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Piha- ja ympäristörakentamisen
asialla.

Nopeaa ja kestävää
rakentamista RB-King
-laatikkoelementillä
RB-KING -laatikkoelementti on ympäristöystävällinen,
pitkäaikainen ja kustannustehokas ratkaisu säiliö-,
tunneli-, kaivo- ja kuilurakentamiseen.

Pihalaatat

Pihakivet

Pihakivisarjat

Muurikivet

HB:n runsaat katu- ja pihakivivalikoimat antavat monipuoliset
mahdollisuudet turvallisen ja
kestävän ympäristön luomiseen.
Tutustu lisää www.hb-betoni.ﬁ.

Nopea asentaa, helppo soveltaa. Kokeile!

www.ruskonbetonietela.fi
www.rbinfra.fi

Laadukkaat
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ympäristöystävälliset
sementit
SCHWENK Suomi Oy / www.schwenk.fi

Ilmoita ja näy
-lehdessä
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Askeleen edellä
rakentamisessa
Betoni taipuu ammattitaitoisissa käsissä moneen muotoon.
Valmistamme energiatehokkaita ja terveitä rakenteita vaativille asiakkaille, Pohjolan haastaviin sääolosuhteisiin.

www.betoniluoma.com
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rakennedetaljit:

Julkisivu rapattavissa heti
valun jälkeen
1-luokan julkisivun iskunkestävyys
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Erinomainen ääneneristävyys Rw57

lammi.fi/harkko
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pilarikiinnitykseen
Myös pilariin tulevat ankkurointipultit on uudistettu
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•
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ja havainnegrafiikka. Vetovoiman laskentamahdollisuus
kaikilla liitoksilla.
ABeam 4.10: Lisätty palkin liittojäykkyyskertoimen
ja alimman ominaistaajuuden laskenta.
Lue ohjelmapäivityksistä lisää
www.anstar.fi/ajankohtaista

LAADUNTEKIJÄ
ELEMENTISSÄÄN
Toimitusvarma yhteistyökumppani
pielisenbetoni.fi
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Energiatehokkaat ja turvalliset
lämmöneristeet betonielementteihin
K15 Julkisivueriste
•

P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin

•

Kaikki rakennukset aina 56 m korkeuteen saakka

•

120 mm ohuella eristekerroksella U=0,17 W/m2K

K15 C Julkisivueriste
•

P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin

•

Alle 28 m korkeat rakennukset

•

120 mm ohuella eristekerroksella U=0,17 W/m2K

K3 Betonielementti- ja lattiaeriste

6

•

Betonisandwich-elementtiteollisuuden eriste

•

Helppo ja nopea asentaa

•

120 mm ohuella eristekerroksella U=0,17 W/m2K
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Pääkirjoitus Preface

Betoni toimii käytännössä,
mutta saammeko sen
toimimaan myös teoriassa?
1

Jussi Mattila

Betonirakentamisen laatupuutteista muutama vuosi sitten noussut kohu käynnisti mittavat tutkimukset ongelmien laajuuden ja
syyn selvittämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. On tutkittu muun
muassa lukemattomia rakenteita, lisäaineiden toimintaa, betonin
tiivistymistä ja erottumista, lujuustutkimuksen luotettavuutta.
Nyt voi todeta, että kohuun riitti vain muutama todellinen ongelmakohde. Esimerkiksi Väyläviraston tutkituttamista noin sadasta
sillasta vaatimukset alittuivat vain yhdessä.
Betonirakenteen valmistaminen on monivaiheinen ja usean toimijan tapahtumasarja. Siihen mahtuu lukuisa joukko toimijoita ja
toimenpiteitä osa-aineiden suhteituksesta ja annostelusta, sekoittamisesta kuljettamiseen, pumppaamiseen, valuun, tiivistämiseen ja

Concrete works in practice, but can we make it work also in theory?
The stir that the quality deficiencies of concrete caused some years back
started extensive studies in order to establish the scope and the cause of
the problems and to rectify the situation. The studies have covered e.g.
numerous structures, performance of additives, compaction and separation
of concrete, reliability of strength analyses. It can now be concluded that it
only took a handful of truly problematic projects to cause the stir. The Finnish Transport Infrastructure Agency, for example, had about one hundred
bridges inspected and in only one case the requirements were not fulfilled.
The production of a concrete structure is a series of events consisting of
several phases and involving many operators. A high number of operators
and activities are needed, from the batching and dosing of components

jälkihoitoon. Jos betonin lujuutta joudutaan selvittämään valmiista
rakenteesta, prosessiin sisältyy vielä monta lisävaihetta.
Tutkimuksissa on paljastunut, että asiat eivät ole kaikilta osin
niin kuin on uskottu, luultu tai kuviteltu. Betonirakentamisen prosessin eri vaiheisiin liittyy joukko pieniä epätarkkuuksia. Kiviainesten
rakeisuus ja kosteuspitoisuus vaihtelevat, sementin lujuustaso ja
betonin ilmamäärä vaihtelevat, betonin tiivistysaste vaihtelee. Jos
betonin lujuutta tutkitaan porakappaleiden avulla, kappaleiden
irrottamiseen ja käsittelyyn sekä koestamiseen liittyy niihinkin
monta epätarkkuutta.
Kun kaikki betonirakenteen tuotantoprosessin epävarmuudet
summaa yhteen, syntyy herkästi kuva, ettemme hallitse valmistusprosessia riittävällä tarkkuudella. Käytännön arjessa betonirakentaminen toimii kuitenkin kokemusten mukaan erittäin hyvin.
Suomessa ei ole ainakaan 50 vuoteen sortunut yhtään vähänkään
mittavampaa rakennusta tai rakennetta heikon betonin takia.
Betoni on rakenteellisen turvallisuuden suhteen jopa ylivoimainen materiaali.
Miksi osin hallitsemattomalta vaikuttava tuotantoprosessi tuottaa kuitenkin erittäin luotettavia rakenteita? Syitä lienee monia.
Kohtuullisen suurten varmuuslukujen lisäksi monet rakenteiden
lujuussuunnittelussa tehtävät otaksumat lienevät betonin tapauksessa poikkeuksellisen konservatiivisia, ne ovat reilusti varmalla
puolella. Useimmat betonirakenteet ovat myös luonteeltaan sellaisia,
että rakenteeseen kohdistuvat rasitukset ohjautuvat luontaisesti
rakenteen lujimpiin kohtiin. Betonirakenne ei ole ketju, joka pettää
heikoimman lenkkinsä mukana. Se on pikemminkin kuin matto,
jossa loimet ja kuteet jakavat taakkansa järkevällä tavalla keskenään.
Rakentaminen on syytä pitää jatkossakin niin yksinkertaisena
kuin mahdollista.
Jonkinlainen uhka on, että alamme ottaa kaikki pienetkin betonin valmistamiseen ja käsittelemiseen liittyvät epävarmuustekijät
yhä tarkemmin huomioon. Seurauksena tuotantoprosessista tulee
helposti hyvin monimutkainen. Kysymys on siitä, rakennammeko
jatkossakin betonista hieman epätarkasti, mutta luotettavasti, vai
hyvin tarkasti ja välillä epäonnistuen, kun monimutkaista kokonaisuutta onkin ymmärretty jotenkin väärin.

to mixing and transport, from pumping and casting to compacting and
curing. If strength analyses of the finished structure are required, there
will be several additional phases in the process.
Studies have revealed that matters are not in all respects what we have
believed, thought or imagined them to be. The different process phases of
concrete construction include a number of small inaccuracies. The granularity and moisture concrete of the aggregates vary, as do also the strength
level of cement and the amount of air contained in concrete, as well as the
degree of compaction. If drilled specimens are used to test concrete strength,
there are several possibilities of inaccuracy involved also in the removal,
handling and testing of the specimens.
When all the inaccuracies included in the production process of a concrete structure are summed up, it can easily give the impression that we
do not manage the manufacturing process with sufficient accuracy. In
practice, however, experience shows that day-to-day concrete construction
activities run smoothly. In Finland, there have been no cases in at least 50
years where a building or structure of any notable size has collapsed due
to weakness of concrete. In fact, concrete is quite a superior material in
terms of structural safety.
Then how can extremely reliable structures be produced in a production
process which appears unmanageable. There are probably many reasons.
In addition to the relatively high safety coefficients, many of the assumptions made in the stress design of the structures are probably exceptionally conservative for concrete, and well on the safe side. In most concrete
structures stresses acting on the structure naturally focus on the strongest
points of the structure. A concrete structure is not a chain that will fail
when its weakest link fails. It is more like a rug where the loads are divided
in a rational manner between warps and woofs.
Building should also in the future be kept as simple and straightforward
as possible.
Us starting to scrutinise even the smallest uncertainty factors related
to the production and handling of concrete can be a threat. This can
easily make the production process very complex. What it boils down to
is whether we continue to construct concrete structures with minor inaccuracies but a high degree of reliability, or start to focus on small details
and then sometimes failing when we misunderstand the complex overall
process in some way.

