlachius Museums’ Art Sauna
The Art Sauna, built next to Serlachius 
Museum Gösta, integrates Finnish sauna 
culture into an experience of art, nature and 
architecture. The Art Sauna has been designed 
by the internationally renowned award-win-
ning trio of architects Héctor Mendoza, Mara 
Partida and Boris Bežan, who also designed 
the Serlachius Museums’ timber-frame exten-
sion, the Pavilion, which opened in 2014. 

 The concrete-structure sauna does not 
defy Finnish sauna architecture. Instead, the 
Art Sauna transports visitors, accustomed to 
the archaic, rugged Finnish log sauna culture, 
to a completely unexpected sauna world. 

The end result is an experiential sauna 
path, drawing on the cultural backgrounds 
of its creators, along which a substantial 
amount of art has been placed. The path ends 
in the steam room via an outdoor space. The 
Art Sauna is unmistakably related to a new 
sauna culture, where instead of traditional 
relaxation and washing, people seek experi-
ences and a sense of social togetherness,

The starting point for the architecture 
of the unique Art Sauna is a horizontal line 

Serlachius-museoiden uusi taidesauna

18

16 Graniitti- ja puupinnat vuorottelevat rytmikkäästi 

ja oleskelutilan sisäkaton kaarevat linjat pehmentävät 

suoraviivaisia kivipintoja.

17 Taidesaunan olohuone.

18 Satu Rautiaisen suurikokoinen tilausteos "Lin-

tujen juomapaikka" (2022) koristaa eteistilan seinää. 

Teoksen aihe toistuu myös Rautiaisen suunnittele-

missa saunan tekstiileissä.
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defined for the whole Museum complex, with 
stone below and wood above. The sauna is con-
cealed behind the museum on a slope descend-
ing to the shore of the lake, and it blends into 
the landscape, rising unassumingly above the 
terrain. A green roof further merges the build-
ing into its setting.

The interior spaces of the sauna are char-
acterised by a dialogue of art, landscape and 
architecture. Stone and wood surfaces alter-
nate rhythmically, and the curved lines of the 
lobby’s ceiling soften the straight lines of the 
stone finish.The entrance to the sauna and the 
layout of the rooms lead the sauna visitor on a 
journey into the embrace of light, nature and 
art. At the journey’s end awaits a round steam 
room, which can be reached via a cooling yard.

The building complex, precisely embedded 
in the landscape park, rises from the slope as 
grooved concrete walls and opens out towards 
the lake as light infills built with oak. Conceal-
ing the building technology, the eaves and joint 
structures required by our challenging climate, 
and the extensions of the materials has chal-
lenged the skills of both the design team and the 
builders to the extreme, said architects
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Suomen uimahalleista monet ovat elinkaa-
rensa päässä. Kosteusolosuhteiden vaati-
vuuden takia moni vanha halli on huonossa 
kunnossa, ettei korjaaminen enää kannata. 
Siksi uimahallien uudisrakentamisen määrä 
on noussut. Suuri osa halleista ovat kuntien 
rakennuttamia ja omistamia.

Espoon kaupunki on valinnut linjan, jonka 
mukaan tapauskohtaisesti uimahalli voidaan 
peruskorjata ja laajentaa tai sitten kaupunki 
rakennuttaa kokonaan uuden hallin.

Puistopaviljonkimainen rakennus 
Uimahallin sijainti massiivisen Ison Omenan 
kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä 
merkitsi arkkitehtuurille tavallisuudesta poik-
keavaa haastetta. 

Rakennustontti on hyödynnetty pääosin 
reunojaan myöten. Uimahalli käyttää myös 
naapurikiinteistön autohallia, josta on maan-
alainen kulkuyhteys Ison Omenan pysäköin-
tihalliin. Vaikutelma pienestä rakennuksesta 
oli arkkitehtien suunnittelun lähtökohtana, 
vaikka hallin pinta-ala on lähes hehtaari.

Toiminnallisena tavoitteena puolestaan oli 
maksimoida allaspinta-ala. Kun nämä lähtö-
kohdat yhdistettiin, syntyi idea eräänlaisesta 
modernista puistopaviljongista. 

– Uimahalli on julkinen rakennus, jossa 
myös sen katto on tavallaan oma julkisivunsa, 
koska sinne nähdään viereisistä kerrostaloista. 
Betoni, puu ja lasi ovat pääosassa julkisivuissa, 
kertoo kohteen arkkitehtisuunnittelijana toi-

Huhtikuussa avatussa Espoon Matinkylän uudessa uimahal-
lissa on viisi allasta, pääallas on 8-ratainen ja 50-metrinen. Hallin 
betonielementtirunko ei ole tavanomainen, sillä pääpalkistoa 
on suuren jännemitan takia kevennetty pienentämällä betonin 
ominaispainoa. Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja energia-
tehokkuus ovat olleet hallihankkeen keskeisiä tavoitteita. 

Matinkylän uusi uimahalli

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

minut Arto Aho Arkkitehtitoimisto Lehto Pel-
tonen Valkama Oy:stä.

Hallin betoniseiniä elävöittää ornament-
tibetonielementeistä toteutettu, ikään kuin 
aaltojen muokkaama hiekkarantakuvio, jota 
on käytetty julkisivujen lisäksi myös hallin 
sisätilojen seinissä.

Uimahallin julkisivuja elävöittää myös 
pintakäsittelemätön Accoya-puu. Accoyalla 
on toteutettu myös julkisivun pystysäleikkö, 
joka estää auringon heijastuksia ja suurten 
lasipintojen kautta helposti syntyvää lämpö-
kuormaa. Tuotemerkki Accoya tarkoittaa etik-
kaliuoksella kyllästettyä mäntypuuta.

Kaikki isot kiinteät ikkunarakenteet on 
varustettu auringonsuojakalvoin.

Vesikatolla on aurinkovoimala sekä viher-
katto hidastamassa hulevesiä.

Kohde toteutettiin jaettuna urakkana. 
Kaikki talotekniset sivu-urakat alistettiin pää-
urakoitsija Lujatalo Oy:lle, jolle myös siirtyi 
aikataulutusvastuu ja vastuu siitä, että alis-
tetut sivu-urakoitsijat noudattavat yhteisesti 
hyväksyttyä aikataulua. 

Tilat kahdessa kerroksessa 
Yleisötilat ovat ahtaan tontin vuoksi sijoitettu 
rinnetontilla kahteen kerrokseen: sisääntu-
loaula ja kahvila sekä kuntoliikuntatilat ovat 
katutasossa, uima-altaat kerrosta alempana. 
Kahvilasta avautuvat näkymät vilkkaaseen 
Matinkylään. 

Uimahallissa on kisamitat täyttävä kah-
deksanratainen 50 metrin allas, opetusallas, 

1 Matinkylän uimahallin pääkannattajina ovat 27 

metriä pitkät, 40 tonnin painoiset betonielementti-

palkit, joita on kevennetty 30 prosenttia palkin sisälle 

lisätyllä EPS-eristeellä.
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monitoimikuntoutusallas, kahluuallas ja kyl-
mävesiallas. Esteettömyyteen on myös panos-
tettu: liikuntavammaisille kävijöille on omat 
hyvin varustetut pukuhuone- ja saunatilat. 

Rakenneteknisesti vaativa kohde
Suunnittelun kannalta halli oli haastava kohde 
sekä rakennusfysikaalisen että rakennesuun-
nittelun osalta. Uimahallissa rakennusfysiikka 
korostuu, koska rakenteiden pitää olla tiiviitä 
ja oikean betonin valinta on merkittävä. – Beto-
nin tulee kestää hallin ilmassakin olevaa klo-
ridirasitusta vedestä tulevan kloridin lisäksi, 
rakennesuunnittelusta vastannut Yrjö Lietzen 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä kertoo.

Rakennuksen runko on teräsbetoniele-
menttirakenteinen. Kosteissa uimahalli- ja 
aputiloissa välipohja- ja yläpohjarakenteet ovat 
massiivisia kuorilaattapintaisia valurakenteita. 
Rakennuksen ilmatiiveyteen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota.

Hallin pääkannattajina ovat 27 metriä 
pitkät, 40 tonnin painoiset betonielementti-
palkit, joita on kevennetty palkin sisälle lisä-
tyllä EPS-eristeellä. Tämän avulla elementtien 
painoa saatiin pudotettua 55 tonnista 40 ton-
niin eli lähes 30 prosenttia.

Haponkestävät teräsaltaat helpottivat 
rakentamista verrattuna perinteisiin altaisiin 
laattoineen ja vedeneristyksineen. Lujatalo 
Oy valoi allasta ympäröivät betonirakenteet. 
Teräsaltaat on tehty betoniholvin päälle asen-
nettujen teräskiskojen päälle, johon pohjalevyt 
hitsattiin. 

Materiaalit valittiin kestäviksi – altaat 
tehtiin haponkestävästä teräksestä
Materiaalien pitkä käyttöikä oli keskeinen 
tekijä materiaalivalinnoissa myös uimahallin 
sisällä ja muissakin rakenteissa kuin altaissa. 

Käyttöaikainen kosteudenhallinta oli 
tärkeä asia niin materiaalivalintoja tehtäessä 
kuin rakenteiden liitosten ja muiden yksi-
tyiskohtien suunnittelussakin. Esimerkiksi 
allastilojen ja niiden portaiden kaiteet ovat 
ruostumatonta terästä 

Peruskorjauksesta ja laajennuksesta Lep-
pävaaran uimahalli on vajaan kymmenen 
vuoden takainen esimerkki. Siellä Espoo päätyi 
pinnoittamaan altaat teräksellä. Koska olosuh-
teet ovat ankarat, tavallinen rakenneteräs ei 
tullut kysymykseen, vaan päädyttiin hapon-
kestävään.

Matinkylän uusi uimahalli

2 Pitkään odotettu Matinkylän uimahalli aukesi 

huhtikuun alussa. Tilat ovat mahdollisimman esteet-

tömiä. Rakennuksen pääsisänkäynti.

3 Uusi uimahalli sijaitsee tehokkaasti rakennetussa 

ympäristössä kauppakeskus Ison Omenan välittö-

mässä tuntumassa. Paviljonkimainen uimahallira-

kennus näyttää korkeampien kerrostalojen vieressä 

kokoaan pienemmältä. 

4 Betoni, puu ja lasi ovat pääosassa julkisivuissa. 

Hallin betoniseiniä elävöittää ornamenttibetoniele-

menteistä toteutettu, ikään kuin aaltojen muokkaama 

hiekkarantakuvio.

2

3

4
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Kokemukset olivat hyviä, joten myös Matin-
kylän uuden uimahallin altaiden materiaaliksi 
valittiin haponkestävä teräs.

Kaikki altaat ovat haponkestävää terästä ja 
siten rakennettu, että mahdolliset allasvuodot 
ovat helposti ajoissa havaittavissa ja helposti 
myös korjattavissa

Teräsaltaiden luonne on erilainen kuin 
laattapintaisten altaiden. Teräs on hallitseva 
materiaali, joten altaan reunojen muut pinta-
materiaalit valittiin rauhallisiksi ja lattiama-
teriaaliin sovitetuiksi.

Altaat tehtiin betoniholvin päälle asen-
nettujen teräskiskojen päälle, johon pohjale-
vyt hitsattiin. Altaiden laidat tulivat valmiina 
elementteinä, joista suurimmilla on painoa 
500–600 kiloa.

Levyt toimitettiin sijoituspaikasta riippuen 
joko 1,5:n tai 2,5 millimetrin paksuisina ja suu-
rimmillaan 8–10 neliömetrin laajuisina. 

– Meillä on käyttökokemuksia jaloteräsal-
taista noin 5–6 vuoden ajalta. Niissä ei ole 
ollut tähän mennessä vuoto-ongelmia eikä 
luonnollisesti laatoitettujen altaiden ongelmia, 
kuten laattojen irtoamisia ja rikkoontumisia 
tai saumalaastin irtoamisia. Altaiden hoidon 

osalta pitää toki jatkuvasti seurata uimaveden 
kloridipitoisuutta, jotta ruostevaurioilta välty-
tään, kertoo Espoon Tilapalveluiden hanke-
päällikkönä toiminut Risto Suonio. 

Jos pohjalle putoaa kolikko tai hiuspinni, se 
pitää poistaa  mahdollisimman pian. Erilaiset 
metallit reagoivat keskenään ja pintaan syntyy 
nopeasti ruosteläikkä. 

Jaloteräsaltaiden hankintakustannukset 
ovat hieman korkeammat kuin tavallisilla laa-
toitetuilla betonialtailla, mutta teräsaltaiden 
huoltotarve on pienempi.

– Suomessa on yksittäisiä altaita, joissa on 
kalvosuodatus, mutta tämä on ensimmäinen 
uimahalli, jossa kaikki altaat ovat kalvosuo-
datuksessa, lukuun ottamatta hallin pientä 
kylmävesiallasta, jossa on perinteinen paine-
hiekkasuodatus, Suonio kertoo.

Matinkylän uusi uimahalli

5 Uudessa uimahallissa on viisi allasta, pääallas on 

8-ratainen ja 50-metrinen.

6 Käyttöaikainen kosteudenhallinta oli tärkeä asia 

materiaalivalintoja tehtäessä.

7 Valoisasta kahvilasta avautuvat näkymät vilkkaa-

seen Matinkylään. 

7
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Energiataloudellisuus huomioon
Matinkylän uimahallin ympäristöystävällisyys 
ja elinkaaritaloudellisuus on otettu huomioon 
energiaratkaisuja valittaessa. Hallin allasvedet 
lämpiävät pääosin 30 maalämpökaivon tuotta-
malla maalämmöllä. Lämmöntarpeesta noin 
60–70 prosenttia katetaan maalämmöllä ja 
loput kaukolämmöllä. 

Noin 300 metrin syvyisten maalämpökai-
vojen avulla hoidetaan myös aulan ja liikun-
tasalitilojen jäähdytystä kesällä. Ilmastoinnin 
lämmitys sekä lattialämmitys tapahtuvat kau-
kolämmöllä.

Vesikatosta kattaa kaksi kolmasosaa viher-
katto, jonka tehtävä on viivyttää sadevesikuor-
mia. Katolla on myös 400 neliön laajuinen 
aurinkovoimala, jossa on 222 aurinkopaneelia. 

Matinkylän uusi uimahalli

7

8
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Matinkylän uusi uimahalli

7 Pääurakoitsija Lujatalo valoi uima-allasta ympä-

röivät betonirakenteet. Betoniholvin päälle asennet-

tiin teräskiskot, joiden päälle hitsattiin pohjalevyt. 

Altaiden laidat tulivat valmiina elementteinä.

8–9  Allastilat sekä saunat ja pukuhuoneet sijaitse-

vat sisäänkäyntikerrosta alempana ja niihin pääsee 

portaita pitkin tai hissillä. Kaikissa tiloissa on pyritty 

esteettömyyteen.

9

Matinkylän uimahalli, Espoo
Rakennuttaja: Espoon kaupunki 
Koko: 7100 br-m2 

Tilavuus: 44650 m3 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen Valkama Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnit-
telu Oy 
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy 
Kustannukset: 31,5 milj. euroa

New swimming hall in Matinkylä
The new swimming hall project in the Mat-
inkylä area of Espoo was challenging in terms 
of architecture, due to its location in the imme-
diate vicinity of a major shopping centre. 
Despite a total area of almost one hectare, the 
goal was for the hall to give an impression of 
a small pavilion-type building.

The swimming hall has five pools, the main 
pool 50 metres long and with eight tracks. The 
key objectives of the project included long-term 
strength of structures as well as energy effi-
ciency. 

The building has a pre-cast reinforced con-
crete frame. The wet areas of the swimming 
hall and auxiliary facilities feature massive 
intermediate floor and roof structures, i.e., con-
crete structures covered with thin-shell slabs. 
Hollow-core slabs have not been used, due to 
the risk of humidity condensing inside the cores. 
Special attention was paid to the airtightness 
of the building.

Due to the long span, the weight of the 
primary beam system of the precast concrete 
frame was reduced by using EPS insulation to 
obtain a lower specific weight for the concrete: 
this made it possible to reduce the weight of the 

precast elements from 55 tons to 40 tons, or by 
almost 30 percent.

Concrete, wood and glass play the main 
roles on the facade. The roof houses a solar 
power plant as well as a green roof designed 
for the retention of stormwater loads.

The concrete walls of the hall are enlivened 
by a beach patterning executed with orna-
mental precast concrete panels, as if created 
by waves. The same pattern is found also on 
the facades, in addition to the internal walls.

The use of acid-resistant steel in the pools 
made for an easier construction process. The 
steel pools are supported on steel rails mounted 
on a concrete floor slab.

The entrance lobby, café and gym are located 
on the street level and the pools one floor down. 
The café looks out into the busy Matinkylä area 
of Espoo. 



Timanttikiteenpuisto on toiminnallinen ja 
urbaani puisto, jonka läpi virtaa monipuoli-
nen hulevesiuoma. Kapea puisto on sovitettu 
saumattomasti yhteen viereisten Aurinko-
kiven koulun pihan, Lipunkantajanpuiston 
sekä puistoon rajautuvien tonttien kanssa. 
Puistossa on useita ainutlaatuisia rakenteita 
ja yksityiskohtia. Kaikissa puiston materiaa-
leissa sekä kasvillisuudessa on noudatettu 
yhtenäistä värimaailmaa. Timanttikiteen-
puisto valmistui kesällä 2021. 

Puiston toiminnot on keskitetty luoteis-
osan puistoaukiolle, jossa sijaitsee muiden 
leikkivälineiden lisäksi uniikki timanttikiteen 
muotoinen kiipeiltävä veistos. Kiipeilyveistos 
on valettu betonista ja päällystetty valettavalla 
turva-alustalla. Turva-alustan väri vaihtelee 
kiteen eri sivuilla. Puistoaukion kiveys toistaa 
kidemäistä kuviota. Kiveyskuvio on toteutettu 
erisävyisillä betonikivillä, joiden joukossa on 
kimaltelevia graniittikiviä. Kiveystä sekä toi-
mintoja rajaavat metallireunukset.

Puiston läpi virtaava hulevesiuoma toimii 
lähialueen tulvareittinä. Veden virtauksen 
ollessa vähäistä kaikki Lipunkantajanpuiston 
hulevedet ohjautuvat Timanttikiteenpuistoon. 
Suurempien sateiden aikana Timanttikiteen-
puistoon ohjataan vain rajattu määrä vettä, ja 
suuremmat vesimassat kulkevat puiston ohitse 
jatkaen virtaamistaan Lipunkantajanpuiston 
uomassa. 