Jussi Mattila, toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry

Jussi Mattila, Managing Director, Association of Concrete Industry in Finland
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Fiskarin Bryga

– Kalasataman merellinen townhouse

Katja Maununaho, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Huvila Oy
katja.maununaho@ahuvila.fi

Keskeiseksi aiheeksi kilpailuratkaisussa nousi
townhouse -rakentamiselle tyypillinen eri kerrostasojen hyödyntämiseen perustuva tilallisuus. Toisaalta Kalasataman rakennuspaikan
merellinen historia inspiroi valitsemaan satamalle tyypillisiä robusteja ja säätä kestäviä
materiaaleja. Valetut betonipinnat kiehtoivat
sekä ulkoarkkitehtuurin että sisätilojen päämateriaalina. Betonin rinnalle valittiin etenkin metallisia julkisivupintoja, osassa asuntoja
myös lämpimämpiä sävyjä kokonaisuuteen
tuovaa puuta. Kilpailuvaiheessa metallijulkisivuissa käytettiin asemakaavassa esitettyjen
tavoitteiden täyttämiseksi satamakonttien
värimaailmasta lainattuja kirkkaita värejä.
Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa päädyttiin kuitenkin monokromaattiseen harmaiden
ja mustien sävyjen kokonaisuuteen.
Ryhmärakennuttamisen
haasteet ja mahdollisuudet
Fiskarin Brygan asunnot sijaitsevat kukin
omalla tontillaan, ja ovat hallinnollisesti
siten täysin itsenäisiä pientaloja. Talorivistön
polveilevan hahmon ja lukuisten rajapintojen
vuoksi niiden runkovaiheen ja julkisivujen
toteuttaminen oli käytännössä mahdollista
vain yhteisenä ryhmärakennuttamishankkeena, kuten kaupunki oli asian tonttihaussa
määritellytkin. Asuntojen sisäpuolisten töiden
osalta rakentaminen eriytyi osin erillisiksi
projekteiksi, joita toteutettiin kuitenkin pääosin rinnakkain. Oma haasteensa tekemiselle
muodostui siitä, että työmaan käynnistyessä

8

Fiskarin Brygan townhouse -kohteen suunnittelu käynnistettiin
vuonna 2012 osallistumalla Helsingin kaupungin omatoimiseen
ryhmärakentamiseen varattujen tonttien hakukilpailuun. Asukasryhmän ja arkkitehdin yhteisenä tavoitteena kilpailussa oli
kehittää uusia ulottuvuuksia kaupunkimaiselle asumiselle. Betoni
valikoitui niin julkisivu- kuin sisätilojen pintoihin.

kesällä 2015 korttelin kolmella muulla sivulla
sijaitsevat kerrostalot ja koko korttelia maantasokerroksessa yhdistävä autohalli olivat jo
suurelta osin pystyssä. Ylimääräistä työmaatilaa oli käytettävissä vain kadulla, ja rakennusryhmä oli sovitettava tiukkaan koloon kuin
palapelin palat.
Ryhmärakennuttamiseen liittyy erityishaasteena sopivan ryhmäkokoonpanon
muodostuminen ja asukkaiden sitoutuminen
yhteiseen hakkeeseen. Fiskarin Brygan kohdalla tämä näkyi rakennuttajaperheiden vaihtuvuutena suunnittelun alkuvaiheessa. Kilpailuehdotuksen arkkitehtoninen lähtökohta oli
muodostaa vahva tilallinen konsepti, joka mahdollistaa samalla suuren määrän variaatiota
eri perheiden tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelman kehittäminen ja ryhmän lopullisen
kokoonpanon muodostuminen samanaikaisesti näyttäytyi prosessissa lukuisina erilaisina
ratkaisuvaihtoehtoina. Lopputuloksen osalta
Fiskarin Bryga on aidosti townhouse-typologiaa toteuttava uniikeista asunnoista koostuva
kokonaisuus, jossa yhtenäisyys ja monimuotoisuus näkyvät rinnan.
Asuinkerrosten tilaratkaisut vaihtelevat
paljon asunnoittain. Yhdistävänä tekijänä ovat
korkeat keskeistilat, jotka halkovat asuntojen
kolmen asuinkerroksen ja kattoterassikerroksen tilakokonaisuutta ja jakavat ylävaloa läpi
asuintilojen. Asuinkerrosten neljän metrin
kerroskorkeus ja keskeistilaan asettuvat veistokselliset portaat korostavat tilan vertikaalisuutta. Portaat on suunniteltu siten, että

1

Fiskarin Brygan betonijulkisivujen rinnalla on myös

metallijulkisivupintoja. Rakennuksen ulkokuoressa
on käytetty mustalla pigmentillä värjättyä betonia ja
hiertopintoja.
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Artikkelin piirros- ja valokuvat: Arkkitehtitoimisto Huvila Oy
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niiden yhteyteen on mahdollista asentaa myöhemmässä vaiheessa tarvittaessa kevythissi.
Päätyasuntojen osalta kattoterassikerros on
hyödynnetty kattopuutarhalle ja sen yhteyteen toteutetulle kesäkeittiölle ja terassille.
Keskimmäisten asuntojen osalla kerrokseen
on toteutettu ylelliset saunaosastot ja tilavat
vilvoitteluterassit.

2
3

Betoni runko- ja seinärakenteissa
sekä pinnoissa
Kilpailuvaiheen jälkeen alkuperäinen idea
paikalla valetusta betonirungosta hylättiin
toteutettavuuden näkökulmasta ja suunnittelussa keskityttiin sopivan elementtiratkaisun
hakemiseen. Neljän metrin kerroskorkeus ja
siitä muodostuvat mitalliset ratkaisut tuottivat
oman haasteensa rungon elementtisuunnitteluun. Ratkaisuna osa julkisivuista on toteutettu sandwich-elementeillä ja osa erillisillä
ulko- ja sisäkuorielementeillä.

2

Katunäkymä. Fiskarin Brygan asunnot sijaitsevat

kukin omalla tontillaan ja ovat hallinnollisesti täysin
itsenäisiä pientaloja.
3

Sisäpihanäkymä. Keskimmäisten asuntojen osalla

kerrokseen on toteutettu ylelliset saunaosastot ja tilavat
vilvoitteluterassit
4

Pihan puolen terassin rakenneleikkaus
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Betonipintojen toteutustapaa haettiin
vierailemalla kiinnostavissa betonisissa kohteissa yhdessä asukkaiden kanssa. Sopiva
resepti pintojen visuaaliselle ilmeelle löydettiin Betoniluoma Oy:n toteuttamasta kohteesta
Turun Hirvensaloon valmistuneesta VillAma
-yksityistalosta. Betoniluoma valikoitui tämän
referenssin ja uskottavan yhteistyön pohjalta
elementtien toteuttajaksi. Rakennuksen ulkokuoressa on käytetty mustalla pigmentillä
värjättyä betonia ja hiertopintoja. Sisäpuolella
näkyvät pinnat ovat puolestaan sävyttämät-

tömiä ja vanerimuottipintaisia. Betonisten
seinäpintojen lisäksi sisätiloissa on käytetty
vaihtelevasti myös valkoisia maalattuja seinäpintoja. Lattiat ovat betonisia tai osassa
asuntoja lautalattioita. Detaljisovituksissa
muun muassa ikkunoiden ja ovien osalta on
sovellettu listattomia asennusratkaisuja.
Rakennesuunnittelussa
tarkkaa detaljointia
Asuntojen autopaikat sijaitsevat 1. kerroksen
autotalleissa, joihin on ajoyhteys suoraan
korttelin yhteisestä autohallista. Autohallitila
ulottuu townhouse-tonttien puolelle, ja asuntojen pihat sijaitsevat sen kannen päällä. Sekä
autohalliyhteys että rakennusten pientalolle
epätyypillinen korkeus toivat haasteita paloturvallisuusmääräysten toteuttamiseen. Valmiiden mallien puuttuessa rakenneratkaisuja
oli haettava yhdessä viranomaisten kanssa.
Korkeuden takia myös asuntojen varatiejärjestelyt vaativat erityistä huomiota, ratkaisuna
tikasluukkujen käyttö parvekkeilla.
Rakennesuunnittelun kannalta suunnitteluhaasteita lisäsi myös rakennemateriaalien
laaja kirjo. Betonirakenteiden rinnalla muun
muassa suuret lasijulkisivut, puurunkoiset
seinärakenteet, deltapalkit ja järeät teräspalkit
vaativat lukuisien liitoskohtien ratkaisemista.
Arkkitehtuurin tavoitteena betonipintojen ja
rakenteiden esiin jättäminen vaati rakennesuunnittelija Heikki Möttöseltä tarkkaa detaljointia.
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Fiskarin Bryga – Kalasataman merellinen townhouse
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Huoneistoleikkauksia

6

Päätyasuntojen osalta kattoterassikerros on hyö-

dynnetty kattopuutarhalle ja sen yhteyteen toteutetulle
kesäkeittiölle ja terassille.
7

4. kerros
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3. kerros
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2. kerros
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10 1. kerros
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Fiskarin Bryga – Kalasataman merellinen townhouse

11 Sisätilojen näkyvät pinnat ovat monilta osin
sävyttämättömiä ja vanerimuottipintaisia.
12 keskeistilaan asettuvat veistokselliset portaat
korostavat tilan vertikaalisuutta.
13 Sisätilan portaan betonikaide. Rakenneleikkaus.
14 Lattiat ja seinät ovat betonipintaisia.
15 Asuinkerrosten neljän metrin kerroskorkeus luo
väljyyttä. Samoin avara porras.
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Fiskarin Bryga – Kalasataman merellinen townhouse

16

16 Julkisivujen tummat betonipinnat ovat hierrettyjä.
17 Päätyseinän rakenneleikkaus.
18 Katuseinän rakenneleikkaus.
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Fiskarin Bryga – Kalasataman merellinen townhouse

19 Ulkoseinädetalji

19

Fiskari Bryga – townhouse with a
marine touch in old fishing harbour
The design stage of the Fiskari Bryga townhouse project was started in 2012 by entering
an application for one of the plots reserved by
the City of Helsinki for group building. The
common goal of the group of residents involved
and the architect was the development of new
dimensions for urban housing. Concrete was
selected as a material for both facades and
interior surfaces.
The central theme of Fiskari Bryga is spatiality based on the utilisation of different floor
levels, which is typical of townhouse-type building. On the other hand, the marine history of
the old fishing harbour area of Kalasatama
inspired the selection of robust and weatherresistant materials characteristic of a harbour
environment.
Cast concrete surfaces fascinated as the
main material of both external architecture and
interior spaces. Concrete was combined particularly with metallic facade surfaces, and in
some apartments also with wood which brings
warm tones to the overall feel.
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Due to the stepped outline of the row of
houses and the multiple interfaces, in practice

float-finished surfaces. Visible internal surfaces
are undyed with a veneer mould finish. In addi-

the only possible way to implement the frame
stage and the facades was a joint group development project. Interior work in the apartments
was partly carried out in separate building projects, but in most cases they were still implemented in parallel.
Space solutions on floors reserved for residential use vary from one apartment to the
other. The high central spaces running through
the spatial entity comprising the three floors
of the apartments and the roof terrace level
serve as a common denominator, distributing
top light to the living spaces.
The four-metre floor-to-floor height with
the associated dimensional solutions created
its own challenge to the design of the precast
frame units. The solution was to erect part of
the facades with sandwich panels and the rest
with separate precast outer and inner leaves.
The outer envelope of the building is made
from concrete dyed with a black pigment, and

tion to the concrete wall surfaces, there are also
white painted walls in the interior spaces. The
floors are concrete floors, or wooden floors in
some of the apartments.
Parking is provided in garages on the first
floor, directly accessible from the shared underground carpark of the town block. The carpark
extends to the townhouse plots, and the outdoor
areas of the apartments are located on the deck
of the carpark.
The challenges of structural design were
further increased by the large variety of structural materials. Concrete structures combined
with e.g. large glass facades, wooden wall frame
structures, delta beams, and massive steel
beams meant finding solutions for multiple
connection points.
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Isonpellontien asuinkortteli sijaitsee Pukinmäen rantapuistossa, Kehä I:n ja Vantaanjoen
välissä. Toteutus perustuu vuonna 2015 käydyn
kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen
”Nikamat”. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ja kaupunkisuunnitteluviraston
järjestämän suunnittelu- ja tarjouskilpailun
tavoitteena oli asemakaavan muuttaminen
asuinrakentamiseen. Kilpailun pohjalta Helsingin kaupungin asuntotuotanto rakennutti
153 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa Helsingin Asumisoikeus Oy:n ja Heka-Koillinen Oy:n
käyttöön.
Kaupunkikuva ja maisema
Kortteli sijaitsee Vantaanjoen kulttuurimaisemassa, joka on määritelty maakunnallisesti
arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Tontin
eteläpuolella avautuu vanha jokimaisema,
ja pohjoispuolella kehätien väyläympäristö.
Alueen maaperä on vanhaa jokisuistoa ja
rakentamisolosuhteet heikkenevät joenuomaa kohti. Jokimaiseman ominaispiirteiden
säilyttämiseksi ja ranta-alueen säilyttämiseksi
julkisessa virkistyskäytössä rakennukset ja
autopaikat on sijoitettu tiiviisti Isonpellontien
varteen, jonne sijoittuva asukaspysäköinti saatiin optimoitua näin porrashuoneiden lähelle.
Näin maatäyttöä ja stabilointia jäi tehtäväksi
mahdollisimman pienelle alueelle ja rantapuiston luonnontilaista puustoa saatiin säilytettyä, myös tontin pinta-ala saatiin optimoitua.
Samalla rakennusten massoittelu mahdollisti
näkymien avautumisen vehreään puisto- ja
jokimaisemaan kaikista asunnoista.
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Pukinmäen rantapuistoon on valmistunut näyttävä asuinkortteli,
jonka kaikista asunnoista avautuvat vehreät näkymät Vantaanjoen puisto- ja jokimaisemaan. Kortteli muodostuu kolmesta
viisikerroksisesta asuinrakennuksesta sekä matalasta piharakennuksesta.

1

Asemapiirros

2

Pihan kasvillisuuden valinnassa on pyritty moni-

muotoiseen kukkivaan ympäristöön, missä talojen
väleihin jäävät puutarhamaiset ”kotipihat” ja muuten
kasvillisuus on luonnonmukaista.

Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

J-P Lehtinen, Grete Laukkanen
arkkitehdit SAFA
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
www.bm-ark.fi
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Asuinpihojen ratkaisu on sovitettu seudullisesti

arvokkaaseen Vantaanjoen kulttuurimaisemaan.
4

Pihan suunnittelua on ohjannut voimakkaasti

viereisen Vantaanjoen ajoittainen tulviminen, joka
sallitaan hallitusti myös piha-alueella. Suurimman
jokitulvan (1/200 v) aikaan rantaviiva muodostuu
oleskelulaiturien kohdalle.
5

Rakennusten massoittelu luo monimuotoisen,

mutta rauhallisen taustan Vantaanjoen rantapuistosta avautuville näkymille.
6

Rakennukset suojaavat Vantaanjoen rantapuistoa

Kuvatoimisto Kuvio Oy

Rakennukset ja arkkitehtuuri
Kortteli muodostuu kolmesta viisikerroksisesta asuinrakennuksesta sekä matalasta
piharakennuksesta. Käärmemäisesti polveileva, yksiaineinen massoittelu muodostaa Ison-
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5
Sami Perttilä

Polveilevat, nikamista koostuvat rakennusmassat muodostavat piha-alueita rajaavan ja
liikenteen melulta suojaavan ”selkärangan”.
Rakennusmassa on jaettu maastonmuotoja
mukaillen kolmeen osaan. Selkeästi rajattu
korttelipiha on liitetty maaluiskalla luonnonmukaiseen piha-alueeseen ja puistoon, joka
muodostaa rantaviivan suurimman (kerran 200
vuodessa) jokitulvan aikaan. Korttelin yhteiset
oleskelupaikat kurottavat laiturimaisina luonnonmukaiselle alueelle.
Pihan hulevedet on johdettu pintavaluntana läpäisevien pinnoitteiden kautta puistoon,
jotta puuston vesitasapaino säilyisi edes osittain. Joen puoleisella piha-alueella pintamateriaalit ovat perinteisen läpäiseviä ja siellä ei
ole kaivoja. Pihan kasvillisuuden valinnassa on
pyritty monimuotoiseen kukkivaan ympäristöön, missä talojen väleihin jäävät puutarhamaiset ”kotipihat” ja muuten kasvillisuus on
luonnonmukaista. Leikattavaa nurmea ei ole.
Massoittelu luo monimuotoisen, mutta rauhallisen taustan Vantaanjoen rantapuistosta
avautuville näkymille. Rakennukset suojaavat
Vantaanjoen rantapuistoa liikenteen ja ympäristön haitoilta. Säilytetty puusto pehmentää
rakentamisen aiheuttamaa muutosta Vantaanjokilaakson kulttuurimaisemassa.

Kuvatoimisto Kuvio Oy

liikenteen melulta.

6

21

HASO Rantapuisto
Heka Pukinmäki Isonpellontie 6

7

U LOUNAASEEN / ETELÄÄN
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Julkisivu lounaaseen ja etelään

8

Kalustetut pohjat

9

Piha valmistumisvaiheessa

8

POHJAOTE / KALUSTETUT POHJAT
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Grete Laukkanen

pellontien suuntaan yhtenäistä muurimaista
julkisivua, jonka vastakohtana toimii Vantaanjoen suuntaan monimuotoiset porrastetut parvekejulkisivut. Massoittelua jäsentävät
nikamien avaukset ja sisäänkäyntisyvennykset. Porrashuoneet ovat kiilamaisia, tarjoten
komeita näkymiä pohjoiseen jokilaaksoon.
Rakennusmassojen, nikamien, muoto mahdollistaa kaikista asunnoista näkymät vähintään
kahteen suuntaan. Asuntojen sisäänvedetyt,
lasitetut parvekkeet sijaitsevat etelän- tai lounaan puolella, avautuen rantapuistoon ja jokimaisemaan. Parvekejulkisivu on luonteeltaan
avonaisempi, säilyttäen kuitenkin rakennusten
yksiaineisen ja massiivisen olemuksen.
Asunnot vaihtelevat kooltaan pienistä kaksioista isompiin neljän huoneen perheasuntoihin. Asuntokohtaiset irtaimistovarastot
sijaitsevat yleensä parvekkeiden yhteydessä,
mikä parantaa niiden käytettävyyttä ja tila
ekonomiaa. Yhteistilat sijaitsevat pääosin
maantaso- ja ullakkokerroksessa. Talosaunat
sekä kerhotilat sijaitsevat ullakolla ja niistä
avautuu vapaat näkymät jokilaaksoon. Tontin
itäreunassa sijaitseva viherkattoinen piharakennus suojaa oleskelualueita Käskynhaltijatien melulta. Piharakennuksessa sijaitsevat
väestönsuojat ja ulkoiluvälinevarastoja.
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Sami Perttilä
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1. KERROS

10 Talvinäkymä
11 Pohjapiirrokset: Maantasokerros, Peruskerros,
11

Ullakkokerros
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Julkisivut
Kilpailuehdotuksessa julkisivut esitettiin tehtävän väribetonisina kuorielementteinä, jotka
muodostavat suuria kolmivärisiä pintoja. Jat-
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12

kosuunnittelussa julkisivujen rakenne vaihtui
sandwich-elementeiksi, mutta rakennusten
arkkitehtuuri haluttiin säilyttää kilpailuehdotuksen mukaisena. Suunnittelussa kiinnitettiin
erityistä huomiota elementtijakoon, elementtija valesaumojen detaljeihin sekä elementtien
reunoihin rakennusten nurkissa. Parvekejulkisivut noudattavat samoja periaatteita.
Julkisivun toteuttamiseksi tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja. Suunnittelun alkuvaiheessa
hyödynnettiin Betoniteollisuus ry:n ylläpitämää materiaaliarkistoa ja asiantuntemusta.
Tavoitteena oli löytää terracottaan pohjautuva
väriskaala, jonka toteuttamiseksi vertailtiin
eri väri- ja kiviainesyhdistelmiä sekä erilaisia
pintakäsittelyitä. Pintamallit valmisti Betoniluoma Oy. Lopulta päädyttiin tuottamaan
kolme eri sävyä käyttämällä samaa väribetonimassaa kolmella eri pintakäsittelyllä samassa
elementissä. Eri pintakäsittelyt; muottipinta,
hienopesu ja happopesu paljastavat betonin
kiviainesta eri tavoin, jolloin samasta betonimassasta saadaan tuotettua erilaisia tekstuurija värisävyjä. Toteutusvaiheessa urakoitsijaksi
valikoitui Suutarinen Yhtiöt Oy. Suunnittelua
jatkettiin tehtaan kanssa ja oikea väri ja kivi-

24

13

aines sekä pintakäsittelyt toteutusta varten
päätettiin mallien avulla.
Julkisivu näyttää kauempaa katsottuna
yhtenäiseltä, kun taas lähempänä tarkasteltuna se muodostaa rikasta väripintaa ja
tekstuuria. Eri pintakäsittelyt yhdessä elementti- ja valesaumojen kanssa rytmittävät
julkisivua, häivyttäen elementtien todelliset
rajat. Tavoitteena oli aikaansaada kolme
eri pintaa, mutta lopputuloksena valon ja
betonin luonnollisen värivaihtelun vuoksi
on saavutettu lukematon määrä eri sävyjä,
jotka kuitenkin muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden.
Parvekkeet olivat rakenteellisesti projektin
haastavimmat toteuttaa. Rakennusten hahmo
yksiaineisena haluttiin säilyttää myös parvekejulkisivuilla. Parvekkeiden kannattamiseksi
tutkittiin useita vaihtoehtoja. Lähtökohtana
oli, että kantavat linjat ovat parvekkeen ulkoreunoilla, eikä erillisiä parvekepilareita käytetä.
Irtaimistovarastot parvekkeilla sekä niiden
sijainnin vaihtelu kerroksittain toivat lisähaasteita suunnitteluun. Parvekkeiden massiiviset
seinämät ja palkit toimivat ja myös näyttävät,
parvekkeiden kantavilta rakenteilta.