Timanttikiteenpuisto 
Vantaan Kivistössä
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Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 
Tiina Perälä, maisema-arkkitehti MARK 
tiina.perala@nakyma.com 
www.nakyma.com

Vantaan Kivistön uusi leikki- ja oleskelupuisto Timanttikiteen-
puisto sijaitsee Aurinkokiven koulun vieressä Lipunkantajanraitin 
ja Ruusukvartsinkadun välisellä alueella. Puistossa on paljon 
kasvillisuutta, mutta myös paljon kiveystä, jossa on kidemäi-
nen kuviointi ja paikoin taidekiveyksiä. Kiveyksen läpi kulkee 
puromainen, sade- ja sulamisvedet keräävä hulevesiuoma. Lisäksi 
kiveyksessä on matalia hulevesiuria, jotka muodostavat kuvioita 
kiveyksen pintaan sateella ja sen jälkeen.

Hulevesiuomaa rytmittävät kolme beto-
nista, paikalla valettua porrastettua patoa. 
Patojen betonimassassa on käytetty sinistä 
kyaniittikvartsiittia kiviaineksena ja massa on 
läpivärjätty vaalean turkoosilla värillä. Patojen 
yläpinnat on hiottu. Patojen värisävy kirkas-
tuu ja syvenee niiden kastuessa. Kahden ylim-
män padon väliin on rakennettu pysyvämmän 
veden allas sidotun kenttäkiveyksen avulla. 
Tähän altaaseen laskeutuvat valetut betonipor-
taat, joilla voi myös oleskella. Muu osa uomasta 
toimii hulevesien viivyttämisen lisäksi niiden 
imeytyksessä. Sateettomina kausina kuivaa 
uomaa koristavat erikokoiset seulanpääkivet.

Monilajinen ja -muotoinen koristeheinä-, 
perenna- ja pensasistutusnauha polveilee 
aukion, hulevesiuoman ja puistokäytävän 
reunoilla. Lähes puolen hehtaarin kokoiseen 
puistoon on istutettu 8 eri puulajia, 7 eri pen-
saslajia, 15 perennalajiketta, 10 koristeheinäla-
jiketta sekä 4 sipulikukkalajia.

Timanttikiteenpuisto, Kivistö, Vantaa
Rakennuttaja: Vantaan kaupunki:  
Sirpa Mäkilä (loppuvaiheessa), Anu Anttonen 
(rakennuttajavalvoja)
Maisema- ja ympäristösuunnittelu: Maise-
ma-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy / Tiina 
Perälä, Niina Alapeteri, Katja Orrainen, Ana 
Torres
Rakennesuunnittelu: Suunnittelukide Oy / 
Tapani Palomaa
Valaistussuunnittelu: Ramboll Finland Oy / 
Jussi Vartiainen
Geo- ja kuivatussuunnittelu: Innogeo Oy / 
Markus Lintinen, Hannu Palola
Valmisbetonin / Väribetonin toimitus: 
Ruskon Betoni Oy
Betonituotteet ja kiveykset: Rudus Oy 
Urakointi: Hyvinkään Tieluiska / Aarre 
Eerola (työnjohtaja), Arttu Mehtälä
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1 Timanttikiteenpuiston hulevesialtaan betoni-

portaat toimivat oleskelupaikkoina. Puiston läpi 

virtaava hulevesiuoma ja -allas toimivat lähialueen 

tulvareittinä.

2 Timanttikiteenpuiston asemapiirustus.
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3 Hulevesialtaan betoniportaat mittapiirustus. 4  Timanttikiteenpuiston eteläosa. 5–6  Timanttikiteenpuisto sijaitsee Aurinkokiven 

koulun vieressä. Betoniset kiveystyöt käynnissä 

sekä valmista kiveystä. Kiveyskuvio on toteutettu 

erisävyisillä betonikivillä.

Timanttikiteenpuisto Vantaan Kivistössä
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Timanttikiteenpuisto Vantaan Kivistössä

7

8

10

11

7 Leikkipaikka.

8,9  Patojen betonimassassa on käytetty sinistä kyaniit-

tikvartsiittia kiviaineksena ja massa on läpivärjätty 

vaalean turkoosilla värillä. Patojen yläpinnat on hiottu.

10 Hulevesiallas. Suurempien sateiden aikana 

Timanttikiteenpuistoon ohjataan vain rajattu määrä 

vettä.

11 Hulevesiuomaa rytmittävät kolme betonista, pai-

kalla valettua porrastettua patoa. Patojen värisävy 

kirkastuu ja syvenee niiden kastuessa.
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1512 Kiipeilyveistoksen mitta- ja raudoituspiirustus.

13 Kiipeilyveistos valettiin betonista.

14 Betoninen kiipeilyveistos päällystettiin  valetta-

valla turva-alustalla.

15 Puistoaukion kiveys toistaa kidemäistä kuviota. 

Kiveyskuvio on toteutettu erisävyisillä betonikivillä, 

joiden joukossa on kimaltelevia graniittikiviä. Kive-

ystä sekä toimintoja rajaavat metallireunukset.

13

structures are polished. A basin for standing 
water is built between the two topmost dams 
using pebble stones. A cast-in-situ concrete 
staircase running down to the basin also serves 
as a lounging structure. 

A band of vegetation with several different 
species and shapes of ornamental grasses, per-
ennials and shrubs runs along the edges of the 
square, the stormwater channel and the park 
passage. The park, which is almost half a hec-
tare in size, was planted with eight different tree 
species, seven species of shrubs, fifteen varie-
ties of perennials, ten varieties of ornamental 
grasses as well as four bulbous varieties.

New park in Vantaa’s Kivistö area
The new functional and urban park with 
children’s playgrounds and lounging areas as 
well as a versatile stormwater channel run-
ning through it, was given the name Timant-
tikiteenpuisto – Diamond Crystal Park. The 
narrow park joins the adjacent areas seam-
lessly, including the Aurinkokivi School yard, 
Lipunkantajanpuisto (Flag-Bearer Park) and 
properties with boundaries to the park. The 
park features several unique structures and 
details. All the materials and vegetations of the 
park share the same consistent colour scheme. 
Timanttikiteenpuisto Park was opened in the 
summer of 2021. 

The activities are concentrated in the park 
square which among other playground equip-

ment also offers a sculpture in the shape of 
a diamond crystal that serves as a climbing 
frame. The sculpture climber is a concrete struc-
ture with a pour-in-place playground surface. 
The patterning on the paved surface of the park 
square has been created using concrete stones 
of different shades of colour, including glisten-
ing granite stones. 

The stormwater channel running through 
the park provides a flood route for the nearby 
area. Three stepped, cast-in-situ concrete dams 
divide the stormwater channel into sections. 
The aggregate in the concrete mix used in the 
dams is blue kyanite-quartzite and a turquoise 
dye was also added in the mix. The colour of 
the dams becomes brighter and deeper as they 
get wet. The top surfaces of the concrete dam 
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Tuotekehitystyön vähäisyys ja lyhytjänteisyys 
ovat usein mainittuja puutteita rakennusalalla. 
Rakennustuoteteollisuudessa on kuiten-
kin runsaasti esimerkkejä aidosta tarpeesta 
kehittää uutta ja maltista tehdä tarvittavat 
tutkimukset huolella ilman kiirettä ”rynnätä” 
markkinoille puutteellisesti tutkituilla tuot-
teilla. Esimerkkejä taiten läpiviedyistä tuote-
kehitysprosesseista ovat muun muassa Conso-
lis Parman noin 15 vuotta sitten markkinoille 
tuoma paksurappaustuote ja Lammin Beto-
nin neljä vuotta sitten lanseerattu valueriste-
harkko. Nämä tuotteet yhdistämällä on nyt 
kehitetty uudenlainen rapattava julkisivuele-
mentti, jossa yhdistyvät valueristeharkon eli 
Kuorikiven julkisivuominaisuudet ja element-
tirakentamisen nopeus.

Consolis Parman kehittämä PARMArap-
paus perustuu tehtaalla valmistettuihin poh-
jarapattuihin betonielementteihin ja työmaalla 
tehtävään värilliseen pintarappaukseen. Näin 
valmistettavien julkisivuelementtien sisäkuori 
valetaan tehtaalla, ja tehtaalla sisäkuoren 
päälle asennetaan mineraalivillaeriste. Ratkai-
sulla on toteutettu jo noin 400 000 neliömetriä 
värikkäitä rappausjulkisivuja. 

Lammi Kuorikivi -harkkorakenteen kehittä-
misen idea puolestaan oli saada aikaan tuote, 
joka mahdollistaa kestävän, halkeamattoman 
ja saumattoman julkisivun ja joka voidaan 
pinnoittaa nopeasti ilman julkisivun kuivu-
misaikoja. Halkeamattomuus tai oikeastaan 
halkeamien ”äärimmäinen” kapeus perustuu 
siihen, että harkon ulkokuoren saumat sijait-

Harkon ja betonin hybridi luo 
uutta elementtirakentamista

Vesa Tompuri, toimittaja Neljä vuotta sitten markkinoille tullut valueristeharkko mer-
kitsi harkkorakentamisen mahdollisuuksien laajentamista pien-
talorakentamisen ulkopuolelle. Uusin etappi tuotekehityksessä 
on valueristeharkon ja perinteisen betonijulkisivuelementin 
yhdistäminen. Tuloksena on testatusti toimiva, saumaton ja 
valmisosarakentamisen etuja hyödyntävä rappausjulkisivu.

1

2

3

4

1 Lammi Kuorikiven ominaisuudet voidaan jatkossa 

yhdistää myös betonielementtirakentamiseen.

2 PARMArappausblock -elementit asennusvalmiina 

työmaalla.

3 Asennettavuuden kannalta uusi hybridi-elementti 

vastaa perinteisiä julkisivuihin asennettavia betoni-

elementtejä.

4 Hybridituote toimitetaan kohteeseen joko ”pelk-

känä” tuotetoimituksena tai niin, että rappaus työ-

maalla sisältyy Parman toimitukseen.
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Harkon ja betonin hybridi luo 
uutta elementtirakentamista

5

6

5 Betonielementti, johon harkot on ladottu val-

miiksi, on asennusnopeudeltaan nopeampi kuin 

perinteinen harkkorakentaminen.

6 Elementin kantavan sisäkuoren valussa voidaan 

käyttää vähähiilistä betonia. Uutuustuotteen lämmö-

neristeeksi on EPS-eristeen lisäksi saatavilla biomas-

sapohjainen Inora Luonto -eriste, jota käytettäessä 

hiilidioksidipäästöt ovat muihin vaihtoehtoihin 

nähden pienemmät.
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sevat riittävän tihein välein. Koko valueriste-
harkkojulkisivu koostuu 200 × 200 millimetrin 
ruuduista, jolloin rappaukseen kohdistuvat 
pakkovoimat jäävät niin pieniksi, ettei halkei-
lua käytännössä synny. 

Lammi Kuorikiven tuotekehitystyö vei 
kaikkiaan aikaa noin kymmenen vuotta. Sen 
aikana oli oleellista kehittää ja optimoida 
harkon betonikuoren muoto ja varmistua 
kattavin testein julkisivulta vaadittavien omi-
naisuuksien täyttymisestä. Kun vielä harkon 
eristeen ja valettavan sisäkuoren paksuus 
onnistuttiin mitoittamaan kerrostaloraken-
tamiseen sopiviksi, oli edellytykset rakentaa 
valueristeharkoista ensi kertaa jopa 5–8 -ker-
roksisia taloja.

Lujuusmitoituksen lisäksi oli varmistet-
tava ohutrapattavan valueristeharkon iskun-, 
pakkasen- ja kosteudenkestävyys säärasitus-
kokeiden avulla. Tämän jälkeen vielä tuotteen 
ääneneristävyys- ja palonkesto-ominaisuudet 
koestettiin menestyksellisesti.

Hybridituotteen kehittäminen on prosessi
Kokemukset valueristeharkon käytettävyy-
destä kerrostalorakentamisessa olivat heti 
alkuun myönteiset. Olennaiseksi eduksi näh-
tiin julkisivun nopea pinnoitettavuus sekä 
harkon ominaisuuksien varmuus työmaalla. 
Näiden etujen ansiosta Kuorikivi on markki-
noiden ensimmäinen tuote, jolla on päästy 
toteuttamaan täysikokoisia kerrostaloja hark-
korakenteisina.

Seuraava askel Lammilla oli sen miettimi-

nen, miten Kuorikiven hyviä julkisivuominai-
suuksia voisi yhdistää betonielementtitekniik-
kaan. Mietinnän tuloksena käynnistyi Lammin 
Betonin ja Parman kaksivuotinen kehitystyö, 
joka on nyt johtanut valmiiseen hybridituot-
teeseen PARMArappausblock.

Tuotantoketjun ensimmäisessä vaiheessa 
Lammin Betonin tehtaalla valmistetut kuori-
kiviharkot toimitetaan valmistavalle betoniele-
menttitehtaalle, jossa kuorikiviharkot ladotaan 
muotteihin. Tämän jälkeen kantava sisäkuori 
raudoitetaan ja varustellaan sekä asennetaan 
elementtiin suunniteltu talotekniikka. Lopuksi 
valetaan elementtien sisäkuori. Kun valu on 
kovettunut riittävästi, elementit ovat valmiit 
kuljetettaviksi työmaalle. 

Kehittämistä on vaatinut se, miten saada 
harkkojen 200 millimetrin modulaarinen ”mit-
tamaailma” sopimaan yhteen suunnitellun ele-
menttien saumajaon kanssa. Tämä on vaatinut 
paljon kokeiluja niin, ettei harkkoja tarvitsisi 
sahata tai muutenkaan muotoilla betoniele-
menttitehtaalla, vaan siellä voitaisiin asentaa 
valmiit harkot suoraan paikalleen. Perintei-
seen PARMArappaus-ratkaisuun verrattuna 
modulaarisuuden huomioiminen onkin uuden 
tuotteen selkein suunnitteluvaiheessa huomi-
oitava ero.  

Harkot voidaan varastoida sisätilojen ase-
mesta elementtitehtaan pihalla, koska harkon 
betoniosat ja lämmöneriste kestävät hyvin kos-
teutta. Siksi kuormalavoille pakatut harkot voi 
toimittaa täysin rekkatoimituksin elementti-
tehtaan välivarastoon.

Harkon ja betonin hybridi luo 
uutta elementtirakentamista

 Betoninen kantava sisäkuori (paksuus 150 mm)

 Grafiitti EPS -eriste (Paksuus 175 mm / U-arvo 0,17 W/m2K)

 Betoninen rappausalusta (paksuus 25 mm, jaettu 200x200 mm ruutuihin)

 Ensimmäinen verkotuslaastikerros

 Verkko

 Toinen verkotuslaastikerros

 Primeri (pohjuste)

 Silikonihartsipinnoite
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PARMArappausblock-elementin  
ominaisuudet perustuvat innovatiiviseen  
Lammi Kuorikivi® -harkkoon
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7 PARMArappausblock -elementin rakenne.
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Mietitty ratkaisu suunnittelusta 
toteutukseen 
Kuten perinteisissä betonielementtitoimituk-
sissa, myös Parman ja Lammin hybridituote 
voidaan toimittaa kohteeseen joko ”pelkkänä” 
tuotetoimituksena tai niin, että rappaus työ-
maalla sisältyy toimitukseen. Ideana kuitenkin 
on maksimoida valmisosien osuus kokonai-
suudesta ja minimoida työmaalla tehtävien 
töiden osuus, koska näin säästyy rakennus-
aikaa.

Lopputuloksen laadun varmistumista 
puolestaan edistää parhaiten se, että samat 
ammattilaiset ovat mukana koko prosessin 
ajan suunnittelusta ja tuotteen valmistuk-
sesta työmaavaiheeseen. Näin myös käytän-
nössä saavutetaan varmimmin rakenne, joka 
on teknisiltä ominaisuuksiltaan – iskunkestä-
vyydeltään, ääneneristävyydeltään ja säänkes-
tävyydeltään – tavoitteiden mukainen. 

Valmis, oikein suunniteltu hybridituote 
on myös paloturvallisuudeltaan vaatimusten 
mukainen eli sen palonkestoaika on vähin-
tään 15 minuuttia, mikä P1-luokassa vaaditaan 
EPS-eristetyltä julkisivulta. Lammin tehtaalla 
tehty rappausalusta mahdollistaa myös järeät 
kiinnitykset ilman läpivientejä. Kuorikivi-ra-
kenteen rappausalustan ansiosta lopulli-
nen työmaarappaus voidaan tehdä totuttua 
ohuempana, kunhan asennustarkkuus on riit-
tävän hyvä. Rappauksen kokonaispaksuus on 
alle 10 mm. 

PARMArappausblock -elementin ulkokuo-
ren rappauksessa on noin 200 värivaihtoeh-

toa – aivan kuten perinteisessä PARMArap-
paus-vaihtoehdossa. Molemmissa tuotteissa 
sisäkuoren valussa voi käyttää vähähiilistä 
betonia. Uutuustuotteen lämmöneristeeksi on 
EPS-eristeen lisäksi saatavilla biomassapoh-
jainen Inora Luonto -eriste, jota käytettäessä 
hiilidioksidipäästöt ovat muihin vaihtoehtoi-
hin nähden pienemmät. 

Työmaalta jo ensimmäiset kokemukset   
Vuonna 2021 uusi hybridituote oli edennyt 
tuotteistusprosessinsa siihen vaiheeseen, 
jossa on todennettava kehittämistyön tulokset 
myös käytännössä. Sopivaksi pilottikohteeksi 
löytyi Lohjalle rakennettava kahden kuusiker-
roksisen asuinkerrostalon kokonaisuus, josta 
Merikukka-niminen rakennus valmistuu tänä 
vuonna ja Lime ensi vuonna. Molemmat talot 
urakoi Firmus Li&Me Oy -niminen rakennus-
liike, jolla on entuudestaan kokemusta uuden 
yhdistelmätuotteen muodostavista osista eli 
harkoista ja betonielementeistä. 

”Asennettavuuden kannalta uusi hybridi 
vastaa täysin perinteisiä julkisivuihin asennet-
tavia betonielementtejä. Sitä on helppo käsi-
tellä ja samalla se tuntuu jämäkältä, jollainen ei 
herkästi vaurioidu asennuksen aikana”, kertoo 
Firmus Li&Me Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Petri Lilja.

Lilja korostaa sitä, että toisin kuin perintei-
sissä ohutrappaustuotteissa, tässä tapauksessa 
ei tarvitse varoa elementin käsittelyä. Painoa 
raskaimmilla hybridielementeillä on kuitenkin 
noin kymmenen tonnia. 