12 Parvekedetaljit. Työmaavaihe.
13 Ontelolaatan ja kantavan SW-elementin liitos.
Rakennedetalji.
14 Betonin väri- ja pintakäsittelymalleja tehtaalla.
15 Parvekepalkin ja laatan liitos. Rakennedetalji.
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HASO Rantapuisto ja Heka
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Osoite: Isonpellontie 4 ja 6, 00720 Helsinki
Valmistumisvuosi: 2019
Huoneistojen lukumäärä 153 kpl
Huoneistoala: 9 439 m2
Kerrosala: 12 100 kem2
Bruttoala: 14 365 brm2
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki asuntotuotanto /
Sirpa Pylväs, projektipäällikkö (edeltäjät Sanna Pusila,
Mika Toikka)
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
/ J-P Lehtinen, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija; Grete
Laukkanen, arkkitehti SAFA, projektiarkkitehti
Maisemasuunnittelu: Loci Maisema-arkkitehdit
Oy / Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK ja
Annaleena Puska / Jussi Virta, maisema-arkkitehti
MARK / projektimaisema-arkkitehti
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
/ Tommi Hokkanen, vastaava rakennesuunnittelija;
Petri Rantanen, rakennesuunnittelija
JL-Rakenne Oy

LVI-suunnittelu: Amplan Oy
Sähkösuunnittelu: Elbox Oy
Pääurakoitsija: Varte Oy
Elementtisuunnittelu: JL-Rakenne Oy / Jorma Lyhty
Betonielementtien toimittaja: Suutarinen Yhtiöt Oy
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16 Erilaiset betonin pintakäsittelyt yhdessä elementti- ja valesaumojen kanssa rytmittävät julkisivua,
häivyttäen elementtien todelliset rajat.
17 Rakennusten hahmo yksiaineisena on säilytetty
myös parvekejulkisivuilla. Parvekkeiden massiiviset
seinämät ja palkit toimivat ja myös näyttävät parvekkeiden kantavilta rakenteilta.
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HASO Rantapuisto and Heka
Pukinmäki Isonpellontie 6
The residential estate of Isonpellontie, a total of
153 right-of-occupancy and rental apartments
owned by HASO (right-of-occupancy housing
company of City of Helsinki) and Heka (housing company of City of Helsinki), is located in
the Rantapuisto riverbank area of Pukinmäki,
between Ring Road I and River Vantaanjoki.
The project was implemented based on the
winning entry “Nikamat” (“vertebrae”) in an
invitational competition organised in 2015.
The architect and the landscaping architect
joint forces to find the optimum location for
the buildings. This made it possible to preserve
much of both the tree stock on the banks of
River Vantaanjoki and open field land for use
as a park. The residents can enjoy a vista of the
old cultural landscape of the River.
The carbon footprint of the building project could be reduced through siting, minimising the need for soil stabilisation which has
a large carbon footprint. The courtyard was
only reinforced in the area of the fire service
access road, and the plan for the parking area
utilises the street area for reversing. No gully
structures were needed, stormwater is removed
by surface flow.
The estate comprises three five-storey
apartment buildings and a low outbuilding.
The winding, snaky single-material building mass forms a uniform wall-like facade
towards Isopellontie Road, contrasted by the
multifaceted, stepped balcony facades facing
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River Vantaanjoki. Open vertebra points and
entry recesses give rhythm to the overall massing. Stairwells are wedges in shape, and offer
impressive views to the northern river valley.
The form of the building masses, the vertebrae,
means that every apartment has aspects in at
least two directions.
The facades are precast sandwich units.
Special attention was in the design work paid
to the division of units, details of unit joints
and groove joints as well as to the edges of the
units at the corners of the buildings. The balcony facades follow the same principles.
The three different terracotta tones on the
facades were realised using the same coloured
concrete mix with three different finishes on
one unit. The different finishes; beton brut, fine
wash or acid wash expose the aggregate in the
concrete in different ways allowing different
textures and tones to be produced with a single
concrete mix.

The facade balconies were designed to
repeat the single-material appearance of the
buildings. The starting point was to place loadbearing lines on the outer edges of the balcony
without the use of any separate balcony columns. The incorporation of storage space on
the balconies, in different locations on different
floors, added to the challenges of design. The
massive walls and beams of the balconies function, and also look like load-bearing structures
of the balconies.

When seen from afar, the facade appears
a uniform structure, but at closer range it creates a surface rich in colours and textures. The
different finishes together with the unit joints
and the dummy joints give the facade a rhythm
and make the actual boundaries between the
units vanish from sight. The aim was to produce
three different finishes, but owing to natural
variation in light and concrete colour the end
result comprises a multitude of different shades
and tones which still create one uniform entity.
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Kalasataman Dirika-kortteli

Talot rakennutti Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelu Kaupunkiympäristön toimiala, joka myös valitsi asukkaat Dirika-kortteliin.
Rakennuttajan valitsemana arkkitehtitoimistona hankkeessa toimi Kirsi Korhonen & Mika
Penttinen Oy. Ramboll toimi rakenne- ja elementtisuunnittelusta vastaavana konsulttina.
Fira Oy:n KVR-urakkana toteuttaman
hankkeen tuloksena 4–7 -kerroksisiin taloihin
valmistui yhteensä 146 asuntoa.
Yksi taloista on suunniteltu vaikeavammaisten tarpeisiin, mikä vaikutti moniin arkki
tehtisuunnittelun yksityiskohtiin.
Kaavoittajan toiveena oli, että kukin rakennus saisi oman luonteensa. Arkkitehtisuunnittelun ja kaavamääräysten tuloksena Dirika-korttelin julkisivuista muodostui tyylikäs
yhdistelmä paikallamuurattua tiiltä, valkobetonia ja graafista betonia. Julkisivun rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistaminen korostui tämän hankkeen rakennesuunnittelussa
korttelin merellisen sijainnin johdosta.
Rambollin rakenne- ja elementtisuunnittelijoiden tiimin toimesta suunnitteluratkaisuja
mietittiin hyödyntäen Firan laatimia luonnossuunnitelmia ja kustannusmallia, joka toteuttaa tilaajan toiveet.
Luonnollisena tavoitteena oli kehittää mahdollisimman toteuttamiskelpoiset suunnitteluratkaisut ja näin alentaa hankkeen kustannuksia. Teknis-taloudellisten vertailujen tuloksena
Dirika-korttelin runkoratkaisuksi valittiin
betonielementtirunko. Elementtisuunnittelusta vastasi Rambollin Tampereen tiimi, kun
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Helsingin Kalasatamaan valmistui vuoden 2018 keväällä neljästä asuinkerrostalosta muodostuva näyttävä Dirika-kortteli.
Dirika-korttelin julkisivuista muodostui tyylikäs yhdistelmä
paikallamuurattua tiiltä, valkobetonia ja graafista betonia.