”Nyt on mielestäni astuttu uudelle tasolle 
myös harkkorakentamisen näkökulmasta. 
Vaikka harkkoja latoo perinteisessä harkkora-
kentamisessa nopeasti, betonielementti, johon 
harkot ovat ladotut valmiiksi, on asennusno-
peudeltaan vielä huomattavasti nopeampi”, 
Lilja toteaa.  

Rakennuttajana hän nostaa esiin myös 
edun, että näin toteutettu kivirakenteinen 
julkisivu on varsin vapaa kosteusongelmista.   

Harkon ja betonin hybridi luo 
uutta elementtirakentamista

8

8 Lammi Kuorikiveen perustuva julkisivu koostuu 

200 × 200 millimetrin ruuduista, jol loin rappaukseen 

kohdistuvat pakkovoimat jäävät niin pieniksi, ettei 

halkeilua käytän nössä synny. 

9a–f Tuotantoketjun ensimmäisessä vaiheessa 

Lammin Betonin tehtaalla valmistetut kuorikivihar-

kot toimitetaan valmistavalle betonielementtiteh-

taalle, jossa kuorikiviharkot ladotaan muotteihin. 

Tämän jälkeen kantava sisäkuori raudoitetaan ja 

varustellaan sekä asennetaan elementtiin suunni-

teltu talotekniikka. Lopuksi valetaan elementtien 

sisäkuori. Kun valu on kovettunut, elementit ovat 

valmiit kuljetettaviksi työmaalle.
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Harkon ja betonin hybridi luo 
uutta elementtirakentamista
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New kind of prefabrication construction 
with a hybrid of cast-in-situ insulated 
block and precast concrete element 
When the cast-in-situ insulated block was 
brought to the market four years ago, it 
expanded the opportunities of concrete block 
construction from low-rise to also e.g., high-rise 
construction. Now another result of product 
development has been introduced which com-
bines the cast-in-site insulated block with a con-
ventional precast concrete cladding panel. The 
end-result is a jointless rendered facade with 
proven performance utilising the benefits of 
prefabrication construction.

The PARMArappaus thick-coat render 
method developed by Consolis Parma Oy for 
facades has been combined with Lammin 
Betoni Oy’s cast-in-situ insulated block 

“Kuorikivi” to produce a new kind of a precast 
cladding panel for in-situ rendering. It brings 
together facade cladding properties and the 
speed of prefabrication construction.

The PARMArappaus method of Consolis 
Parma is based on precast concrete panels 
which are provided with the first plaster coat 
at the factory and then finished on the worksite 
with a coloured finish render. The inner leaf of 
these precast facade panels is poured with con-
crete at the factory where mineral wool insula-
tion is also installed on top of the inner leaf. 

The Kuorikivi blocks produced at Lammin 
Betoni’s plant are delivered to the precast con-
crete panel factory and laid in the moulds. Rein-
forcement is then installed for the load-bearing 
inner leaf and the required equipment and ser-
vices embedded before concrete is poured in the 

mould. After sufficient hardening, the panels 
are ready to be delivered to the worksite.

As with traditional deliveries of precast con-
crete units, the hybrid products can be delivered 
to the site as “product only” or with rendering 
on the site included in the delivery. 

There are some 200 colours to choose from 
for the external render of the new PARMArap-
pausblock. Both products are available also 
with low-carbon concrete used in the inner 
leaf. In addition to EPS insulation, biomass-
based Inora Luonto insulation can be selected 
as thermal insulation for this novelty product 
to reduce carbon dioxide emissions compared 
with other alternatives.

Two six-storey residential buildings are under 
construction at the moment in Lohja, one to be 
completed this year and the other next year.



1 Leikkaus. Tarkasteltavana olevassa esimerkkikoh-

teessa on nykypäivän betonielementtirakenteinen 

asuinkerrostalo, joten laskelmat ovat siten verrat-

tavissa muihin samantyyppisiin kohteisiin.

2 Asuinkerrostalossa hiilijalanjälki jakautuu eri 

rakennusosille eri tavoin. Mitkä ovat merkittävim-

mät päästöjä aiheuttavat rakennusosat ja millainen 

vaikutus vähähiilisellä betonilla on rakentamisen 

hiilijalanjäljen pienentämisessä?
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Rakentamisen ilmastovaikutusten pienentä-
minen on ollut puheenaiheena jo useamman 
vuoden. Useat valtiot, kaupungit ja yritykset 
ovat tuoneet julkisuuteen omia tavoittei-
taan vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa. 
Tavoitteet ja niihin pääsemisen aikataulut ovat 
usein kunnianhimoisia. Ympäristöministeriö 
on ilmoittanut tuovansa ilmastoselvityksen 
osana rakennusluvan hakemista. Tähän liit-
tyy oleellisena osana hiilijalanjäljen raja-arvot 
erityyppisille rakennuksille, joita ei saa ylittää.

Teollisuudessa on vastattu tuleviin vaati-
muksiin kehittämällä vähähiilisempiä raken-
nusmateriaaleja. Betoniteollisuudessa on 
käynnissä useita hankkeita, joissa etsitään 
sementtiä korvaavia sideaineita ilman lujuus-, 
säilyvyys-, työstettävyys-, jne. ominaisuuksien 
menetystä, vaikka lopputuote eli betoni on 
lopulta vähähiilisempää. Betoniyhdistys on 
laatinut vähähiilisyysluokituksen [1] apuväli-
neeksi betonirakentamisen vähähiilistämiseen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten 
tavanomaisessa asuinkerrostalossa hiilija-
lanjälki jakautuu eri rakennusosille, mitkä 
ovat merkittävimmät päästöjä aiheuttavat 
rakennusosat ja millainen vaikutus vähähiili-
sellä betonilla on rakentamisen hiilijalanjäljen 
pienentämisessä.

Tutkimusaineisto ja menetelmät
Tutkimus tehtiin tyypilliseen kahdeksan-
kerroksiseen betonielementtirakennukseen. 
Rakennus on perustettu teräs- ja teräsbeto-
nipaaluille. Rakennuksen kokonaispinta-ala 

Jukka Lahdensivu
Tekn. toht., johtava asiantuntija
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Artikkelissa tarkastellaan, miten tavanomaisessa asuinkerros-
talossa hiilijalanjälki jakautuu eri rakennusosille, mitkä ovat 
merkittävimmät päästöjä aiheuttavat rakennusosat ja millainen 
vaikutus vähähiilisellä betonilla on rakentamisen hiilijalanjäljen 
pienentämisessä.



2

O
lli

 M
at

ti
la

 / 
R

am
bo

ll 
Fi

n
la

n
d 

O
y

853 2022



Vähähiilisen betonin mahdollisuudet 
asuinkerrostalon hiilijalanjäljen pienentämisessä

86 3 2022

on 4583 m2 ja huoneistoala 3962 m2. Raken-
nuksen välipohjien kantavana rakenteena on 
paksuudeltaan 265 mm, 320 mm ja 370 mm 
ontelolaatat, joiden betonin lujuusluokka on 
C40/50. Kaikkien muiden betonirakenteiden 
lujuutena käytettiin C30/37. Tyypilliset raken-
teet dimensioineen on esitetty taulukossa 1.

Rakenteisiin sitoutuneen hiilijalanjäljen las-
kenta suoritettiin erikseen jokaiselle rakenne-
tyypille. Paalut ja perustukset laskettiin yhtenä 
kokonaisuutena. Laskentaan otettiin mukaan 
elinkaaren vaiheet A1-A5 ja C1-C4. Rakennuk-
sen käyttövaihetta (elinkaarilaskennan vaihe 
B) ei otettu mukaan laskentaan, sillä tarkas-
telussa keskityttiin rakenteisiin sitoutuneen 
materiaalin aiheuttamaan hiilijalanjälkeen ja 
sen pienennysmahdollisuuksiin. 

Laskentatarkastelu tehtiin 50 vuoden 
elinkaarelle ympäristöministeriön julkaise-
man ohjeen mukaan [2]. Tässä tutkimuksessa 
peruslaskelmat suoritettiin One Click LCA 
-ohjelmiston tiedoilla ja vähähiilisen betonin 
tutkimukset valmisbetonin toimittajilta ja 
betonielementtivalmistajien ympäristötuo-
teselosteista (EPD) saatavalla tiedolla. Ohjeis-
tukset perustuvat standardeihin EN-15978 [3] 
ja EN-15804 [4].

Rakennetyyppien hiilijalanjälki
Eri rakennetyyppien hiilijalanjälki vaihtelee 
suuresti, ks. kuva 1. Selvästi suurin hiilijalan-
jälki on yläpohjalla, missä kantavana raken-
teena on ontelolaatta ja lämmöneristeenä 
kevytsoraa. Yläpohjan hiilijalanjälki on 217 
kgCO2e/m2. Hiilijalanjäljestä suurimman osan 
muodostaa lämmöneristeenä käytetyn kevyt-
soran valmistus (103 kgCO2e/m2, A1-A3) ja toi-
sena tulee kantavan ontelolaatan valmistuksen 

hiilijalanjälki (59 kgCO2e/m2, A1-A3). 
Toiseksi korkein hiilijalanjälki on väes-

tönsuojan seinärakenteella (166 kgCO2e/m2, 
A1-A5, C1-C4). 300 mm paksuinen betoniseinä 
sisältää runsaasti myös raudoitusta. Lisäksi 
eri välipohjarakenteilla on suhteellisen korkea 
hiilijalanjälki (82-160 kgCO2e/m2, A1-A5, C1-C4). 
Näissä kantavissa rakenteissa hiilijalanjälki 
muodostuu suurimmaksi osaksi betonin val-
mistuksen hiilijalanjäljestä.

Pienimmät hiilijalanjäljet ovat kevyillä 
väliseinillä sekä maanvaraisilla betonilat-
tioilla. Kantavan väliseinän hiilijalanjälki on 
63 kgCO2e/m2, A1-A5, C1-C4, ollen pienimpiä 
kantavan rakenteen hiilijalanjäljistä.

Rakennuksen rungon hiilijalanjälki
Yksittäisten rakennetyyppien hiilijalanjäl-
jestä saa käsityksen siitä, mihin materiaalia 
ja hiiltä on sitoutunut, mutta rakennusta tulee 
kuitenkin tarkastella kokonaisuutena. Koko-
naisuuden kannalta yläpohjan suurin tai väes-
tönsuojan seinän toiseksi korkein yksittäisen 
rakennetyypin korkea hiilijalanjälki ei välttä-
mättä ole merkittävä. Rakennetyypin korkean 
hiilijalanjäljen lisäksi on oleellista rakennetyy-
pin määrä rakennuksessa.

Näin tarkastellen korkein hiilijalanjälki 
muodostuu välipohjasta, jota on rakennuk sessa 
3814 m2. Välipohjat muodostuvat ontelo laatoista 
ja sen yläpinnassa olevasta tasoitteesta. Vähä-
hiilisen betonin käytöllä välipohjissa on siten 
merkittävä hiilijalanjäljen vähennyspotentiaali 
verrattuna esimerkiksi yläpohjaan tai ulkosei-
niin, joissa myös lämmöneristeellä on korkea 
hiilijalanjälki.

Kuten kuvasta 2 voidaan havaita, korkein 
hiilijalanjälki rakennuksen tasolla on sellai-

sissa rakennetyypeissä, joita on rakennuksessa 
paljon ja niissä on runsaasti betonia. Välipoh-
jien jälkeen toiseksi korkein hiilijalanjäljen 
muodostavat paalut. Perustamistapaan voi-
daan vaikuttaa vain rakennuspaikan valin-
nalla. Usein asuinkerrostaloja rakennetaan 
alueille, joissa paalutus on tarpeen. Betonipaa-
lujen tulee erityisesti rannikolle rakennettaessa 
olla sulfaatinkestäviä tavanomaisten kuormi-
tusrasitusten lisäksi.

Kolmanneksi suurin hiilijalanjälki aiheu-
tuu kantavista väliseinistä. Kantavaa välisei-
närakennetta on tässä esimerkkikerrostalossa 
2243 m2, joten suhteellisen pienestä rakenne-
tyypin hiilijalanjäljestä huolimatta kokonai-
suus on huomattava. Vastaavasti väestönsuo-
jan korkeasta rakennetyypin hiilijalanjäljestä 
huolimatta koko rakennuksen tasolla väes-
tönsuojan seinää on kuitenkin huomattavan 
vähän (113 m2), joten kokonaisuus jää varsin 
pieneksi. Eri rakennetyyppien kokonaishiili-
jalanjälki on esitetty kuvassa 2.

Vähähiilisen betonin vaikutus 
hiilijalanjälkeen
Kuten kuvasta 2 voidaan havaita, kannattaa 
asuinkerrostalon vähähiilistäminen kohdentaa 
sellaisiin rakennusosiin, joilla on kokonaisuu-
den kannalta suurin vaikutus, eli välipohjaan, 
yläpohjaan ja kantaviin pystyrakenteisiin. 
Kuvassa 3 on esitetty vertailu perustapauk-
sen ja vähähiilisestä betonista rakennetun 
betonielementtirakenteisen asuinkerrosta-
lon hiilijalanjäljelle. Laskennassa on käytetty 
C30/37 betonin GWP-arvona 115 kgCO2e/m3 
ja ontelolaatalle 36,5 kgCO2e/m2. Laskelmissa 
vähähiilistä betonia on käytetty kaikissa säältä 
suojassa olevissa rakenteissa, eli paaluissa, 
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perustuksissa ja lämpimässä sisätilassa ole-
vissa betonirakenteissa.

Vähähiilisestä betonista toteutetun asuin-
kerrostalon hiilijalanjälki on 24 prosenttia 
pienempi kuin perustapauksen. Yksittäisissä 
rakennusosissa, kuten ontelolaattavälipoh-
jissa, maanvaraisissa betonilattioissa sekä 
paikallavaletuissa seinissä ja perustuksissa 
voidaan päästä yli 40 prosentin hiilijalanjäl-
jen vähennykseen. Kantavan rungon osuus 
rakenteiden kokonaishiilijalanjäljestä on 
perustapauksessa 53 prosenttia. Myös vähä-
hiilisellä betonilla toteutettuna kantavan 
rungon osuus on suurin, 45 prosenttia, mutta 
kokonaispäästöt ovat laskeneet rungon osalta 
noin kolmanneksen.
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Kuva 3. Rakennuksen rungon hiilijalanjälki perustapauksessa ja vähähiilisellä betonilla toteutettuna 
[kgCO2e, A1-A5, C1-C4] 
 

 

 
Kuva 4. Kantavan betonisandwich-elementin hiilijalanjäljen jakautuminen eri GWP-luokissa 
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Kuva 2 Betonielementtirakenteisen asuin-

kerrostalon rakennetyyppien kokonaishiili-

jalanjälki [kgCO2e, A1-A5, C1-C4]

Julkaisun [1] mukaan vain GWP.85-luokan 
betoneita on tällä hetkellä hyvin saatavilla 
myös lisähuokostettuina, joten säälle alttiissa 
julkisivuissa ja parvekkeissa erittäin vähähii-
listen betoneiden käyttö ei vielä ole todennä-
köistä. Eri GWP-luokkien vaikutusta kantavaan 
ja ei-kantavaan betonisandwich-elementtiin on 
esitetty kuvissa 4 ja 5 erikseen sisä- ja ulko-
kuorissa sekä lämmöneristeessä. Lukuarvot on 
esitetty taulukossa 2. GWP.70-luokan betonin 
käyttäminen pienentää kantavan elementin 
hiilijalanjälkeä 14 prosenttia (kgCO2e/m2, A1-A5, 
C1-C4) ja ei-kantavan 11 prosenttia.

Kuva 3 Rakennuksen rungon hiilijalanjälki perus-

tapauksessa ja vähähiilisellä betonilla toteutettuna 

[kgCO2e, A1-A5, C1-C4]
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Vähähiilisen betonin 
käytössä huomioitavaa
Vähähiilistä betonia on turvallista käyttää 
rasitusluokissa X0, XC1 ja XC2, eli säältä suo-
jassa olevissa rakenteissa ja perustuksissa. 
Erittäin vähähiilisten betoneiden (GWP.55 ja 
GWP.40) saatavuus on julkaisun [1] mukaan 
varmistettava tapauskohtaisesti. Vähähiilisten 
betoneiden käyttäminen rakennushankkeessa 
edellyttää aina keskustelua rakennushankkee-
seen ryhtyvän kanssa, sillä ainakin useimmissa 
tapauksissa vähähiilinen betoni toteutetaan 
korvaamalla sementtiä joko masuunikuo-
nalla tai lentotuhkalla. Merkittävä semen-
tin korvaaminen näillä sideaineilla yleensä 
hidastaa betonin lujuudenkehitystä, jolla on 
vaikutusta myös rakentamisen, suunnittelun 
ja hankinnan aikatauluihin. Elementtiraken-
tamisessa vähähiilisten betoneiden mahdol-
lisesti hitaampi lujuudenkehitys ei vaikuta 
suoraan työmaan aikatauluun, mutta kylläkin 
hankinta- ja suunnitteluaikatauluihin. Tämä 
tarkoittaa, että rakennushankkeen kaikkien 
osapuolien tulee sitoutua hankkeen alussa 
määriteltyihin vähähiilisyystavoitteisiin.

Vähähiilisten betonilaatujen kuivumisno-
peudesta on vielä melko vähän kokemuksia. 
Rakentamisen kosteudenhallinnassa ja erityi-
sesti lattioiden päällystämisen aikatauluissa 
tällä voi olla suuri merkitys.

Lähteet:
1. Vuori, M., Punkki, J. 2022. BY-Vähähiilisyysluokitus 

käyttöön. Betoni-lehti 1-2022, s. 90-95.

2. Kuittinen, M. 2019. Rakennuksen vähähiilisyyden 

arviointimenetelmä. Ympäristöministeriö. Ympä-

ristöministeriön julkaisuja 2019:22. 54 s.

3. Finnish Standard Association: “Sustainability of 

construction works - Assessment of environmental 

performance of buildings - Calculation method“, 

SFS-EN 15978, 2011. 60 p.

4. Finnish Standard Association: “Sustainability of 

construction works. Environmental product dec-

larations. Core rules for the product category of 

construction products“, SFS-EN 15804, 2012, 64 p.