1

Asemapiirros

2–3 Dirikan kortteli sijaitsee Kalasatamassa Sompasaarenkanavan ja Kalasatamanpuiston kulmauksessa.
Korttelissa on kolme Hitas-asuintaloa sekä kaupungin
vuokratalo, johon sijoittuu vaikeavammaisten asumisryhmä. Kaupunkivillojen paikalle toteutettiin pienimittakaavainen kerrostalo, jossa alimpien kerrosten
asuntoihin on pääsy suoraan kadulta.
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Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni
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Artikkelin valokuvat: Jussi Tiainen

Kalasataman Dirika-kortteli

4

taas muu rakennesuunnittelu oli Rambollin
Oulun toimiston vastuulla.

kuuluvasta rakennuksesta löytyy koteja erityistarpeisille. Kymmenen asuntoa on varus-

4

As Oy Helsingin Arielinranta

– Pidimme kaikille suunnittelualoille yhteisiä Big Room-istuntoja viikoittain paikan päällä
Firan toimistolla. Olennaista oli myös se, että
hankkeen kaikki suunnitelmat olivat tietomallinnettuja. Uutta tietomallinnuksen soveltamisessa oli se, että myös urakoitsijalla oli pääsy
suunnittelijoiden yhteiseen tietomalliin. Näin
saimme työmaan osaamisen yhteisiä tavoitteita palvelevaan käyttöön mahdollisimman
sujuvasti, kertoo Dirika-korttelin elementtisuunnittelusta vastannut Sari Pasanen.
Korttelin alta löytyy katettu parkkihalli,
jonka päälle on rakennettu viihtyisä pihaalue. Korttelin sisäpihalta löytyy kaupunkivilloja, joiden ratkaisut ovat todellista arjen
luksusta. Parikerroksisista asunnoista pääsee
kulkemaan takaovesta suoraan parkkihalliin
ja etupihalta löytyy talon sävyyn sointuvia
istutusalustoja.

tettu tavanomaista älykkäämmin. Talossa
on käytössä älyavaimet, kerhotilat toimivat
kuntoutustiloina, hoitajakutsu-järjestelmä on
integroitu osaksi rakennusta, keittiössä tasot ja
kaapit liikkuvat nappia painamalla sekä saniteettitiloista löytyvät apuvälineet säädettävine
ominaisuuksineen. Näiden kymmenen asunnon lisäksi Junonkadun kohteesta löytyy 17
vuokra-huoneistoa sekä tiloja henkilökunnalle.
Junonkadun asukkaat pääsivät koteihinsa
3 kuukautta etuajassa, vuoden vaihteessa 2018.
Heka toimii kiinteistön loppukäyttäjänä ja he
ovat olleet mukana kohteen suunnittelussa
projektin alusta alkaen. Suunnittelun kohteessa hoitivat ATT ja Sote.

5

Parrulaituri, julkisivudetaljit

Asuntoja erityistarpeisiin
Neljän rakennuksen kohteessa on
kolme HITAS-taloa ja yksi kerrostalo Heka
Oy:lle, jossa on asuntoja vaikeasti vammaisille. Junonkadulla sijaitseva Dirika-kortteliin
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6

Julkisivujen pintoja rytmittävät valkobetoni,

graafinen betoni (GCSmooth-kalvo) sekä Recklin
struktuurimuottimatriisiin valettu betonipinta.
7

Korttelin alta löytyy katettu parkkihalli, jonka

päälle on rakennettu viihtyisä piha-alue.
8

Arielinranta, seinäleikkaus
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12 Pihanäkymä kaupunkivillojen edustalta.
13 Dirika korttelileikkaus
14 As Oy Helsingin Parrulaituri

14

3

2019

35

Kalasataman Dirika-kortteli

15

Dirika-kortteli:
Tontin pinta-ala: 3226 m2
Kokonaisala: 21 000 brm2
Yhteispiha
Osoite: Arcturuksenkatu 21, 00540 Helsinki
100 autopaikkaa pihakannen alla
Rakennusaika: 2015–2018
Valmistumisaika: 3/2018
Rakennuttaja: Helsingin kaupungin asunto
tuotantopalvelu Kaupunkiympäristön toimiala ATT (Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT)
KVR-urakoitsija: Fira Oy
Arkkitehti: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja
Mika Penttinen Oy
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Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Riihimäki Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Kortemaa Oy
Automaatiosuunnittelija: Granlund Riihimäki Oy
Geo-suunnittelu: Sipti Oy
Maisemasuunnittelu: MA-arkkitehdit Oy
Maanrakennusurakoitsija:
Jokioisten Maanrakennus Oy
Paalutusurakoitsija: YIT Suomi Oy Infra
Elementtitoimittajat:
Graafiset sandwich-elementit: Betonimestarit Oy
Sisäkuori-, parveke-elementit: Betoni-Sampo
Sokkeli- ja väliseinäelementit: NB-seinä Oy
Valkobetoni sandwich-elementit:
Ämmän Betoni Oy
Välipohjien ontelolaatat: Parma Oy

Asunto Oy Helsingin Arielinranta
Osoite: Arielinkatu 16, 00540 Helsinki
asuntoa, hitas Kokonaisala: 5612 m2
Valmistumisaika: 3/2018
Asunto Oy Helsingin Parrulaituri
Osoite: Parrulaituri 10, 00540 Helsinki
asuntoa, hitas
Kokonaisala: 5439 m2
Valmistumisaika: 3/2018
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat
Osoite: Arcturuksenkatu 5, 00540 Helsinki
7 kaksi tasoista, omapihaista rivitaloasuntoa;
14 kerrostaloasuntoa, hitas
Kokonaisala: 2219 m2
Valmistumisaika: 3/2018
HEKA Kalasatama Junonkatu 9
Osoite: Parrulaituri 10 00540 Helsinki
27 asuntoa, heka
vaikevammaisten asumoyksikko 10 asumoa
Kokonaisala: 4255 m2
Valmistumisaika: 12/2017
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16

15 Korttelin viihtyisällä sisäpihalla on eri toimintoja.
16 As Oy Helsingin Kaupunkivillat. Alimpana 2-kerroksiset asunnot, joihin sisäänkäynti on suoraan kadulta.
Toisessa kerroksessa on oma piha. Kolmas ja neljäs
kerros ovat tavallisia kerrostaloasuntoja.
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Dirika town block in Kalasatama area
In the spring of 2018, a housing project consisting of four apartment buildings, known as the
Dirika town block, was completed in the Kalasatama area of Helsinki (old fishing port area).
The project comprises three Hitas (housing
price and quality control system) buildings and
one apartment building owned by the housing
company of Helsinki, Heka Oy. The building of
Heka also provides apartments designed for
the needs of severely disabled people, and this
affected many details in architectural design.
Ten apartments boast various smart systems.
Architectural design together with town
plan regulations produced facades characterised by an elegant combination of cast in-situ

bricks laid in place, white concrete and graphic
concrete. Due to the location of the town block
by the sea, the verification of the physical performance of the structures was an important
part of structural design.
Based on technical and financial comparisons, a precast concrete frame was the frame
solution selected for the Dirika buildings.
There is a covered carpark under the Dirika
block, with a pleasant courtyard area on top of
it. The solutions used in the town villas standing
in the inner courtyard of the block provide dayto-day luxury. The two-storey apartments can
be accessed directly from the carpark through
the rear door, while planting beds adapted to
the colour of the house beautify the front.
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Arkkitehti David Chipperfieldin toimisto tunnetaan Berliinissä erityisesti poikkeuksellisen kiitellystä Museosaaren Neues Museumin entistämis- ja uudistamistyöstä. Se kesti vuosia,
joista suuri osa meni metodien ja lähestymistavan pohdiskeluun sekä monimutkaisten
käytännön asioiden ratkaisuun. Lopputulos on
vakuuttava yhdistelmä sodassa vaurioitunutta,
esille kaivettua ja entisöityä – sekä tietenkin
aivan uutta. Museossa on nähtävissä myös
poikkeuksellisen taidokasta betonin käyttöä,
erityisesti keskeisen hallin portaikossa. Neues
Museum tunnetaan muun muassa maailmankuulusta vetonaulastaan, kuningatar Nefertitin rintakuvasta.
Museosaaren ongelmana on ollut usean
museon yhteisen ja niitä logistisesti parantavan rakennuksen puute. Tästä syystä päätettiin toteuttaa eräänlainen sisääntulo- ja
galleriarakennus, jonka kautta on mutkaton
pääsy muihin museoihin. Uudessa rakennuksessa tarjoutuu myös mahdollisuus kuunnella
luentoja, nauttia hyvästä ruoasta sekä auringonpaisteesta että suorittaa ostoksia korkeatasoisessa ja monipuolisessa museomyymälässä.
Museosaarella sijaitsevat muun muassa Pergamon-museo sekä Bode-museo. Kokonaisuuteen lasketaan kuuluvaksi myös Carl Friedrich
Schinkelin maineikas Altes Museum Lustagartenin äärellä.
Heinäkuussa 2019 vihittiin käyttöön jo
kauan Berliinin kaupunkikuvassa keskeneräisenäkin näkynyt James Simon -galleria. Berliiniläisessä kielenkäytössä tuleva galleria- ja
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Valokuvat: Simon Menges

James Simon Galerie
Berliinissä

James Simon -galleria on uusi keskeisellä paikalla sijaitseva vierailukeskus ja taidegalleria rekonstruoidun Neues-museon ja Spreejoen varrella Berliinin Museosaarella. Arkkitehti David Chipper
fieldin suunnittelema galleria on saanut nimensä taidemesenaatti Henri James Simonin (1851–1932) mukaan.

1

James Simon -galleria sijaitsee keskeisellä pai-

kalla Neues-museon ja Spree-joen varrella Berliinin
Museosaarella.
2

Sirot pohjaltaan neliön muotoisten pylväiden rivit

liittävät uudisrakennuksen Museosaaren muiden
rakennusten tematiikkaan.
3

Gallerian vieressä sijaitsee Chipperfieldin toimiston

suunnittelema Am Kupfergraben -taidegalleriarakennus.
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4

Galleriarakennuksen haastavat perustamisolo-

suhteet kanavan varrella tekivät hankkeesta erittäin
vaativan.
5

Pääsisäänkäynti. Toinen sisäänkäynti galleriara-

kennukseen on katutasosta.
6

Terassilta pääsee suoravartista porrasta pitkin

alas kanavan varrelle lähes veden pinnan tasolle.

sisääntulorakennus ehti jo saada lempinimen
”Die teuerste Garderobe der Stadt – kaupungin
kallein vaatenaulakko. Jo vaikeat ja haastavat
perustamisolosuhteet kanavan varrella tekivät
hankkeesta erittäin vaativan.
Varsinaisen vihkiäistilaisuuden pääpuhujana oli liittokansleri Angela Merkel, eikä syyttä:
galleria on päätetty omistaa merkittävälle taidemesenaatti ja filantrooppi James Simonille
(1851–1932), jonka muiston ja olemassaolon kansallissosialistit halusivat kokonaan hävittää,
tämän juutalaisen syntyperän vuoksi. Juhlallisessa, mutta pienimuotoisessa vihkiäistilaisuudessa oli läsnä lukuisia Simonin jälkeläisiä ja
seuraavana päivänä ovet avattiin kaikille berliiniläisille. Rakennuksen käyttöönotto olikin
suuri ja hyväntuulinen mediatapaus. Vasta käytäntö tulee osoittamaan, kuinka talo ulkotiloineen palvelee tehtävässään. Ennuste on hyvä.
Haastava kohde
Neues Museumin jälkeen uusi galleriarakennus on ollut Chipperfieldin toimiston vaativimpia töitä. Merkittävänä hanketta vetäneenä
arkkitehtina on toimistossa ollut Alexander
Schwarz.
Hallitsevana materiaalina galleriarakennuksessa on betoni, mitä sen lähes valkoinen ja
modernia klassista edustava ulkoinen hahmo
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ei kauempaa katsottuna paljasta. Sirot pohjaltaan neliön muotoisten pylväiden rivit liittävät uudisrakennuksen Museosaaren muiden
rakennusten tematiikkaan. Silti uusi rakennus
ei edusta kertaustyylejä. Pylväsrivistöissä on
siroutta ja suoranaista filigraanisuutta, kun
niitä vertaa ympäröiviin historiallisiin rakennelmiin.
Sisääntuloportaikko vie toki ajatukset
antiikkiin, mutta mitään antikisoivaa rakennuksessa ei muuten ole. Vaalean portaikon
päässä avautuu käynti Lustagartenin ja Unter
den Lindenin suuntaan katsovalle pylväiden
ympäröimälle parvekemaiselle tasanteelle
sekä kapean pylväskäytävän viereltä kanavan puolelle avautuvalle terassille. Sieltä käsin
pääsee suoravartista porrasta pitkin alas lähes
veden pinnan tasolle. Hieman kätketty hissiyhteys johtaa myös katutasolta pylväsparvekkeelle ja sitä kautta pääsisäänkäynnille.
Sanomattakin on selvää, että esteetön kulku
on mahdollinen kaikkialla rakennuksen
sisällä.
Varsinainen ylimmän kerrokseen sisääntuloaula on ilmava, jo käytännön syistä. Kanavan puolella on pitkänomainen, kokonaan
lasiseinäinen, avara ja lyhtymäinen ravintola.
Antiikin teemoihin rakennuksen liittävät portaikkoa vartioiva kivinen leijona sekä tilavat
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7

9
8

portaat alas ja avara kulkuyhteys peremmälle,
kohti lippukassoja. Niiden taustana on alle
kuuden millimetrin paksuisesta marmorista
tehty hennosti läpikuultava seinäpinta.
Juhlavan pääkerroksen kautta pääsee nyt
suoraan Pergamon-museoon kun taas kulku
Neues Museumiin on alhaalta pohjakerroksesta. Kävijät voivat myös valita, kumpaa pääsisäänkäyntiä käyttävät. Vaate- ja lokerikkotiloja
on sekä ryhmille että itsenäisesti museoissa
vierailijoille. Tulevaisuudessa avataan kokonainen maanalainen ”antiikkipromenadi” kaikkiin
saaren museoihin.
Kaunis ja varjoisa pylväspiha
Toinen sisäänkäynti galleriarakennukseen
on katutasosta Neues Museumin ja uudisrakennuksen välille sijoittuvan pitkänomaisen
pylväspihan kyljestä. Aukiolla on ajateltu myös
kesäistä kuumuutta: keskeisenä aiheena on
suuri arkkumainen kivipaasi. Sen keskellä on
istahdettava alue, mutta suurilla kivipinnoilla
virtaa vesi kuin kirkkaita pöytätasoja pitkin.
Myös piha-aukioita kiertävän pylväistön kätkössä on pylväistön varjossa pitkä kiviaineksinen penkki. Uusi rakennus palveleekin ennen
kaikkea suurempia ryhmiä, koska museoiden
omat sisäänkäynnit on säilytetty sellaisinaan.
Katutason sisäänkäynti pyöröovineen
johtaa suoraan alakerroksen aulaan sekä
auditoriotilaan ja aulan ohessa ylempänä
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10

sijaitseviin vaatesäilytys- ja aputiloihin sekä
eleganttiin museokauppaan. Garderobi ja
hivelevän tyylikäs museomyymälä on verhoiltu korkealaatuisella pähkinäpuulla, joka
niissä tiloissa on hallitseva materiaali. Muistaa
täytyy, että Alexander Schwarz oli alun perin
viulunrakentaja.
Museokaupasta on suuren ikkunan välityksellä näkymä kanavan puolelle ja siihen osaan
Berliiniä, jossa sijaitsee myös Chipperfieldin
toimiston suunnittelema Am Kupfergraben
-taidegalleriarakennus.