Taulukko 2

Betonisandwich-elementin hiilijalanjälki  
(A1-A5, C1-C4) [kgCO2e/m2]

Ei-kantava Kantava

CO2data.fi 87 106

GWP.85 80 97

GWP.70 77 91
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Kuva 3. Rakennuksen rungon hiilijalanjälki perustapauksessa ja vähähiilisellä betonilla toteutettuna 
[kgCO2e, A1-A5, C1-C4] 
 

 

 
Kuva 4. Kantavan betonisandwich-elementin hiilijalanjäljen jakautuminen eri GWP-luokissa 
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Kuva 5. Ei-kantavan betonisandwich-elementin hiilijalanjäljen jakautuminen eri GWP-luokissa 
[kgCO2e/m2, A1-A5, C1-C4] 
 

 

Taulukko 1. Esimerkkirakennuksen rakennetyypit ja materiaalikerrokset 
Rakennetyyppi Rakennekerrokset ja materiaalit 
Kantava 
betonisandwich-
elementti US1 

150 mm 
betoninen 
sisäkuori 

200 mm 
mineraalivillaa 

85 mm 
betoninen 
ulkokuori 

  

Ei-kantava 
betonisandwich-
elementti US1 

80 mm betoninen 
sisäkuori 

200 mm 
mineraalivillaa 

85 mm 
betoninen 
ulkokuori 

  

Kellarin seinä 
US2 

300 mm 
teräsbetoniseinä 

10 mm 
bitumikermieristys 

160 mm EPS-
eriste 

100 mm 
betoniulkokuori 

200 mm #6-16 
sepeli 

VSS2  300 mm 
teräsbetoniseinä 

10 mm 
bitumikermieristys 

160 mm EPS-
eriste 

100 mm 
betoniulkokuori 

300 mm #6-16 
sepeli 

Kantava 
väliseinä VS1 

200 mm 
teräsbetoniseinä 

    

Kantava 
väliseinä VSS1 

300 mm 
teräsbetoniseinä  

    

Kevyt väliseinä 
VS2 

13 mm kipsilevy 66 mm 
metallirankarunko 

13 mm kipsilevy   

Välipohja VP1 370 mm 
ontelolaatta 

5-30 mm tasoite    

Kuva 5 Ei-kantavan betonisandwich-elementin 

hiilijalanjäljen jakautuminen eri GWP-luokissa 

[kgCO2e/m2, A1-A5, C1-C4]

Kuva 4 Kantavan betonisandwich-elementin 

hiilijalanjäljen jakautuminen eri GWP-luokissa 

[kgCO2e/m2, A1-A5, C1-C4]
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Rakennetyyppi Rakennekerrokset ja materiaalit

Kantava betoni-
sandwich- elementti US1

150 mm betoninen 
sisäkuori

200 mm 
mineraali villaa

85 mm betoninen 
ulkokuori

Ei-kantava betoni-
sandwich- elementti US1

80 mm betoninen 
sisäkuori

200 mm 
mineraali villaa

85 mm betoninen 
ulkokuori

Kellarin seinä US2 300 mm teräs-
betoniseinä

10 mm bitumi-
kermi eristys

160 mm EPS-eriste 100 mm betoni-
ulkokuori

200 mm #6–16 
sepeli

VSS2 300 mm teräs-
betoniseinä

10 mm bitumi-
kermieristys

160 mm EPS-eriste 100 mm betoni-
ulkokuori

300 mm #6–16 
sepeli

Kantava väliseinä VS1 200 mm teräs-
betoniseinä

Kantava väliseinä VSS1 300 mm teräs-
betoniseinä 

Kevyt väliseinä VS2 13 mm kipsilevy 66 mm metalli-
rankarunko

13 mm kipsilevy

Välipohja VP1 370 mm ontelo-
laatta

5–30 mm tasoite

Välipohja  VP3 400 mm 
teräsbetoni laatta

220 mm EPS-eriste 80 mm pinta-
betonilaatta

Välipohja VP4 260 mm teräs-
betonilaatta

10 mm tasoite

Välipohja VP6 265 mm ontelo-
laatta

80 mm pinta-
betonilaatta

Alapohja AP1 300 mm #6–16 
sepeli

100 mm EPS-eriste 80 mm betoni-
laatta

Alapohja AP2 300 mm #6–16 
sepeli

100 mm EPS-eriste 120 mm betoni-
laatta

Alapohja AP3 300 mm #6–16 
sepeli

100 mm EPS-eriste 200 mm kantava 
betonilaatta

Yläpohja YP1 320 mm ontelo-
laatta

950–1150 mm 
kevytsoraeristys

suodatinkangas 40 mm betoni-
laatta

Bitumikermikate

Yläpohja YP3 kantava teräs-
poimulevy

410 mm mineraali-
villaeristys

Bitumikermikate

Parvekelaatta 200 mm teräs-
betonilaatta

Parvekkeen pieliseinä 180 mm teräs-
betoniseinä

Perustukset teräsbetoni

Paalut 300×300 teräs-
betonipaalut, koko-
naispituus 347 m

RD 140/8 teräs-
paalu, kokonaispi-
tuus 235 m

Taulukko 1 

Esimerkkirakennuksen rakennetyypit ja materiaalikerrokset
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LOIKKA-hanke:  
– Yritykset yhdistävät voimansa 
betonirakentamisen päästöjen 
puolittamiseksi

Tia Härkönen, toimittaja Maailman eniten käytetty rakennusmateriaali betoni on uuden 
edessä, kun haasteena on ilmastonmuutos ja tavoitteena beto-
nirakentamisen päästöjen vähentäminen. Betoniteollisuuden 
ja Aalto-yliopiston LOIKKA-hankkeessa etsitään uusia keinoja 
kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen leikkaa-
miseen. Hankkeessa on vahvasti mukana toimialan yrityksiä 
omilla projekteillaan.

Loikka-yhteishankkeessa kehitetään vähä-
hiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systee-
mistä muutosta perinteisellä rakentamisen 
toimialalla. Hankkeella odotetaan olevan 
monia myönteisiä vaikutuksia kotimaisen 
betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen. Tärkeimpänä tavoitteena on 
betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen 
puolittaminen nykytasosta, mikä tarkoittaa yli 
500.000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä 
vuosittain. Se on noin yksi prosentti Suomen 
kokonaispäästöistä.

”Yhteishanke lisää yritysten mahdollisuuk-
sia vastuullisen liiketoiminnan ja vientikilpai-
lukyvyn kasvattamisen. Hankeryhmä kattaa 
aidon arvoketjun sementin- ja seosaineiden 
sekä laitteiden valmistajista betonin, betonie-
lementtien ja -harkkojen valmistajiin. Hanke 
edistää pienten ja isojen yritysten sekä tutki-
muksen yhteistyötä konkreettisella tavalla”, 
näkee Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Jussi Mattila.

Yrityksistä mukana hankkeessa omilla pro-
jekteillaan ovat Joutsenon Elementti, Finnse-
mentti, Elematic, Lammin Betoni sekä Beto-
lar. Asiantuntijakumppaneina mukana ovat 
Rudus, Parma sekä Skanska. Yrityksissä näh-
dään, että Loikka-hankkeen kaltaisilla yhteis-
työkuvioilla lisätään alan sisäistä ymmärrystä 
ja korostetaan päästövähennyksiin tähtäävien 
ratkaisujen merkitystä koko rakennusalalle. 

Joutsenon Elementti – alueelliset 
raaka-ainevaihtoehdot luupin alle
Yksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä 
on betonielementtejä valmistava Joutsenon 
Elementti Oy. He ovat jo useamman vuoden 
tehneet omakustanteisesti hiilidioksidipääs-
töjen vähentämiseen tähtäävää tutkimustyötä 
sekä olleet mukana muun muassa geopolymee-
rien, hiilidioksidin talteenoton ja jatkojalostuk-
sen sekä sideaineiden kehitykseen tähtäävissä 
projekteissa.

”Business Finlandin rahoitus on meille 
kiinnostava lisä ja merkittävä kehityspanos 
kaltaisellemme pk-yritykselle. Omista tutki-
musaihioistamme saimme luontevasti koottua 
projektin, joka tukee yhteishanketta. Kaiken 
keskeisimpänä tässä on kuitenkin se, että 
voimme olla mukana koko alan vähähiilisyys-
kehityksessä, näemme mitä siinä tapahtuu 
sideaineiden osalta ja toisaalta voimme jakaa 
omia tietojamme hankkeelle”, sanoo toimitus-
johtaja Simo Tahvanainen.

Ihannetulos Joutsenon Elementille olisi, 
että hankkeen edetessä löytyisi suoraan 
uudenlainen tuotteistettava lopputuote.

”Kartoitamme ja tutkimme esimerkiksi 
alueellisia raaka-ainevaihtoehtoja ja niiden 
potentiaalia sideaineina. Teemme yhteistyötä 
sideainekehityksen ympärillä toimivien yhtiöi-
den kanssa. Mielellämme olemme tukemassa 
heitä ja luomme yhdessä mahdollisuuksia 
viedä alan kehitystä eteenpäin.”

1



1 Loikka-hankeryhmä kattaa aidon arvoketjun niin 

Aalto-yliopiston tutkimushankkeiden kuin sementin- 

ja seosaineiden sekä laitteiden valmistajista betonin, 

betonielementtien ja -harkkojen valmistajiin. Hanke 

edistää myös pienten ja isojen yritysten sekä tutki-

muksen yhteistyötä konkreettisella tavalla. 

2

2 Yrityksissä nähdään, että Loikka-hankkeen 

kaltaisilla yhteistyökuvioilla lisätään alan sisäistä 

ymmärrystä ja korostetaan päästövähennyksiin täh-

täävien ratkaisujen merkitystä koko rakennusalalle. 

Samalla yhteishanke lisää yritysten mahdollisuuksia 

vastuullisen liiketoiminnan ja vientikilpailukyvyn 

kasvattamiseen.
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Joutsenon Elementillä kiinnostuksen koh-
teena hankkeessa ovat myös kiihdyttimet, 
joiden osalta on saatu jo lupaavia tuloksia. 
”Elementtiteollisuuden hiilidioksidipäästöä 
voidaan pudottaa merkittävästi kiihdyttimien 
avulla”, Tahvanainen uskoo.

Projektin IT-puolen työpaketti etenee myös 
tasaisen varmasti. ”Työn alla on järjestelmä, 
jonka avulla pyrimme suoraviivaistamaan 
suunnittelijoiden, meidän ja rakennusliikkei-
den tiedonvaihtoa. Järjestelmän myötä monia 
ylimääräisiä työvaiheita jää luontevasti pois ja 
tuotantoketju tehostuu.”

Finnsementti – tutkittua tietoa 
vähäpäästöisistä sementtilaaduista
Finnsementin missiona on olla edelläkävijä 
vihreässä rakentamisessa. Yrityksessä on viime 
vuosina tehty paljon työtä ympäristöasioissa 
ja vähähiilisten tuotteiden kehittämisessä. 
Finnsementille osallisuus Loikka-hankkeessa 
tarkoittaa ennen kaikkea päästövähennyksiin 
keskittyvää tiivistäkin yhteistyötä rakennus-
alan toimijoiden kesken. Yhtä lailla koetaan 
tärkeäksi se, että Loikka-hankkeen tavoitteilla 
ja kehitystyöllä on riippumattomat tieteelliset 
perusteet. Samalla Finnsementin vähäpääs-
töisten sementtilaatujen kehitystyö pääsee 
osaksi tätä kokonaisuutta.

”Olemme aktiivinen toimija rakennusma-
teriaalialalla ja yhteistyötä tehdään hyvässä 
hengessä asiakkaiden, tutkimuslaitosten ja jär-
jestömaailman kanssa. Jaamme jo nyt tietoa, 
mitä teemme. Hankkeen myötä olemme avoi-
mia omista tutkimustuloksistamme. Tehtävä 
tutkimus tukee myös vähänhiilisten tuottei-

LOIKKA-hanke: Yritykset yhdistävät voimansa 
betonirakentamisen päästöjen puolittamiseksi

3 Joutsenon Elementti Oy:ssä tutkitaan esimerkiksi 

alueellisia raaka-ainevaihtoehtoja ja niiden potenti-

aalia sideaineina. Kuvassa tehdään sideainetestejä.

4  Joutsenon Elementissä valmistetaan myös geo-

polymeereistä valmistettuja melueste-elementtejä.

5 Finnsementille osallisuus Loikka-hankkeessa 

tarkoittaa ennen kaikkea päästövähennyksiin kes-

kittyvää tiivistä yhteistyötä rakennusalan eri toimi-

joiden kesken. Lisäksi tutkimuksen alla on betonin 

lisäaineita, joiden ainesosat olisivat yhteensopivia 

vähähiilisen sementin kanssa. Kuvassa Finnsementin 

Paraisten sementtitehdas.

3

4
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Betolar – lupaavia tuloksia seossementtien 
alkulujuuden kehittämiseen
Myös vuonna 2016 perustettu kiertotalousyri-
tys Betolar haluaa vähähiilisellä ratkaisullaan 
olla mukana suomalaisen betoniteollisuuden 
kärkihankkeessa. Betolarin visiona on korvata 
betonin raaka-aineena käytettävää sementtiä 
sivuvirtapohjaisella materiaalilla. Yrityksen 
tavoitteena onkin tuoda Loikka-hankkeen 
myötä toimiva seossementtiratkaisu markki-
noille. Betolarin liiketoimintajohtajan Janne 
Rauramon mukaan hankkeen piirissä toteu-
tetussa tutkimuksessa on saavutettu erittäin 
lupaavia tuloksia liittyen seossementtien alku-
lujuuden kehittämiseen. 

”Ymmärrys Betolarin kiihdytinratkaisun 
kaupallisista mahdollisuuksista on lisäänty-

den myyntiä”, toteaa tuotekehityspäällikkö 
Esa Heikkilä.

Loikka-hankkeen projektissa on oma työ-
paketti kolmostyypin sementtien myynnin 
edistämiseksi. 

”Yksi CEM-III -tyyppinen sementti, ”Kol-
mossementti”, meillä on tuotteena jo käytössä, 
ja toinen on tulossa. Projektissamme tutkimme 
niiden ominaisuuksia entistä yksityiskohtai-
semmin ja nähtävissä on, että uuden tuotteen 
myötä päästöjen vähentäminen on entistä 
merkittävämpää. Lisäksi tutkimuksen alla on 
betonin lisäaineita, joiden ainesosat olisivat 
yhteensopivia vähähiilisen sementin kanssa. 
Tähyämme myös näkymää vielä pidemmälle 
eteenpäin, ja etsimme mahdollisia täysin uusia 
sementin seosaineita”, avaa Heikkilä.

nyt. Loikka-hanke on myös ollut arvokas mah-
dollisuus verkostoitua alan huipputoimijoiden 
kanssa”, hän toteaa.

Elematic – tuotantolinjojen 
hiilijalanjälki näkyväksi
Elematic Oy edustaa Loikka-yhteishankkeessa 
laitevalmistajaa. Sen päätuotteita ovat ontelo-
laattojen ja seinäelementtien valmistuslinjat 
sekä erilaisten pilarien, palkkien, portaiden 
ja hissikuilujen betonielementtien valmistus-
laitteet.

Betonielementtien tuotantoteknologiaa on 
kehitetty Elematicilla pitkäjänteisesti vuosi-
kymmenien ajan, ja esimerkiksi ontelolaatta-
koneiden kehityksessä on menossa jo neljäs 
sukupolvi. Näiden koneiden suunnittelussa on 

Betoniteollisuuden lisäksi koko rakennus-
teollisuus on herännyt siihen, että vähä-
hiilinen sementti mahdollistaa ympäris-
töloikan betonirakentamisessa ja antaa 
kilpailuedun rakennusten elinkaaren hiili-
jalanjälkeä laskettaessa. Jotta suomalaisen 
rakennusteollisuuden päästövähennys-
vauhti säilyisi, on tärkeää entisestään tii-
vistää yhteistyötä alan toimijoiden kesken, 
josta Loikka-yhteishanke on erinomainen 
esimerkki.

– Esa Heikkilä, Finnsementti

LOIKKA-hanke: Yritykset yhdistävät voimansa 
betonirakentamisen päästöjen puolittamiseksi
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taustalla ollut vahvasti niin asiakaspalautteet 
kuin huolellinen tutkimustyö. Loikka-hanke 
sopii siten erinomaisesti Elematicin tapaan 
toimia. Yrityksen rooli ja tavoite omassa pro-
jektissa on selvittää tuotantolinjojen hiilijalan-
jälkeä. Käytännössä projektin tulokset voivat 
olla hyvinkin konkreettisia. Mallilinjan hiilija-
lanjälki on jo laskettu ja se toi mielenkiintoisia 
tuloksia. Seuraavaksi tutkitaan vähähiilisen 
betonin kovettumisaikoja ja lämmittämistä 
sekä miten lämmitysmenetelmiä voidaan 
kehittää kovettumisen nopeutumiseksi.

”Tahdomme tarjota sekä tietotaitoa että 
laitteita, joilla asiat onnistuvat. Voimme 
tukea asiakkaitamme siinä, millä alueella ja 
mihin toimenpiteet kannattaa kohdistaa, 
jotta saadaan suurimmat vaikutukset. Samoin 
voimme kertoa, mitä asiakkaillamme pitäisi 
kehittää, jotta tuotantolinjoilla voi käyttää 
vähähiilistä betonia: mitä se laitteilta vaatii - 
oli kyseessä sitten uusi tai vanhempi tehdas. 
Lisäksi haluamme selvittää ja luoda osaamista 
vähähiilisen betonin resepteihin liittyen, jotta 
voimme myös sitä kautta tukea asiakkaitamme 
vähähiiliseen tuotantoon”, kertoo tuotejohtaja 
Jani Eilola.

Elematicin projektissa tehdään testejä eri-
laisilla vähähiilisillä resepteillä ja täyden mitta-
kaavan valukokeita. Vaatimuksena kokeissa on, 
että koevalut täytyy toteuttaa isoilla linjoilla 
olemassa olevissa tehtaissa. ”Olemme käyneet 
keskusteluja muun muassa Parman kanssa, 
ja näyttäisi siltä, että he ottavat meidät mie-
lellään heidän kanssaan testejä tekemään”, 
Eilola kiittelee.

Loikka-hanke on lähtökohtaisesti kansal-
linen ja tarkoituksena on leikata hiilidioksi-
dipäästöjä Suomen tasolla. Elematic Oy:n 
myötävaikutuksella vaikutus voi kuitenkin 
olla merkittävästi laajempi.

LOIKKA-hanke: Yritykset yhdistävät voimansa 
betonirakentamisen päästöjen puolittamiseksi

6 Lammi Kuorikivi® -harkon hiilijalanjäljen 
prosentuaalinen jakauma (GWP Fossil)

6 Esimerkki Lammin Betoni Oy:n yhden harkko-

tuotteen, Kuorikivi KK400:n hiilijalanjäljen jakaan-

tuminen perustuen vuoden 2020 tuoteresepteihin 

ja kokonaistuotemääriin.

7a–b Elematic Oy:n projektissa tehdään testejä 

erilaisilla vähähiilisillä resepteillä ja täyden mitta-

kaavan valukokeita. Vaatimuksena kokeissa on, että 

koevalut täytyy toteuttaa isoilla linjoilla olemassa 

olevissa tehtaissa.

8a–b Lammin Betoni Oy:n tavoitteena on puolit-

taa tuotteiden CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä 

ja Loikka-hankkeella pyritään löytämään keskei-

set keinot, jotta tavoitteisiin päästään. Jo nykyiset 

betonin valmistusreseptit ovat optimoidut – myös 

hiilidioksidipäästöjen osalta.

7a

7b
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Venäjä ja Ukrainan tilanne muuttivat 
Joutsenon Elementin suunnitelmia

Joutsenon Elementin omassa projektissa yhtenä työpakettina olivat 
mukana kansainvälistyminen ja vientitoimet. Venäjän ja Ukrainan 
tilanne muuttivat kuitenkin suunnitelmia.

”Olemme täällä kaakkoiskulmalla Venäjän naapurissa ja toivoimme 
myös siellä tapahtuvan globaalia kehitystä vähähiilisyysasioissa. Venä-
jän oma kiinnostus kehitykseen on vaikuttanut olleen vähäinen, eikä 
siellä ole tarjolla vähähiilisiä tuotteita, joten olisimme voineet tarjota 
suomalaisia tuotteita etenkin Pietarin alueelle, mikäli niille olisi synty-
nyt kysyntää. Tämä osuus on kuitenkin karsiutunut tällä erää projek-
tistamme. Markkinaselvitys ja pohjan luominen kv-toimille itään päin 
on Venäjän hyökkäystoimien ja Ukrainan tilanteen myötä epäselvä ja 
mennyt siltä osin uusiksi”, kertoo toimitusjohtaja Simo Tahvanainen.

”Meillä on satoja asiakkaita ympäri maa-
ilmaa. Jos me pystymme auttamaan asiak-
kaitamme missä tahansa maailmankolkassa 
laskemaan päästöjään, puhumme jo useista 
miljoonista tonneista. Elematicilla on tässä 
mahdollisuus toimia katalysaattorina isom-
malle muutokselle ja sen roolin otamme 
nöyrinä vastaan. Haluamme olla mukana 
laskemassa hiilidioksidipäästöjä, mutta yhtä 
lailla parantamassa asiakkaidemme liiketoi-
mintamahdollisuuksia.”

Elematicilla huomioidaan sekin mahdolli-
suus, ettei tutkimus synnytäkään heille uusia 
tuotteita, vaan ehkä vain parannuksia nykyi-
siin. ”Voimme siinäkin tapauksessa kuitenkin 
auttaa kertyneen uuden tiedon perusteella 
merkittävästi asiakkaitamme”, Eilola uskoo.

Hän toteaa myös, miten mukanaolo hank-
keessa on jo nyt lisännyt heillä ymmärrystä 
hiilijalanjälkeen liittyvistä osatekijöitä. ”Itselle 
yllättävin tieto oli, miten iso merkitys on kulje-
tuksilla. Emme ole kuljetusfirma, mutta tästä 
voimme kertoa asiakkaillemme. Se on merkit-
tävä osa-alue, johon satsaamalla asiakkaamme 
voivat laskea hiilijalanjälkeään”, Jani Eilola 
huomauttaa.

Lammin Betonin betonireseptit 
jo nyt hyvin optimoituja
Lammin Betoni on pitkäikäinen perheyritys ja 
laatinut hiljattain yrityksen ensimmäisen vas-
tuullisuusohjelman, jossa keskeisimpiä tavoit-
teita ovat toimet vähähiilisyyden edistämiselle. 

”Lähestyimme vuosi sitten Betoniteollisuus 
ry:tä mahdollisen yhteistyön osalta ja kuu-
limme silloin Loikka-hankkeesta. Lammilla 
ajattelemme, että hiilidioksidipäästöjen merkit-
tävä pienentäminen on suorastaan velvollisuus 
meille, kolmennalle omistajasukupolvelle, joten 
mukaanpääsy Loikka-yhteishankkeeseen tuli 

hyvällä ajoituksella”, markkinointi- ja kehitys-
päällikkö Markus Inkiläinen kertoo.

Lammin Betonilla on laadittu kaikille 
tuoteperheille verifioidut ympäristöselosteet 
vuoden 2020 tuotantomääriin perustuen. 
”Tavoitteenamme on vähintään puolittaa tuot-
teiden CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä ja 
Loikka-hankkeella pyritään löytämään keskei-
set keinot, jotta tavoitteisiin päästään. Tässä 
riittää tekemistä, sillä jo nykyiset betonin val-
mistusreseptit ovat hyvin optimoidut – myös 
hiilidioksidipäästöjen osalta”, Inkiläinen toteaa.

Hankkeen startattua vuoden alkupuolella 
Lammilla on selvitetty soveltuvat raaka-aineet 
ja niiden saatavuus sekä hankittu tutkimus-

kumppanit. Seuraavana vuorossa ovat koe-
erät. ”Olemme hyvin sesonkiriippuvaisia, joten 
pääsemme toteuttamaan ensimmäiset tuotan-
non koe-erät vasta vuoden 2022 lopulla, kun 
sesonki vapauttaa tuotantokapasiteettiamme 
niitä varten.”

Inkiläinen on kuitenkin erittäin odottavalla 
kannalla hankkeen suhteen. ” Tässä vaiheessa 
näyttäisi siltä, että asettamiimme tavoitteisiin 
on mahdollista päästä. Toki niihin pääsemi-
seksi tarvitsee tehdä vielä paljon lisätutki-
musta ja kokeita. Teemmekin laaja-alaista 
tutkimusyhteistyötä myös Aalto-yliopiston 
kanssa.”

8a 8b
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Tiedon virtaamisen mahdollistamiseksi tulee 
löytää yhteiset toimintamallit ja vähentää 
rajoitteisuutta. Nykyiset tietomalliaineiston 
luovutukseen liittyvät konservatiiviset sopi-
musmallit eivät kannusta aineiston jakami-
seen, vaan päinvastoin: sopimukset saattavat 
sisältää vaikeaselkoisia ehtoja tai kohtuutto-
man suuria uhkasakkoja. Pahimmassa tapauk-
sessa tietomallin luovutus ja sen ehdot ovat 
nousseet esiin vasta suunnittelun loppuvai-
heessa, jolloin ristiriidat varsinaisen sopimus-
aineiston kanssa ovat todennäköisiä. 

Keskeistä on, että tietomalli tunnistettai-
siin pääasialliseksi aineistoksi ja sen käyttö-
ehdoista sovittaisiin heti sopimusvaiheessa. 
Sopimukseen liitettävät tietomallin käyttöeh-
dot olisivat yksi ratkaisu, joka suoraviivaistaa 
projektissa toimimista ja yhdenmukaistaa 
aineiston luovutusmenetelmiä. Ilmapiiri tieto-
malliaineiston hyödyntämisen suhteen hank-
keen aikana tulee olla avoin ja sopimusmallien 
yhteistoimintaan kannustavia. 

Tietomalli on kehittyvä kokonaisuus
Tietomallin avulla muodostetaan rakennetulle 
ympäristölle digitaalinen runko, johon eri pro-
sessit voivat kytkeytyä. Suunnittelu- ja raken-
tamisvaiheessa tietomallin avulla voidaan 
osallistaa hankkeen osapuolia, koostaa eri 
työvaiheiden eteneminen yhteen näkymään 
ja tuottaa arvokasta dataa prosessien edelleen 
kehittämiseksi. Käyttövaiheessa tietomalli 
tarjoaa mahdollisuuden tuottaa esimerkiksi 
analyysimalleja rakennusten käytön tehosta-

Tehokkuutta avoimien 
tietomallien avulla

Eetu Partala
Teknologiajohtaja 
Sweco Rakennetekniikka Oy, Tampere
eetu.partala@sweco.fi

Tietomallin hyödyntäminen rakennuksen suunnitelma-ai-
neiston esittämisessä on jo arkipäiväistynyt. Tietomallit eivät 
ole korvanneet perinteisesti toimistojen käytäviä täyttänyttä 
paperiaineistoa, vaan avanneet ovia täysin uusille käyttömah-
dollisuuksille. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että tieto saataisiin 
virtaamaan mahdollisimman vapaasti hankkeen eri osapuolten 
ja rakennuksen elinkaaren vaiheiden välillä.

miseksi tai mahdollistaa kaupallisten toimi-
joiden kytkeytyminen kiinteistön käyttäjiä 
palvelemaan.

Tähän tähtää myös uusi rakentamislaki, 
jossa tietomallimuotoisella suunnittelulla pyri-
tään uudistamaan rakentamisen luvitusta sekä 
luomaan pohjaa yhteiskunnan tarpeille saada 
tiedot helposti hyödynnettävään ja yleiseen 
muotoon. Tämä tukee myös vähähiilisyyden 
ohjausta tietomalliaineiston tarjoten tehok-
kaan rungon rakenneratkaisujen optimoinnille 
ja elinkaarianalyyseille.

Suunnittelu, rakennustuotanto ja raken-
nusten ylläpito nojaavat yhä enemmän auto-
matisoituihin prosesseihin. Näiden prosessien 
tukeminen ja jatkokehittäminen edellyttää, 
että suunnitelma-aineisto on mahdollisim-
man vapaasti käytettävissä ilman kohtuu-
tonta rajoitteisuutta. Yhtä lailla hankkeiden 
aikataulut ja vaatimukset kiristyvät, mikä 
ohjaa entistä enemmän tehtävien automati-
sointiin. Tässä tietomalli ja datan virtaaminen 
ovat avainasemassa. 

Tietomalli ja koko hankkeen suunnitel-
ma-aineisto on siis kehittyvä kokonaisuus, 
jonka tietosisältö kehittyy parhaillaan kaik-
kien osapuolten toimesta koko rakennuksen 
elinkaaren yli. Parhaillaan se toimii hankkeen 
aikataulua, kustannuksia ja ympäristövaiku-
tuksia ohjaavana instrumenttina. Tämä kuiten-
kin edellyttää, että kaikki osapuolet pääsevät 
toimimaan saman aineiston parissa – Heti 
hankkeen alusta lähtien. 1 Avoimesti jaettuna tietomalli voidaan tarjota 

helposti kaikille missä vain – milloin vain. 
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Tarkoituksenmukaisuutta 
luovutettavaan aineistoon
Teknologia tietomallien ympärillä on kehitty-
nyt merkittävästi. Yhtä lailla suunnittelu ja sen 
johtaminen on entistä enemmän tiedonhallin-
taa, jossa eri toimijoiden aineistot kytketään 
yhteen toisiaan täydentämään. Tietomallin 
avoin käyttö on entistä enemmän tiedon liit-
tämistä eri lähteistä, kuten vaikka työmaan 
aikataulusta tai betonielementtien toimituspäi-
vämääristä. Tietomallin rooli on tietoa kokoava 
ja havainnollistava. 

Tietomalliaineiston tarkoituksenmukai-
suus on keskeistä. Elinkaaren vaiheissa on 
mukana eri toimijoita, joilla on myös hyvin 
erilaiset tarpeet. Sen vuoksi on tärkeää tun-
nistaa, palveleeko avoimen formaatin luovu-
tusaineisto tarpeita vai onko jossakin tapauk-
sessa tarve avata kumppanille oikeus päästä 
suunnitelmamalliin. 

Kaikki eivät tarvitse oikeutta muokata 
suunnitelmamallia, vaan siihen liittyminen 
vain luku -muodossa on usein riittävää. Näin 
toimija saa mallista kaipaamansa datan ja 
mahdollisuuden tuottaa omista prosesseistaan 

tietoa esimerkiksi valmistumisajoista. Nämä 
voidaan edelleen lukea attribuuttina malliin 
automatisoidusti ja osapuolten toimintamal-
leja kunnioittaen. Tietoa ei ole tarkoituksen-
mukaista aina kirjoittaa natiivimalliin, vaan 
se voidaan koostaa yhteen eri lähteistä yhteen 
näkymään. 

Kun ymmärrämme, mitä aineistoa eri osa-
puolet tarvitsevat omia prosessejaan varten, 
voimme määrittää oikeat tiedonsiirtomene-
telmät ja rakentaa yhteinen sujuva tapa tie-
donsiirtoon.

Tiukoista sopimusmalleista 
yleisiin käyttöehtoihin
Perinteinen tietomallin luovutussopimusmalli 
ei enää ole kestävä. Tietomallin käytön rajaa-
minen tiettyyn tehtävään tai kohtuuttomien 
sopimussakkojen määrittäminen ei rakenna 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä eikä tue alan 
kehitystä. Suositeltavaa olisi, että siirtyisimme 
tietomallin käyttöehtoihin, jotka turvaisivat 
aineiston laatijan immateriaalioikeudet, mutta 
mahdollistaisi myös aineiston laajan jatkohyö-
dyntämisen. Tarkoituksenmukainen ja avoi-

messa formaatissa oleva luovutusaineisto 
antaa tilaajalle mahdollisuudet sen hyödyntä-
miseen, vaikka tekijänoikeudet tuleekin säilyä 
aineiston tuottajalla, useimmiten suunnitteli-
jalla. Taiteilijan nimeä ei sovi koskaan pyyhkiä 
taulusta. 

Avoimella tiedon jakamisella luomme 
pohjan tulevaisuutta varten. Yhteisen datan 
ympärillä työskentely tiivistää hankkeen osa-
puolten yhteistyötä ja antaa mahdollisuuksia 
kehittää omia toimintamalleja eteenpäin. Ide-
aalitilanteessa kaikki projektin aikana tuot-
tamamme aineisto olisi koneluettavaa ja voi-
simme oppia myös kokonaisuudesta – Emme 
vain yksittäisen toimijan aineistosta. 

Tietomallien ja avoimen tiedonsiirron rooli 
koko kiinteistö- ja rakennusalan kehityksessä 
on kiistaton. Tietomallit tuovat tehokkuutta, 
avoimuutta ja säästöjä Nyt olisi ehdottoman 
tärkeää, että kaikki alan toimijat saataisiin 
mukaan. Luopumalla raskaista sopimusmal-
leista ja korvaamalla ne avoimilla tietomallin 
käyttöehdoilla, luomme aivan uudenlaisen 
avoimen tiedon ilmapiirin.

Tehokkuutta avoimien tietomallien avulla

2–3  Rakentamisen valmiusasteiden visualisointi 

tietomallin avulla. KuvassaEspoon Kilon uusi koulu 

ja päiväkoti. Arkkitehtisuunnittelu Lukkaroinen 

Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelu Sweco Raken-

netekniikka Oy ja urakointi YIT Suomi Oy.
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Lisäarvoa betonilla

Rakentamisessa pyritään yleensä tekemään 
kaikki rakennusosat sille tasolle, että mää-
räykset juuri ja juuri täyttyvät. Betoni on 
siitä hauska materiaali, että monet asiat ovat 
määräysten tasoa parempia ilman suurem-
paa pyrkimystä tason ylittämiseen.

Se millä perusteella ihminen tekee 
uuden asunnon ostopäätöksen taitaa olla 
ikuinen mysteeri. Siihen pyritään vaikutta-
maan rakentamalla mielikuvia. Todellisuu-
dessa sijainti, koko ja pohjaratkaisu vaikut-
tavat eniten ostopäätöksen, mutta loppu 
myydään mielikuvilla. On myös ostajia, 
joihin mielikuvien maalailu ei pure ja heitä 
kiinnostavat vain kovat faktat.

Levyjäykisteinen asuinkerrostalo on 
ensinnäkin äärimmäisen jäykkä. Asiana se ei 
sovi myynnin edistämiseen, koska ainakaan 
Suomessa ei muunlaisia asuinkerrostaloja 
oikein olekaan. Kilpailevan materiaalin hei-
kompi jäykkyys estää korkean (>30 kerrosta) 
rakentamisen kokonaan.

Välipohjissa sen sijaan erot ovat suu-
rempia ja toisaalta helpommin havaittavia. 
Betonin askelääneneristävyys on lähtökoh-
taisesti aina parempi kuin saman paksuisen, 
muusta materiaalista valmistetun välipoh-
jan. Betoninen välipohja on myös rakenteel-
taan hyvin yksinkertainen, mikä on myös 
etu monessa mielessä.

Värähtelyn osalta betonirakenne on 
ylivoimainen suuremman massansa ja 
jäyk kyytensä takia. Kukapa haluaisi tuntea 
epämukavaa huojuvaa tunnetta kävellessään 
olohuoneen poikki tai herätä yöllä rungon 
poikittaiseen vaakaliikkeeseen.

Paloturvallisuudessa kilpailevilla raken-
nusmateriaaleilla saavutetaan riittävä palon-
kesto erikseen suunnitelluilla ratkaisuilla. 
Betonirakenne sen sijaan yleensä täyttää 
sille asetetut palonkestovaatimukset ihan 
vaan säilyvyyteen liittyvien suojabetonipeit-
teiden avulla.

Parasta taitaa kuitenkin olla nykyaikais-
ten betonirakenteiden vaurionsietokyky. 
Paikallavalurakenteissa liitokset muodos-
tuvat erittäin sitkeiksi joka tapauksessa ja 
elementtirakentamisessakin on jo konstit 
keksitty varmistamaan liitosten sitkeys. 
Joskus nk. onnettomuustarkasteluissa etsi-
tään vaihtoehtoisia kuormansiirtoreittejä. 
Betonirungossa reitin löytäminen onnistuu 
helposti. Hankalissa kuormansiirtolaatoissa 
reittiä ei niin helposti löydetä, mutta asiaa 
voidaan korvata suuremmilla mitoituskuor-
milla. Toisaalta eipä kuormansiirtolaattoja 
voi oikein muusta kuin betonista rakentaa-
kaan.

Materiaalin kyky korjata itseään kuulos-
taa edelleen tieteiselokuvalta. Itseään kor-
jaava betoni on jo periaatetasolla kehitetty. 
Tämä parantaa vaurionsietokykyä myös 
mikrotasolla.

Vaurionsietokyvyllä on myös raken-
nusfysikaalinen puoli. Betoni ei homehdu, 
mätäne tai ruostu. Tottakai betoniinkin 
liittyy vauriomekanismejä, mutta ne eivät 
yleensä johda nopeaan lujuuden vähene-
miseen. Kun ilmastokriisin seurauksena 
trooppiset yöt lisääntyvät, tästäkin voi 

tulla yksi betonirakentamisen myyntivaltti. 
Betonirungoissa ei tarvitse käyttää sprinkla-
usta yhtä usein kuin kilpailevan materiaalin 
rungoissa, mutta lauenneen sprinklerin jäl-
kien korjaaminen lienee joka tapauksessa 
helpompaa.

Miten tätä puskuriin jäävää lisäarvoa 
voisi mitata ja hyödyntää myynnissä. Pitäi-
sikö meillä olla eri asioille luokituksia myös 
vaatimustason ylittämisestä. Turvallisuus-
hakuinen koneinsinööri haluaisi taloltaan 
parempaa kykyä vastustaa jatkuvaa sortu-
maa tai rauhaa rakastava vuorotyöläinen 
nauttisi paremmasta askeläänen eristävyy-
destä. Ainoa tähän mennessä näkemäni 
selkeä tekninen mainoslause on koskenut 
rungon 100 vuoden teknistä käyttöikää.

Pidempi käyttöikä tarkoittaa Suomessa 
esim. sitä, että rakennus on mitoitettu 
suuremmille tuuli- ja lumikuormille kuin 
lyhyemmän käyttöiän rakennus. Ilmastokrii-
sin seurauksista rakentamiselle emme vielä 
tiedä, mutta on todennäköistä, että kovat 
tuulet tulevat yleistymään ja massiivisten 
runkojen asumismukavuus on silloin mer-
kittävästi kilpailijoitaan parempi.

Auli Lastunen

Eurokoodiasiantuntija

Rakennustuoteteollisuus RTT

auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Kolumni

mailto:auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi
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Mikko Vasama päätyi betonin pariin erinomai-
sesti luennoineen emeritusprofessori Vesa 
Penttalan ansiosta. Hän työskenteli Mikon 
opiskeluaikana rakennusmateriaalitekniikan 
professorina silloisessa Teknillisessä korkea-
koulussa Otaniemessä. 

Useimmat Vasaman opiskelukavereista 
olivat kiinnostuneempia rakentamistalou-
desta. Nuorta teekkaria kiehtoi enemmän 
betoni. ”Se on käytetyin rakennusmateriaali 
– ja ylipäätään veden jälkeen toiseksi käyte-
tyin materiaali maailmassa. Betoni on samaa 
sementistä, hiekasta ja vedestä valmistettua 
betonia kaikkialla maailmassa. Minua kiinnosti 
myös betonin valmistamisen kemia. Lisäksi 
koin, että yritysten taloutta olin oppinut myös 
jo ennen opiskeluja”, Vasama kertoo.

Työmaa-arkeen jo opiskeluaikana tutustu-
nut Vasama ei uskonut haluavansa rakentaa 
uraa rakennusliikkeessä. Tuoteteollisuus sen 
sijaan tuntui tarjoavan monenlaisia mahdol-
lisuuksia.

Nyt, parinkymmenen työelämässä viete-
tyn vuoden jälkeen Vasama kertoo valinneensa 
oikein. ”Betonin parissa työskenteleminen on 
minulle sopinut ja tykkään siitä edelleen. 
Ehkä olen jopa liiankin innolla työntämässä 
sormiani joka asiaan, mutta teen sen rakkau-
desta lajiin”, hän nauraa.

Kilpailuhenkinen lapsuus
Vasama kasvoi Uudellamaalla, viisihenkisessä 
perheessä. Kolmesta peräperää syntyneestä 
veljeksestä hän on keskimmäinen. Lapsuus 
kului urheillessa ja keskinäisessä kisailussa. 

”Meno oli aika railakastakin ja koko ajan oli 
jonkinlainen kilpailu päällä. Kaikki mitattiin 
ja kellotettiin”, Vasama muistelee. 

Kuvaan tietenkin kuuluu, että litran pak-
kausjäätelöä jaettaessa palat mitattiin viivoit-
timella.

Keskimmäisiä lapsia kuvataan perheen 
sovittelijoiksi. Vasaman mukaan se hänen 
kohdallaan pitää hyvinkin paikkansa. ”En hae 
konflikteja. Olen myös oppinut pärjäämään.” 

Pärjäämisestä oli hyötyä abivuonna, jol-
loin Vasama asui jo viikot omillaan Vihdissä. 
Vanhemmat olivat ryhtyneet rautakauppiaiksi 
ja muuttaneet sen myötä Porvooseen, mutta 
abiturientti halusi päättää lukion tutussa kou-
lussa.

Viikonloppuisin ja kesät Vasama työskenteli 
vanhempien rautakaupassa varastomiehenä. 
”Kannoin sementtisäkkejä ja ajoin trukkia. Ajo-
kortin saatuani pääsin kuljettamaan tavaroita.”

Rautakauppatyöskentelyllä oli nuorukai-
seen suuri vaikutus. Hän kertoo seuranneensa  
varastossa asioineita paikallisia rakentajia, 
rakennusurakoitsijoita ja remppafirmojen 
työntekijöitä. ”Olivat todella rentoa porukkaa 
ja ajattelin, että rakentajien kanssa on varmasti 
helppo tulla toimeen.” 

Kaikki kolme veljestä jakoivat matemaat-
tisen lahjakkuuden, opiskelivat tekniikkaa ja 
valmistuivat diplomi-insinööreiksi. 

Rentoa porukkaa
Nuori teekkari ymmärsi valinneensa oman 
lajinsa. ”Rakennusalalla ei tarvitse olla joka 
päivä puku päällä. Työ on käytännönläheistä 

ja ilmapiiri rento. Saa olla omanlaisensa ja oma 
itsensä”, hän kiteyttää.

Rautakaupassa Mikko oli oppinut teke-
mään paljon työtä. Ilokseen hän pääsi haalari-
harjoitteluun NCC:n rakennuksille jo ensim-
mäisenä opiskelukesänään. Ahkera teekkari 
sai samasta firmasta myös viikonlopputöitä.

Vasaman asenteesta kertoo, että vastaava 
mestari joutui poikaa jopa ensimmäisen työ-
päivän jälkeen toppuuttelemaan. 

”Olimme siinä vaiheessa työmaalla kaksin. 
Sain tehtäväkseni pilkkoa moottorisahalla 
metsurin tontilta kaatamia puita polttopuiksi. 
Olin tottunut tekemään kovasti työtä ja pitkää 
päivää, joten sahasin ilman taukoja. Päivän 
päätteeksi vastaava kysyi tiedänkö, että työssä 
saa pitää taukoja ja ruokatunnit. "Sinulla on 
tuntipalkka. Tämä ei ole urakka. Ei sinun koko 
metsää tarvitse ensimmäisenä päivänä hoitaa", 
hän ohjeisti.

Vasamaan iskostuneen työmoraalin mu-
kaan hommat piti kuitenkin saada valmiiksi 
nopeasti.

1 Toimitusjohtaja Mikko Vasama näkee betonialan 

tulevaisuuden valoisana, vaikka haasteita riittää. Hän  

haluaa löytää enemmän aikaa myös asiakkaiden ja 

omien ruduslaisten tapaamiseen.

Henkilökuvassa

Mikko Vasama

Betoni-lehden henkilögalleriassa 
on haastateltavana Rudus Oy:n 
toimitusjohtajana puoli vuotta toiminut 
Dipl.ins.  Mikko Vasama  
(s. 1976 Jalasjärvellä).

Haastattelijana ja toimittajana: 
Dakota Lavento
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Kansainvälistyminen alkaa
NCC:llä selvästi kannettiin huolta nuoren 
lupauksen tulevaisuudesta. Kun Vasama opis-
keluaikana mietti vaihtovuotta ulkomailla, hän 
sai vinkin hakeutua Ruotsiin.

Mikkoa vieraat kielet kiinnostivat jo kou-
luaikana ja hän kertoo oppineensa niitä koh-
tuullisen helposti. Opintoihin Göteborgin tek-
nilliseen korkeakouluun (Chalmers tekniska 
högskola) hän solahti kuin kala veteen. 

”Tykkäsin siellä opiskelusta tosi paljon. 
Ruotsalaisella vanhalla koululla oli iso varal-
lisuus. Meillä kävi paljon vierailevia luennoit-
sijoita yrityksistä. Se avasi, mihin teoria liittyy.”

Päivät eivät onneksi täyttyneet pelkistä 
opinnoista. Samaan aikaan vaihdossa oli myös 
opiskelijoita Tampereen, Oulun ja Lappeen-
rannan teknillisistä korkeakouluista. Tiivis 
opiskelijaporukka vietti vapaa-aikaa yhdessä. 
Vasamalle on jäänyt ajalta hyviä kavereita.

Vaihtovuosi oli Vasamalle kaikin tavoin 
onnistunut. Hän toivoi, että tulevaan työhön-
kin voisi liittyä kansainvälisiä elementtejä.

”Maailma on pieni. Samanlaisia juttuja 
tehdään muuallakin kuin Suomessa ja niistä 
voi oppia.”

Vaihtovuoden jälkeisenä kesänä Vasama 
pääsin asfalttitöihin. Göteborgin ympäristössä 
asfaltoitiin vuosituhannen vaihteessa paljon. 
Päivät olivat pitkiä – pisimmät 20-tuntisia – ja  
venyivät viikonloppuihin. ”Pieneen budjettiin 
tottuneelle opiskelijalle mukavat ansiot olivat 
lottovoitto.”

Vastuuta ja uusia tehtäviä
Vuonna 2003 vastavalmistunut diplomi-in-
sinööri haki töihin rakennusalan tekniseen 
tukkukauppaan Semtu Oy:öön myynti-insinöö-
riksi. Sen erän perään Vasama ei ole työpaik-
kojaan hakenutkaan. ”Nuorelle lapsettomalle 
myynti-insinöörille työpaikka oli erinomainen. 
Myyntialueena oli koko Suomi. Kiersin lähes 
kaikki Suomen betoniasiakkaat, valmisbeto-
niasemat ja elementtitehtaat. Se oli loistavaa 
aikaa verkostoitua ja tutustua asiakkaisiin.”

Seitsemän Semtu-vuoden jälkeen Vasaman 
houkutteli töihin asiakas, Ruskon Betoni Oy ja 
kahdeksan vuoden kuluttua Rudus Oy. Sillä 
tiellä hän on edelleen.

Vasama sanoo, ettei ole suunnitellut 
uraansa eikä esimerkiksi ollut ajatellut, että 
haluaisi joskus Ruduksen toimitusjohtajaksi. 
Työtilaisuuksia on ahkerasti työskentelevälle 
ja työstään innostuneelle miehelle tarjottu. 
”Olen varmaan onnistunut työssäni. Iso kiitos 
työnantajille, että olen koko ajan saanut lisää 
vastuuta.”

Vasama on kasvattanut kompetenssiaan 
myös järjestötöissä, kuten Suomen Betoniyh-
distys ry:ssä, Betoniteollisuus ry:n valmisbe-
tonivaliokunnassa ja Euroopan valmisbetoni-
järjestö ERMCO:ssa. ”Olen nähnyt alan koko 
kuvan ja päässyt juttelemaan kollegoiden 
kanssa. ”

Vasama on halunnut tarttua tarjottuihin 
tilaisuuksiin. Toimitusjohtajaksi ryhtymistä 
hän kertoo kuitenkin joutuneensa miettimään. 
”Pohdin pitkään, haluaisinko toimitusjohta-
jaksi juuri tässä vaiheessa elämääni”, hän 
myöntää. Kun päätös tuli tehtyä, hän päätti 
työskentelevänsä Ruduksen toimitusjohta-
jana omana itsenään ja tekevänsä sen omalla 
tavallaan.

Nuoria tarvitaan alalle
Vasama näkee sekä johtamansa yrityksen 
että betoni- ja rakennusalankin tulevaisuuden 
myönteisenä. Haasteitakin on selätettävänä. 
Yksi suurimmista koko suomalaisen rakenta-
misen ja rakennustuoteteollisuuden haasteista 
on houkutella nuoria.

”Alana meidän pitää olla aktiivisempia. 
Kierrämme toki alan oppilaitoksissa esit-
täytymässä, mutta nuoria pitäisi lähestyä jo 
aikaisemmin, ammattikoulu-. lukio- ja yläkou-
luvaiheessa.

Nuorille pitää myös osata esitellä alaa 
oikein. Ei riitä, että kerrotaan mitä betoni on ja 
miten siitä betonituotteita valmistetaan. Tarvi-
taan innostavia ja samaistuttavia uratarinoita. 

Monilla nuorilla on työstä betonin parissa 
ja rakentamisesta varsin yksipuolinen kuva, 
johon kuuluu valut työmaalla tai element-
tien valmistus tehtaalla. ”Alalla on kuitenkin 
vaikka minkälaisia työtehtäviä. Ne voivat 
liittyä ympäristöön tai tietotekniikkaan. Tuo-
teteollisuudessa voit työskennellä tehtaalla, 
myydä tai markkinoida. Rakennuttajana voit 
olla tilaamassa rakennuksia.”

Betonimaailmaa kehuessaan Vasama 
muuttuu suorastaan lyyriseksi. ”Alalla yhdis-
tyy mukavasti käytäntö ja teoria. Materiaali 
on kiinnostava, haastava ja jännittävä. Talous-
osaamistakin tarvitaan, jotta tuotteen myymi-
sen jälkeen jää jotain viivankin alle. Jokainen 
työpäivä betonin kanssa on varmasti erilainen.”

Kansainvälisistä mahdollisuuksista haa-
veilevalla on suorastaan kissan päivät. Kieli-
taitoiset, luontevat suomalaiset ovat halut-
tuja työntekijöitä maailmalla. ”Betonihan on 
samanlaista niin Amerikassa kuin Aasiassakin 
ja omistajamme CRH:n kaltaiset kansainväliset 
jätit tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia.”  

Nuorten osaajien rekrytoinnissa on kiire, 
sillä osaaminen karttuu betonialallakin koke-
muksen myötä. ”Meillä on toimikunnissa erit-
täin fiksuja miehiä ja naisia, jotka alkavat olla 
jo 50–60 -vuotiaita.”

Vastuullisuuden edelläkävijä
Nykyisin jokaisen yrityksen pitää mainos-
taa vastuullisuuttaan. Rudus on kuitenkin 
Vasaman mukaan siinä vuosikymmenen kil-
pailijoitaan edellä. ”Olemme työskennelleet 
vähähiilisen betonin kehittämisessä, luonnon 
monimuotoisuuden varmistamisessa ja työ-
turvallisuuden kasvattamisessa eturintamassa 
jo pitkään. Moni muu on alkanut niistä vasta 
puhua.”

Rudus ja itse asiassa koko teollisuudenala 
olisi joiltakin osin halunnut edistyä nopeam-
minkin. Esimerkiksi betonin kierrätyksen lisää-
misessä ja edistämisessä säädökset ovat olleet 
pitkään jarruna. 

Henkilökuvassa Mikko Vasama



1033 2022

Betonimurske menetti jätestatuksensa 
syyskuussa, joten sitä voi käyttää kuten kivi-
ainesta, luvittamatta. Vaikka muutos on hyvä, 
autuaaksi se ei vielä tee. ”Betonin volyymit ovat 
sitä tasoa, ettei soveliasta kierrätysmateriaalia 
vain jokaiseen betonikuutioon riitä, Vasama 
pahoittelee. Parasta kierrätys olisi juuri silloin, 
kun kierrätetty materiaali palautetaan vähin-
tään alkuperäiseksi tuotteeksi eli betoni beto-
niksi eikä kiviainekseksi."

Vähähiilisen betonin kehittämisessä yksi-
kään yritys ei onnistu yksinään. Betonin 
päästöistä 80–90 prosenttia tulee sementistä. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi onkin 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sementtiteollisuu-
den kanssa. Sementtiä seosaineilla korvaa-
malla saadaan toki vähähiilisempää betonia. 
Ongelmaksi muodostuvat jälleen volyymit. 
Kuonaa tai tuhkaa on vaikea löytää riittävästi.

”Tämän yhtälön ratkaisija tulee olemaan 
voittaja.”

Hiilidioksidi voidaan sementtiä valmistet-
taessa ottaa talteen, mutta se vaatii isoja inves-
tointeja. Talteen otetulle hiilidioksidille pitäisi 
myös löytää järkevää käyttöä. ”Päästöoikeuk-
sien ostaminen, siis rahalla kompensointi ei ole 
mikään todellinen ratkaisu”, Vasama painottaa.

Todellisten, toimivien ratkaisujen löytymi-
nen on alalle elinehto.

Haastavia aikoja
Ruduksen toimitusjohtaja on aloittanut tehtä-
vässään haasteiden keskellä. Inflaatio ja ener-
giakriisi huolettavat. Viivan alle pitäisi saada 
jäämään plussaa, mutta yhtälö on vaikea. Asi-
akkaat ovat tottuneet kiinteisiin, pitkäaikaisiin 
hintoihin.

”Toivottavasti jo ensi vuonna palataan sta-
biilimpaan aikaan.”

Joka tapauksessa Vasama näkee niin 
Ruduksen kuin betoninkin tulevaisuuden 
valoi sana. Betonia ei voi korvata millään mate-
riaalilla nopeasti. Rakentaminen ei lopu, vaikka 
edessä olisikin ylä- ja alamäkiä. 

Täysiä päiviä ja nollausta
Vasama on ehtinyt huomata, että päivät 
Ruduksen toimitusjohtajana täyttyvät kokouk-
sista hujauksessa. Koska CRH:n päämajaan 
Irlantiin on kahden tunnin aikaero, jotkin 
palaverit käynnistyvät usein neljän viiden 
aikaan iltapäivällä, kun muut Suomessa jo 
suuntaavat kotiin. Iltaisin on tapahtumia ja 
entistä enemmän aikaa tulee viemään myös 
järjestötyö Betoniteollisuuden johtokunnan 
puheenjohtajana ja RTT:n varapuheenjohta-
jana.

Nyt koronan rauhoituttua Vasama haluaisi 
kiertää kentällä tapaamassa niin asiakkaita 
kuin ruduslaisiakin. Hän kertoo yrittävänsä 
opetella hallitsemaan aikaansa ja kalenteriaan 
paremmin.

”Vapaa-aikaa täytyy järjestää. Sen sanon 
aina alaisillenikin.”

Porvoon keskustassa asuvalla Vasamalla 
on 9-, 15- ja 17-vuotiaat tyttäret. Uusperheeseen 
kuuluu parhaimmillaan seitsemän jäsentä. 
Vasaman mukaan lasten kanssa oleminen on 
parasta vastapainoa työelämälle. Mökki Tam-
misaaren saaristossa, veneily merellä, Lapissa 
hiihtäminen ja retkeily sekä maantiepyöräily 
auttavat nollaamaan aivoja.

Nuoria alalle houkuttelevassa uratarinassa 
tuleekin olla työ ja vapaa-aika tasapainossa. 

2 Mikko Vasama rentoutuu ja nollaa aivojaan 

Tammisaaren saaristossa sijaitsevalla mökillään. 
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Valtioneuvosto hyväksyi 16.6.2022 rakennus-
alalla tarkkaan seuratun asetuksen, jossa mää-
ritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi 
luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voi-
daan määritellä uudelleen tuotteeksi. Tätä ”ei 
enää jätettä -betonia” eli EEJ-betonia voidaan 
käyttää kuin mitä tahansa vastaavaa betoni-
tuotetta tai betoniraaka-ainetta.

Hyväksytty asetus sisältää säännökset 
betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä 
betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoi-
tuksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatu-
vaatimuksista. Asetus tuli voimaan 1.9.2022.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu arvi-
olta miljoona tonnia betonijätettä vuodessa. 
Asetus edistää betonijätteen jalostamista ja luo 
mahdollisuuksia uusiobetonin markkinoille. 
Betonituotteiden valmistus betonijätteestä olisi 
arvonlisältään korkeampaa kuin esimerkiksi 
murskeen hyödyntäminen maarakentami-
sessa. Asetus voi myös alentaa raaka-ainekus-
tannuksia betonimurskeen käyttökohteissa. 
Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa hallin-
nollisia menettelyitä, kun jäteluonteeseen 
liittyvistä ennakollisista hyväksymismenet-

telyistä, kuten lupahakemuksista tai rekiste-
röinneistä, voidaan luopua.

Ympäristöriskien estämiseksi asetuksessa 
asetetaan betonimurskeen haitta-aineille 
tiukat raja-arvot ja raaka-aineen laadunval-
vontavelvoitteet pinta- ja pohjavesien suoje-
lemiseksi.

”Materiaalien jätteeksi luokittelun päät-
tyminen eli ns. ei enää jätettä -menettely on 
tärkeä, mutta myös monimutkainen kysymys 
kiertotalouden näkökulmasta. Materiaaleja 
halutaan uusiokäyttöön, mutta samalla on 
varmistettava, että ne ovat riittävän puhtaita 

Hallitus hyväksyi asetuksen 

Betonimurske ei ole enää jätettä

Ympäristöministeriö

ja laadukkaita korvatakseen neitseellisiä mate-
riaaleja”, erityisasiantuntija Jouni Nissinen 
ympäristöministeriöstä kertoo.

Sääntely tuo betonijätteen käyttöön yhden 
uuden väylän. Betonimurskeen vanhat käyt-
tötavat, kuten ns. MARA-asetuksen (valtio-
neuvoston asetus eräiden jätteiden käytöstä 
maarakentamisessa) mukainen maarakennus-
käyttö, jäävät voimaan.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jouni Nissinen 
puh. 029 525 0028  
jouni.nissinen@gov.fi

Betonimurskeen käyttö helpottuu, kun se lakkaa olemasta jätettä. Hallitus hyväksyi viimein 
asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisestä. Asetuksen myötä korkea-
luokkaista betonimursketta voidaan hyödyntää kuten luonnon kiviaineksia. Asetus tuli 
voimaan 1.9.2022.
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Betonielementtien valmistaja Consolis Parma 
ja materiaaliteknologiaa kehittävä Betolar ovat 
solmineet vähähiilistä rakentamista edistävän 
kehitysyhteistyösopimuksen. Tarkoituksena 
on testata Betolarin kehittämää Geoprime® 
-ratkaisua ontelolaattojen teollisessa valmis-
tuksessa ja leikata Parman vähähiilisten onte-
lolaattojen valmistusvaiheen päästöjä entistä 
pienemmiksi.

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuul-
lisuusohjelma kattaa kestävän betoniraken-
tamisen arvoketjun innovatiivisista valmis-
tusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista 
sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

Ympäristövastuun osalta kehittämisen 
painopisteenä ovat vähähiilisempi tuotteiden 
valmistus ja kiertotalous. Kehityskumppanuus 
Betolarin kanssa luo uusia mahdollisuuksia 
Parman vähähiilisten tuotteiden valmistami-
seen.

”Ilmastovaikutusten radikaali leikkaami-
nen on koko rakennusteollisuuden yhteinen 
asia. Olemme strategiamme mukaisesti nos-
taneet ilmastoasiat kehitystyömme keskiöön 
ja haemme aktiivisesti uusia kanavia näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi”, sanoo teknolo-
giajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.

”Yhteistyö Betolarin kanssa on meille tärkeä 
uusi kumppanuus. Vaihtoehtoisten uusien 
sideaineyhdistelmien ja valmistusprosessin 

tehokkuuden takaavien lisäaineiden käyttö 
ovat avaintekijöitä ilmastotavoitteidemme 
saavuttamiseksi”, Rämö jatkaa.

”Meillä on erinomaiset edellytykset onnis-
tua Parman kanssa, jonka jälkeen ratkaisua 
on mahdollista skaalata konsernitasolla. 
Parman laaja-alaisesta osaamisesta ja moder-
neista tuotantolaitoksista on varmasti hyötyä 
tehokkaassa tehdastuotannossa toimivimpien 
ratkaisujen löytämiseksi”, sanoo Betolarin 
Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja 
Janne Rauramo.

Parman tavoitteena on leikata yhtiön hii-
lidioksidipäästöjä viisi prosenttia vuosittain. 
Tämä tarkoittaa kokonaispäästöjen puolitta-
mista vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteena globaalit päästövähennykset
Rakentamisen ja rakennusten elinkaaren aikai-
set päästöt käsittävät jopa yli kolmanneksen 
koko maapallon hiilidioksidipäästöistä. Eri-
laisten ilmastotavoitteiden ylimmäksi stan-
dardiksi ovat muodostumassa niin sanotut 
tieteeseen perustuvat tai tieteenmukaiset 
tavoitteet.

“Consolis on sitoutunut Science Based 
Target -järjestelmän mukaisiin tavoitteisiin 
ja maailmanlaajuinen tavoitteemme on olla 
hiilineutraali vuonna 2050. Yhteistyö ilmasto- 
ja materiaaliteknologiaan erikoistuneiden 

Consolis Parma ja Betolar testaavat 
vähähiilistä betonia ontelolaattatuotannossa

kumppaneiden kanssa on todella mielenkiin-
toista ja se on avainasemassa toimialamme 
ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa”, sanoo 
Consolis-konsernin pääjohtaja Mikael Stöhr.

”Ontelolaatat ovat betonirakentamisessa 
keskeinen vaativa rakenteellinen ratkaisu. 
Kehitystyön onnistuminen mahdollistaa 
aidon murroksen laajasti rakennusliikkeiden 
betonirakentamisessa ensin Suomessa Parman 
kanssa ja myöhemmin Consoliksen muiden 
yhtiöiden kanssa yhteistyössä eri puolilla 
Eurooppaa ja maailmaa”, sanoo toimitusjoh-
taja Matti Löppönen Betolarilta.

Lisätietoja:
Juha Rämö, teknologiajohtaja,
Consolis Parma, puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com
Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja
Consolis Parma, puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com
Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oy, 
puh. 050 306 6335, matti.lopponen@betolar.com
Janne Rauramo, liiketoimintajohtaja, 
Eurooppa, Betolar Oyj
puh. 050 475 4900, janne.rauramo@betolar.com
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Usean vuoden kehityshanke
– Erittäin vähähiilinen CEVO-betoni on vaati-
nut meiltä kaikilta tavanomaistakin suurempia 
ponnistuksia. Täällä Ruduksessakin tuoteke-
hitystä on tehty jo parin vuoden ajan, laatu- ja 
kehitysjohtaja Mika Tulimaa kertoo.

Uuden sukupolven betoni on ollut emo-
yhtiö CRH:n konsernitason tutkimushanke, 
jota on tehty Suomen lisäksi muun muassa 
Hollannissa, Englannissa ja Belgiassa. 

– Aivan uudenlaisen betonin kehittäminen 
vaatii paljon testaamista. On selvitettävä, miten 
uudet raaka-aineet vaikuttavat betonin omi-
naisuuksiin, työstettävyyteen, käytettävyyteen, 
säilyvyyteen ja muihin ominaisuuksiin, kehi-
tyspäällikkö Mika Autio kertoo. – Vaati paljon 
testaamista, että saimme uuden betonin toimi-
maan samalla tavalla kuin nykyisin Suomessa 
käytettävät betonilaadut. 

Ruduksen Helsingin Konalassa sijaitsevan 
toimipisteen takapihalle valettiin laboratorio-
näytteiden alustana toimiva, tuplaraudoitettu, 
250 mm:n paksuinen maanvarainen laatta. 

Betonirakenteita 70 prosenttia pienemmillä päästöillä

CEVO – Uuden sukupolven betoni

Teksti: Dakota Lavento 
Kuvat: Sami Takarautio sekä Rudus Oy

Jykevän laatan tulee kestää betoniauton 
kuorma.

Testilaatan toukokuisessa valussa tutkit-
tiin, miten uuden sukupolven betoni käyttäy-
tyy todellisessa valussa: miten se pumppau-
tuu, kovettuu ulko-olosuhteissa ja millainen 
valun pinta on hiertää sekä kuinka herkkä 
valun pinta on kuivumiselle – tuleeko siihen 
esimerkiksi helposti plastisia halkeamia. 

Kun laatta saadaan käyttöön, voidaan seu-
rata uuden sukupolven betonin säilyvyyttä 
ja ominaisuuksia todellisessa käytössä kovan 
rasituksen alla. 

Testivalussa selvitettiin myös tuntuuko 
uusi betoni valettaessa samalta kuin taval-
linen betoni, onnistuuko sen täryttäminen 
yhtä hyvin ja millä tavalla se käyttäytyy hier-
rettäessä. 

Valmiiksi raudoitetusta 10 × 8 m2:n kokoi-
sesta muotista toinen puoli valettiin ensimmäi-
sessä testivalussa. Tästä puolikkaasta toinen 
puoli valettiin CEVO-betonilla ja toinen puoli 
jo pitempään markkinoilla olleella Ruduksen 

Vihreällä betonilla. Kumpaakin betonilaatua 
valuun tarvittiin noin 5 m3. 

Lämpötilaa mittaavat loggerit asennettiin 
kumpaankin päähän valettavaa laattaa, jotta 
valun lämpötilan kehittymistä voitiin seurata. 

– Puolet CEVO-betonilla valetusta osasta 
laattaa jälkihoidettiin erityisen hyvin ja toinen 
puoli jätettiin jälkihoitamatta, jotta saimme 
seurattua plastista halkeilua, Mika Tulimaa 
lisää.

CEVO-betoni kovettuu yhtä nopeasti tai 
jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni.

Vastaus asiakastarpeisiin
Mika Tulimaa kertoo, että CEVO-betoni on 
kehitetty vastaamaan asiakkaiden toiveisiin 
ratkaista vähähiilisyystavoitteensa rakentami-
sessa. Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen 
on osa Ruduksen Concrete Acts -ympäristö-
vastuuohjelmaa.

Markkinoilla on ollut jo saatavilla Ruduk-
sen Vihreä betoni -tuotesarja, jonka tuotteilla 
voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa 60 % 

Ruduksen uuden sukupolven vähäpäästöistä betonia, CEVO-betonia, saadaan pian työmaille. 
Konalan toimipisteellä uudella betonilla valettiin toukokuussa kovaan käyttöön tarkoitettu 
testilaatta.

CEVO-betonin hiilidioksidipäästö on jopa 70 prosenttia tavanomaista pienempi.
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pienempi hiilidioksidipäästö vastaavaan nor-
maaliin betonilaatuun verrattuna. 

Ruduksen CEVO-betonin hiilidioksidi-
päästö on kuitenkin jopa 70 prosenttia tavan-
omaista pienempi. Se sijoittuu uuden vähähiili-
syysluokituksen haastavimpaan GWP.40-pääs-
töluokkaan lujuusluokassa C30/37.

– CEVO-betonin pienet hiilidioksidipäästöt 
johtuvat siitä, että siinä on sementtiä todella 
vähäinen määrä. Lujuudenkehitystä ovat 
mahdollistamassa muut materiaalit, Mika 
Autio kertoo.

Tämän lisäksi CEVO-betoni kovettuu aivan 
yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavan-
omainen betonikin. Muotinpurkulujuus saavu-
tetaan siis pääosin vuorokaudessa.

Markkinoille kevättalvella 2023
Tällä hetkellä CEVO-betonia voidaan käyttää 
normaalissa rakentamisessa, sisäolosuhteissa 
ja ei-kantavissa rakenteissa, rasitusluokissa X0 
ja XC1. Soveltuvia kohteita ovat mm. sisäseinät 
ja pintabetonit.

Asiakkaiden koekäyttöön ei-kantavissa 
rakenteissa CEVO-betonia voidaan valmistaa 
jo nyt, ja rakenteellisissa kohteissa sitten, kun 
viimeisetkin kokeet on tehty. Tuote on kaikilta 
osin valmis markkinoille arviolta kevättalvella 
2023. 

Onnistunut valu CEVOlla
Koelaatan valu sujui kaikin puolin hyvin. 
CEVO-betoni käyttäytyi kuten normaali betoni 
eikä hierrettynä kahdella erilaisella vähähiili-
sellä betonilla valettua betonipintaa voi toisis-
taan erottaa. 

Mika Autio sanoo, että jo lähitulevaisuu-
dessa betonivalut toimivat juuri näin vähähii-
lisesti. – Koko valuketju voi olla tällä tavoin 
vähäpäästöinen. Kivikon betonitehdas käyt-
tää päästötöntä sähköä. Betoniauton säiliötä 
pyöritetään sähköllä ja pumppuauton pumppu 
pumppaa sähköllä. 

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Mika Autio
mika.autio@rudus.fi, 050 339 7694

1 Ruduksen Helsingin Konalassa sijaitsevan toimi-

pisteen takapihalle valettiin CEVO-betonilla labora-

torionäytteiden alustana toimivaa, tuplaraudoitettua, 

250 mm:n paksuinen maanvarainen laatta.

2 Projektipäällikkö Anna Silventoinen hiertää 

CEVO-betonilla valetun laatan pintaa. CEVO-betonin 

hiertäminen sujui tavanomaisen betonin tapaan.

3 CEVO-betoni käyttäytyi valussa kaikin puolin 

kuten normaali betoni. Kehityspäällikkö Mika Autio 

(kuvassa keskellä) sekä myös paikalla seuraamassa 

ollut laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa ovat tyyty-

väisiä: testilaatan valu ei paremmin olisi voinut sujua.

CEVO faktaa

• hiilidioksidipäästö on jopa 70 pro-
senttia tavanomaista pienempi.

• sijoittuu uuden vähähiilisyysluoki-
tuksen haastavimpaan GWP.40-pääs-
töluokkaan lujuusluokassa C30/37.

• kovettuu yhtä nopeasti tai jopa 
nopeammin kuin tavanomainen 
betoni.

• muotinpurkulujuus saavutetaan 
pääosin vuorokaudessa.

• tällä hetkellä saatavilla asiakkaiden 
koekäyttöön ei-kantavissa raken-
teissa, rasitusluokissa X0 ja XC1.

• soveltuvia kohteita ovat mm. sisä-
seinät ja pintabetonit.

• pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat 
vähäisestä sementin määrästä.

Vähähiilinen ketju

• Betonitehdas käyttää päästötöntä 
sähköä

• Betoniauton säiliö pyörii sähköllä
• Betonin pumppaus sähköllä
• Autot kulkevat biodieselillä.

mailto:mika.autio@rudus.fi
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Uusien CEVO-pihakivien myötä tehtiin mer-
kittävä harppaus kohti päästöttömiä piha-
kiviä: CEVO-pihakivien päästövähennys on 
57 % verrattuna vuonna 2020 valmistettui-
hin tuotteisiin. Tähän on päästy käyttämällä 
CEVO-kivissä sementtiä hyvin vähän, juuri sen 
verran, että niitä voidaan betonikiviksi kutsua. 
Sementti on korvattu muilla vähäpäästöisillä 
sideaineilla, joiden ansiosta myös tuotteen 
lujuus- ja muut ominaisuudet ovat vastaavat 
kuin tavanomaisilla pihakivillä.

CEVO-pihakivien ero perinteisiin pihaki-
viin on käytännössä pelkästään hyvin pienet 
CO2-päästöt. Jos CEVO-pihakiven halkaisee, 
on halkaistun pinnan sävy hieman vihertävä. 
Muuta eroa kiven asentaja tai käyttäjä ei 
huomaa. CEVO-kivien julkisivupinta ei eroa 
mitenkään tavanomaisista pihakivistä. Samoin 
tuote on laatuominaisuuksiltaan täysin tavan-
omaista kiveä vastaava.

Betonisia pihakiviä käytetään Suomessa 
noin kaksi miljoonaa neliömetriä vuodessa. 
Suuret volyymit yhdistettynä betonin sideai-
neena käytettävän sementin valmistuspro-
sessissa vapautuvaan hiilidioksidiin tarkoit-
taa sitä, että potentiaali hiilidioksidipäästö-
vähennykseen on merkittävä. Kotimaisen ja 
kansainvälisen kehitystyön tuloksena Ruduk-
sella on onnistuttu vähentämään pihakivien 

1 Kankaanpään liikuntakeskuksen sisäänkäynnin 

kiveyksessä on yhdistetty betoni- ja luonnonkiviä.

2 Eroa CEVO-kiven ja tavanomaisen pihakiven 

välillä kivien asentaja tai käyttäjä ei huomaa.

3 CEVO-pihakivet vastaavat sekä laadullisesti että 

ulkonäöllisesti tavallisia pihakiviä.

Ruduksen vähähiiliset 
CEVO-pihakivet

hiilidioksidipäästöjä lähes 60 % vuoden 2020 
tuotantoon verrattuna.

Vähähiilisiä tuotteita kehittäessä yhdistyy 
hienosti sekä henkilökohtainen että yhtiöta-
son arvomaailma. Maisematuotteiden mark-
kinajohtajana meillä on oikeasti avaimet hiili-
dioksidipäästöjen vähentämiseen ja suunnan 
näyttämiseen, toteaa maisematuotteiden tuo-
teryhmäjohtaja Antti Sirén.

1

2
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CEVO-kivet saatavilla tilauksesta
Ensimmäinen kohde CEVO-pihakivillä on val-
mistumassa Kankaanpään liikuntakeskukseen. 
Toistaiseksi CEVO-pihakiviä valmistetaan asi-
akkaille tilauksesta. Jatkossa markkinakysyn-
nän kasvaessa CEVO-tuotteita lisätään myös 
varastovalikoimaan.

CEVO-kivet valmistetaan CEVO-betonista, 
jota tällä hetkellä voidaan käyttää kaikissa Ori-
mattilan betonituotetehtaalla valmistettavissa 
kivimalleissa ja tuoteluettelon mukaisissa 
väreissä. Värilliset kivet valmistetaan läpivär-
jättyinä. Toimitusaikalupaus on 4–6 viikkoa 
tilauksesta. 

CEVO-pihakiven hinta on linjassaan tällä-
kin hetkellä valikoimaan kuuluvien eri tavoin 
pintakäsiteltyjen tuotteiden, kuten hiekkapu-
hallettujen, antiikkikäsiteltyjen ja pestypin-
taisten, kanssa. CEVO-kiven hinta tavalliseen 
sileäpintaiseen peruskiveen verrattuna ei ole 
merkittävästi korkeampi. – Uskon, että tuote 
on monella tapaa houkutteleva vaihtoehto, ja 
kun haetaan ratkaisua ympäristökestävään 
rakentamiseen, Antti Sirén toteaa. 

Lähtökohtana oli saavuttaa kunnon harp-
paus betonin hiilidioksidipäästöjen pienentä-
miseksi – CEVO-pihakivien päästövähennys on 
57 % verrattuna vuonna 2020 valmistettuihin 
tuotteisiin. 

Kunnianhimoisen kehitysprojektin jälkeen 
valmiina kaupalliseen tuotantoon
Vähähiilisyyteen liittyvän kehitysprojektin 
lähtökohtana oli saavuttaa kunnon harppaus 
betonin hiilidioksidipäästöjen pienentämi-
seksi. Projekti käynnistyi pari vuotta sitten 
ja kehitystyötä on tehty sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti yhteistyössä emokonserni 
CRH:n kehityslaboratorioiden kanssa.

– CRH on maailman johtava rakennustuo-
tekonserni ja on ollut etuoikeus saada toimia 
aktiivisena osana sen kehitystoimintaa. Hienoa 
on ollut havaita Ruduksen korkea tekninen ja 
prosessiosaaminen. Tietotaito ei ole suinkaan 
liikkunut ainoastaan ulkomailta Suomeen, 
vaan kehitystyö on ollut aidosti monisuun-
taista, iloitsee Antti Sirén. 

Aktiivisen laboratorioissa toteutetun kehi-
tystyövaiheen myötä siirryttiin pienimuotois-
ten koe-erien valmistamiseen tehtailla, joissa 
tuotteiden ominaisuuksia ja valmistettavuutta 
seurattiin tarkasti. – Nyt olemme saavutta-
neet jo normaalin teollisen tuotannon tason. 
Voimme valmistaa suuriakin CEVO-pihakivie-
riä tilauksesta asiakkaillemme, Sirén lupaa. 

CEVO-kivien julkisivupinta ei eroa tavan-
omaisista pihakivistä. Myös laatuominaisuu-
det ovat täysin tavanomaista kiveä vastaavat.

Vähähiilisyyden taustalla 
useita toimenpiteitä
– Aloitimme CO2-päästövähennystoimen-
piteet tehtaillamme jo useita vuosia sitten. 
Useimmiten CO2-vähennykset ja energian 
säästö kulkevat käsi kädessä ja nyt poikkeuk-
sellisina aikoina tuntuu hyvältä, että energian 
säästötoimenpiteitä on tehty pitkäjänteisesti 
vuosien ajan, Sirén kiittelee ja jatkaa: – Tehtailla 
on käytössä useita sähkötrukkeja, tuotanto- ja 
toimistorakennusten lämmitysjärjestelmiä on 
uusittu, fossiilisista polttoaineista on siirrytty 
uusiutuviin mm. kiinteistöjen lämmityksessä 
ja valaisimet vaihdettu led-tekniikkaan. Kan-
nustamme myös sopimuskumppaneitamme 
toimimaan vastuullisesti ja uudella vähäpääs-
töisellä kalustolla. Tämä koetaan tärkeäksi 
osaksi asiakaskokemusta ja Rudus Formento 
-pihakivibrändiä.

Vuosien ajan reseptioptimoinnilla on otettu 
askeleita kohti vähähiilisyyttä: ensin vähen-
tämällä sementin käyttöä ja sen jälkeen vaih-
tamalla merkittävästi vähäpäästöisempiin 
sementtilaatuihin. Näillä toimenpiteillä pääs-
tövähennyksissä yllettiin noin 15 % luokkaan 
jo ennen CEVO-tuotteiden valmistusta.

Lisätietoja:
Iia Suikki, markkinointipäällikkö,  
maisematuotteet
puh. 020 447 4660
iia.suikki(at)rudus.fi
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Sinä olet siellä.

Ammattilehtiin syvennytään. Ne imaisevat lukijansa toiseen maailmaan. Ne antavat lukijalleen 
keskimäärin kolmen vartin matkan rauhaisaan paikkaan – oman alan tiedon ja taidon äärelle. 

Ja virkeämpänä takaisin. aikakausmedia.fi/sinaoletsiella
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Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa_2022.pdf

Betonin käyttö ympäristörakentamisessa 
– uusi kattava julkaisu suunnittelijoille ja käyttäjille

1113 2022

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

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

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

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

ISBN 978-952-5351-23-1  

BETONIN KÄYTTÖ 
YMPÄRISTÖ
RAKENTAMISESSA
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N
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Betoniteollisuus ry

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

Katso ja lataa julkaisu maksutta jo nyt 
verkossa:
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By Vähähiilisyysluokitus

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

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

BY-Vähähiilisyysluokituksesta vastaa 
Suomen Betoniyhdistys ry (BY). Luokitus on 
tehty vuosien 2021 ja 2022 aikana ja luokituksen 
tekemiseen ovat osallistuneet Suomen Betoni-
yhdistys ry, Betoniteollisuus ry sekä Aalto-yli-
opisto. Luokitustyötä on ohjannut laaja-alai-
nen BY:n hallituksen nimeämä työryhmä.

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvä mate-
riaali on koottu internet-sivuille.

Sivuilta löytyvät maksuttomat käyttöoh-
jeet suunnittelijalle ja tilaajalle sekä betonin 
valmistajalle. Sivuilta löytyvässä vuosittain 
päivittyvässä taustaraportissa esitetään luo-
kituksen periaatteet sekä laskelmissa käytet-
tävät raaka-aineiden, kuljetusten sekä energian 
ominaispäästöt. Sivun oikeasta ylälaidasta 
pääsee betonivalmistajien käyttöön tehtyyn 
maksulliseen BY-Vähähiilisyyslaskuriin.

https://vahahiilinenbetoni.fi

by 64 Tuulettuvat 
julkisivut 2021

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

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

64
TUULETTUVAT JULKISIVUT 2021

by 75 Muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus

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

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

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

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

Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja 
Vuosi: 2021 
Sivumäärä: 180
Tuotetunnus: 9789527314050
Tilaukset: Rakennustietokauppa: 
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/
tuote/by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julki-
sivujen-kuntotutkimus/3905031
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Suomen Betoniyhdistys ry (BY) on riippumaton betonin oikeaa käyttöä edistävä teknis- 
tieteellinen asiantuntijayhdistys, jonka jäsenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri 
osapuolia. Jäseninä on niin rakennesuunnittelijoita, arkkitehtejä, tutkijoita, urakoitsijoi-
ta kuin betonin, betonituotteiden sekä niiden osa-aineiden valmistajia. Yhdistys julkai-
see teknisiä ohjeita, järjestää alan koulutusta ja jäsentilaisuuksia, osallistuu betonialan 
pätevyysjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii alan tutkimus- ja kehitys- 
toiminnan tukena.

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

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

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

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

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

ISSN 0358-5239

MUURATTUJEN JA RAPATTUJEN JULKISIVUJEN 
KUNTOTUTKIMUS 2021
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Betonin yhteystiedot 2021 
– osoite: Eteläranta 10

.com

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

Betoniteollisuus ry:
Toimitusjohtaja Jussi Mattila
0400 637 224
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Jaospäällikkö Janne Kihula
040 514 65 10
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Jaospäällikkö Ari Mantila
0400 201 507
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Jaospäällikkö Tiina Kaskiaro
050 4660 297
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto
040 900 3577
etunimi.sukunimi@betoni.com
Projektipäällikkö Tommi Kekkonen
050 350 8820
etunimi.sukunimi@betoni.com
Viestintäassistentti Nina Loisalo
050 368 9072
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi
Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672
Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641
Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556
Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

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

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

Ilmoittajaluettelo 3  2022

Ilmoittaja Sivu
Afry Oy / Vahanen Yhtiöt Oy 10
Ardex Academy IV kansi
ART-Betoni Oy 2
Betonilaatta Oy 7
Betoniluoma Oy 8
BetPro / Reckli 5
Cadmatic EAC 6
Contesta Oy 3
Finnsementti Oy III kansi
Haahtela Oy 6
Hi-Con 3
Julkisivuyhdistys JSY r.y. 5
Lakan Betoni Oy  6
Lammin Betoni Oy 5
Lujabetoni Oy 3
Peikko Finland Oy II kansi
Pielisen Betoni Oy 3
Rudus Oy 4
Schwenk Suomi Oy 3
Suutarinen Yhtiöt 9
Sweco Oy 7
YTB Oy 3
Ulma Ltd / Seroc Oy 4

Tilaajan ohje_Muurattujen 
ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus 2022

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

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

Ohje on luettavissa ja ladattavissa maksutta 
Betoniyhdistyksen sivuilta: 

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

TILAAJAN OHJE:  
MUURATTUJEN JA RAPATTUJEN 
JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS 2022
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuotteet

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

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit

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

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

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

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

Kanavaelementit ja kourut •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

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

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

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

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

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

b

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

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

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

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

Myynti:

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

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

Tehtaat:
Helsinki
Hämeenlinna
Kyyjärvi
Mikkeli
Nummela
Nurmijärvi
Parainen
Turku
Vierumäki

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

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

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

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

Muut toimipisteet:

Valmisbetonitehdas, Betonitie, Hyvinkää
Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Raatikainen, Janne, puh 0400 480874
hyb@hyvinkaanbetoni.fi

Valmisbetonitehdas, Kerkkolankatu, Hyvinkää
Kerkkolankatu 26, 05800 Hyvinkää
Kärnä Mikko, puh. 0400 480 303
hyb@hyvinkaanbetoni.fi

j

JA-KO Betoni Oy
Vaasantie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 06 824 2700 
www.jakobetoni.fi
jaakko.eloranta@jakobetoni.fi

Muut toimipisteet:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
Hiekkapurontie 5, 67100 Kokkola
Puh 040 6782 730

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

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

Valmisbetonitehdas, Pietarsaari
Vaunusepäntie 2, 68660 Pietarsaari
Puh 040 6782 720

Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 040 6782 740

Joutsenon Elementti Oy
Puusementintie 2, 54100 Joutseno
Puh 0207 659 880
www.joutsenonelementti.fi
etunimi.sukunimi@joutsenonelementti.fi
myynti@joutsenonelementti.fi

Tehtaat:
Joutseno
Kotka
Kouvola

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

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

Ilmoitathan mahdollisista tietojen 
muutoksista tai korjauksista 
osoitteeseen betoni@betoni.com
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Lakan Betoni Oy konserni
Muuntamontie 2, 80100 Joensuu
Puh 0207 481 200
www.lakka.fi
myynti@lakka.fi

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

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

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

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

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
Puh 020 753 0400
www.lammi.fi
etunimi.sukunimi@lammi.fi

Muut toimipisteet:

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

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

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

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

Olemme erikoistuneet laadukkaiden rakennus-
kivien ja pihatuotteiden valmistamiseen. 
Innovatiiviset tuotteet ja tarkoin mietityt koko-
naisratkaisumme on kehitetty helpottamaan 
rakentamista. Laadukkaiden tuotteiden lisäksi 
haluamme osaltamme olla varmistamassa hank-
keiden onnistumisen ensiluokkaisella palvelulla 
ja toimitusvarmuudella, sekä toimimalla alamme 
edelläkävijänä.

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

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

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

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

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

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

m

MH-Betoni Oy
Läsäntie 3, 41660 Toivakka
Puh 040 727 1760
www.mh-betoni.fi
henri.sahlman@mh-betoni.fi

n

Napapiirin Betoni Oy
Jämytie 2, 96910 Rovaniemi
Puh 020 7933 200
www.napapiirinbetoni.fi

Myynti:

Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208

Ympäristö- ja kunnallistekniset betonituotteet:
Miikka Lemola, 020 7933 210
Asko Yrjänheikki, 020 7933 204

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

p

HIILINEUTRAALIN BETONIN TOIMITTAJA  

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

Valtakunnallinen elementtimyynti: 
040 3400 130

Valtakunnallinen ontelolaattamyynti: 
040 3400 125

myynti@pielisenbetoni.fi

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

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

Olemme vahva yhteistyökumppani hiilineutraa-
lin yhteiskunnan luomisessa. 

Teemme sen, minkä lupaamme.

Porin Elementtitehdas Oy
Karjalankatu 18, 28130 Pori
Puh 02 633 8122
www.porinelementtitehdas.fi
etunimi.sukunimi@elementtitehdas.fi

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy
Potius Oy
Koskelontie 14 A 3, 02920 Espoo
Puh 050 5217 127
www.potius.fi
myynti@potius.fi
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tutustu meihin lisää osoitteissa  
www.ruskonbetoni.fi, www.ruskonbetonietela.fi 
ja www.rbinfra.fi
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Suomen Kovabetoni Oy
www.kovabetoni.fi
myynti@kovabetoni.fi
Tiemestarinkatu 7, 20360 Turku
Elementintie 10, 15550 Nastola

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

Elementti- ja valmisbetonitehtaat: 

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

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

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

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

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

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

Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:

Kalasataman betonitehdas
Verkkosaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puh 0290 091 093

Kirkkonummen betonitehdas
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093

Lapuan betonitehdas
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 044 3208 171

Liedon betonitehdas
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092

Lohjan betonitehdas
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093

Naantalin betonitehdas
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

Salon betonitehdas
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

Tampereen betonitehdas
Jalkaharpinkatu 7, 33840  Tampere
Puh 0290 091 094

Vaasan betonitehdas
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 040 7132 077

Ylöjärven betonitehdas
Soppeentie 61, 33470  Ylöjärvi
Puh 0290 091 094

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

v
VB-Betoni Oy
Ouluntie 115, 91700 Vaala
Puh 08 5363 477
www.vb-betoni.fi
vb-betoni@vb-betoni.fi

y

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

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

Ylitornion toimipisteen lisäksi:

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

Ylitornion tehdas: ylitornio@ybt.fi
Kuhmon tehdas: pasi.immonen@kuhmonbetoni.fi
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Anstar Oy
Erstantie 2, 15540 Villähde
Puh 03 872 200, Fax 03 8722 020
www.anstar.fi
anstar@anstar.fi

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

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työoh-
jepankista

ARDEX-Opiston maksuttomat koulutukset – 
katso kurssikalenteri

b

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

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

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

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

Schnell – Tecmor – Krenn – Edilgrappa.

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

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

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

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen 
lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.

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

c

Celsa Steel Service Oy
Valssaamontie 171, 10410 Åminnefors
Puh 019 22 131, Fax 019 221 3300
www.celsa-steelservice.com
info.betoniterakset@celsa-steelservice.com

Muut toimipisteet:

Espoo
Juvan teollisuuskatu 19 ( PL 24), 02920 Espoo
Puh 019 22 131, Fax 019 853 1957

Kaarina
Kairiskulmantie 10, 20760 Kaarina  
Puh. 0400 811 833

Pälkäne
Kankaanmaantie 15, 36600 Pälkäne
Puh 019 221 31, Fax 03 367 0699

Cemex Oy
Sotungintie 421, 00890 Helsinki
www.cemex.fi

Sementtiterminalit: 
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

CEM I 42,5 N
Masuunikuonajauhe Cemex GGBS 450 
CEM II/A-S 42,5 N (tilaustuote) 
CEM II/A-S 32,5 N (tilaustuote) 
CEM I 52,5 N (tilaustuote)

Yhteystiedot 
Juha Lundgren, juha.lundgren@cemex.fi, 
0400 200 840    
Janne Jukarainen,  janne.jukarainen@cemex.fi, 
040 555 8463     
Sakari Honkimaa, sakari.honkimaa@cemex.fi, 
041 4455 888

Contesta Oy
Porraskuja 1, 01740 Vantaa
Puh 0207 393 000
www.contesta.fi

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

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

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425
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Finnsementti Oy
Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Puh 0201 206 200, Fax 0201 206 311
www.finnsementti.fi
info@finnsementti.fi
etunimi.sukunimi@finnsementti.fi

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

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

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

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

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

EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

Nyt myös EPS-suojatulpat betonielementtien 
nostolenkeille!

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

Paalutarvikkeita jo vuodesta 1964.
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Master Builders Solutions  
Finland Oy
Lyhtytie 3, 11710 Riihimäki
Puh 010 830 2000
https://www.master-builders-solutions.com/fi-fi
Tilaukset@mbcc-group.com

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

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

p

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

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

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

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

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

Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 2 000 
henkilöä yli 30 maassa.

Tuote- & palveluosio webissä

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

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

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

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

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Raudoitteet | Tarvikkeet | Kiinnikkeet

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

Muut tehtaat ja toimipisteet:

Lappi 
Yrittäjäntie 9, 
27230 Lappi

Turku
Jonkankatu 4, 
20360 Turku

Tampere
Hatanpään valtatie 24, 
33100 Tampere

Espoon tarvikevarasto
Juvan teollisuuskatu 23, 
02920 Espoo

s
Salon Tukituote Oy
Kaskiahonkatu 8, 24280 Salo
Puh 02 731 2415
www.tukituote.fi
tukituote@tukituote.fi

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

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

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

Tuotteet: sementti, lentotuhka

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

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



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

Tutustu tarkemmin: peikko.fi

Vaikuta 
rakentamisen 
päästöihin!
Ympäristöystävällinen Kolmossementti  
on askel vihreämpään rakentamiseen. 

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

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

Valitsemalla Kolmossementin valitset fiksusti.  
Lue lisää finnsementti.fi.

KOLMOSSEMENTTI LYHYESTI:
 korkean 52,5-lujuusluokan CEM III -masuunikuonasementti
 sisältää masuunikuonaa 40–46 %
 2 vuorokauden lujuus noin 21 MPa, 28 vuorokauden keskimäärin 59 MPa
 soveltuu käytettäväksi AKR I- ja II-luokan kiviaineksen kanssa
 hiilidioksidipäästö jopa 40 % pienempi kuin portlandsementtien
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Tasoitevalinnalla voidaan vaikuttaa rakenteen toimivuuteen ja sisäilmaan.

Matala-alkalisilla ARDEX - tasoitteilla on ainutlaatuinen ARDURAPID-ominaisuus.

ARDURAPID - tasoite kovettuu nopeasti. Sekoitettu vesi sitoutuu tuotteeseen täydellisesti
kerrospaksuudesta riippumatta, eikä luovuta vettä rakenteeseen.

Tutustu uutuuksiin
kotisivuillamme ardex.fi

Päällystys jopa 6 tunnin kuluttua !

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

Koulutamme märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmiin sekä hallittuun betonin päällystämiseen.