7

Pituusleikkaus

8

Poikkileikkaus

9

Ravintolan vieressä sijaitsevalta terassilta avau-

tuvat näkymät kanavan varrelle. Rakennuksen materiaalisuus yhdistyy museosaaren rikkaaseen materiaalivalikoimaan. Galleriarakennuksen betonisissa
julkisivuissa on käytetty marmorirouhetta, kalkkikiveä
ja hiekkakiveä. Sileät paikallavaletut puhdasvalupinnat
hallitsevat sisätiloja.
10 Galleriarakennuksesta on käynnit Neues Museu-

Monenlaista betonia
Eri tavoin käsitelty betoni on läsnä lähes kaikissa sisätiloissa, kuten myös pohjakerroksen
uudessa pitkänomaisessa näyttelysalissa sekä
museosaaren historiaa esittelevässä korkeassa
hallissa. Ulkoarkkitehtuurin betonin vaaleuteen ja eräänlaiseen jalouteen apua antaa betonin kiviaineksina käytetty murskattu marmori
sekä paikallisesta hiekkakivestä murskattu
hienoaines. Pinnat on hiekkapuhallettu.
Avajaisia varten suureen näyttelysaliin
on koottu James Simonin elämästä ja taiteen
keräämisestä kertova vaikuttava näyttely, ja
syystä: edes berliiniläiset eivät ole tienneet,
kuka James Simon oli ja mikä merkitys hänellä
on ollut. Hänen rahoittamanaan löydettiin
myös Museosaaren suuriin vetonauloihin
kuuluva Nefertitin rintakuva.

miin sekä Pergamon Museumiin.
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Pitkä vaihtuvien näyttelyiden halli on jaettavissa useisiin osastoihin eli se luo puitteet
monenlaiselle näyttelyarkkitehtuurille. Halli
on kooltaan yli 600 neliömetriä.
Ankara mutta ylellinen
James Simonille omistettua rakennusta voi
pitää sisätilojen osalta hieman ankarana. Vaikutelma muuttuu, kun se on täynnä ihmisiä.
Rakennuksen on ajateltu palvelevan erityisesti
muualta tulevia turistiryhmiä. Toiveena toki
on, että berliiniläiset ottavat paikan myös
omakseen.
Betonin seurana ovat arvokkuutta luovat
painavat pronssiset ovet ja portaikkojen kaiteet sekä hienostuneet luonnonkivilattiat.
Tiloista on laajojen lasipintojen välityksellä
hallittuja näkymiä ympäristöön. Ravintolassa
on juhlavuutta ja terassin kalusteet ja auringonvarjot ovat viileän elegantteja. Kyltistöt
ja opasteet ovat myös tarkoin mietittyjä osia
kokonaisuudesta.
Tässä rakennuksessa Chipperfieldin toimiston pidättyväinen tyyli tukee sitä tosiasiaa, että
museoiden keskiössä ovat kuitenkin ja erityisesti niiden aarteistot kokoelmineen. Avarat ja
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arvokkaat, mutta neutraalit sisäänkäyntitilat
luovat mahdollisuuden saada todellisia löytämisen ja oivalluksien kokemuksia varsinaisten
museoesineiden äärellä ja historiallisten museotilojen kätköissä.
Tarkoituksena on, että noin 300-paikkaisessa auditoriossa ja sen pähkinäpuisen katon
ja akustisista syistä vekitettyjen betonisten
seinien suojassa järjestetään lukuisia yleisöä vetäviä luento- ja keskustelutilaisuuksia.
Ravintolan on tietenkin tarkoitus houkutella
kävijöitä myös museoiden aukioloajan ulkopuolella. Terassi näkymineen on aina avoin
kaikille; James Simon -galleriasta sekä sen portaikosta ja muista avoimista tiloista toivotaan
myös berliiniläisten uutta tapaamispaikkaa.
Kritiikkiä, tietenkin
Galleriarakennuksesta on esitetty myös kritiikkiä, joka kohdistuu pylväsrivistöjen käyttöön ja
rakennuksen hintaan. Vaikeista perustamisolosuhteista johtuen budjetti hipoi niinkin suurta
summaa kuin 140 miljoonaa.
Taloa eniten kritisoineiden suulla väitetään
pylväistöjen olevan sukua Albert Speerin arkkitehtuurille tai pyrkivän kilpailemaan Karl Frie-

drich Schinkelin ja Friedrich August Stülerin
arkkitehtuurin kanssa. Muistaa kannattaa, että
David Chipperfiledin toimisto on nyt käyttänyt
hämmästyttävän ohuita vaaleita pilaririvistöjä
rakennuksessa, joka on kokonaan omistettu
henkilölle, jonka muiston nimenomaan kansallissosialistit halusivat mitätöidä. Arkkitehtuurin perustelut ovat kontekstissa, eivät Saksan
lähihistoriassa. Pilaririvistöt ja pylväskäytävät
ovat arkkitehtonisina aiheina tuttuja jo antiikista, joten ilkeämielinen ja mutkia oikova
vertaus voidaan jättää omaan arvoonsa.
Kritiikkiä on esitetty myös siitä, etteivät arkkitehti ja tilaaja ole oivaltaneet tehdä museon
viereen kanavan varrelle uimapaikkaa. Siihen
voi vastata, että kanava on vaarallinen ja että
rakennus tasanteineen on museo ja sellaisena
arvokasta julkista kaupunkitilaa. Märissä
uimahousuissa istuskelu museoravintolan
terassilla ei kenties ole asia, jota Berliinissä
juuri tähän kaivattaisiin. Kauniita ja alastomia vartaloita voivat kaikki sen sijaan käydä
tarkastelemassa museoiden kätköissä, sekä
maalaus- että veistostaiteen välityksellä.
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11 Sisätilojen paikallavaletut betonipinnat luovat
rauhallisen ja yhtenäisen tunnelman sisätiloihin.
12 Alin kerros.
13 Katutason sisäänkäynti, myymälä ja auditorio.
14 Ylin sisääntulokerros, ravintola ja terassi.

12

James Simon Gallerie
Date: 1999–2018
Gross floor area: 10,900 m2
Client: Stiftung Preußischer Kulturbesitz
represented by Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung
Architect: David Chipperfield Architects
Berlin
Partners: David Chipperfield, Martin
Reichert, Alexander Schwarz (Design lead)
Structural engineer: IGB Ingenieurgruppe
Bauen
Services engineer: INNIUS DÖ, Inros Lackner
Building physics: Müller-BBM
Fire consultant: Arge Brandschutz
Lighting consultant: matí AG
Lighting design: Conceptlicht, Traunreut
Signage design: Polyform
Landscape architect: Levin Monsigny Landschaftsarchitekten
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15

15 Ylempi sisääntulokerros.
16 Leveät portaat yhdistävät kerrokset toisiinsa.
17 Vaalean portaikon päässä avautuu käynti Lustagartenin ja Unter den Lindenin suuntaan katsovalle
pylväiden ympäröimälle parvekemaiselle tasanteelle
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18 Näyttelytila
19 Auditoriossa on pähkinäpuinen katto ja akustisista

Tarja Nurmi

James Simon Galerie Berliinissä

syistä vekitetyt betoniset seinät. Tilassa järjestetään
muun muassa erilaisia luento- ja keskustelutilaisuuksia.
20 Neliön muotoisten pylväiden rivit liittyvät luonnonkivilattiaan.
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James-Simon-Galerie in Berlin
As a continuation of Friedrich August Stüler’s forum architecture, the James-SimonGalerie serves as the new entrance building
for Museum Island, completing the ensemble
between the Kupfergraben canal and Neues
Museum. Together with the ‘Archaeological
Promenade’, it forms the backbone of the
master plan that was developed in 1999 and
adopted as the basis for all further planning
on Museum Island. The building is sited on a
narrow strip of land where Karl Friedrich Schinkel’s ‘Neuer Packhof’ administration building
stood until 1938.
As the new gateway to the Museum Island,
the James-Simon-Galerie plays a significant role and is suitable for welcoming large
numbers of visitors, housing all the facilities
required by the contemporary museum-goer.
The James-Simon-Galerie addresses itself to the
Lustgarten, the Schlossbrücke (Palace Bridge),
and the Kupfergraben canal. It forms a physical connection above ground with the Pergamon Museum and links the museum via the
Archaeological Promenade at basement level
with the Neues Museum, the Altes Museum and
the Bode Museum.
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A staggering of the building dimensions
ensures that the view from the Schlossbrücke
into the depths of the Museum Island and of
the west façade of the Neues Museum is preserved. The high stone plinth of the building
reinforces the bank of the Kupfergraben canal,
above which a tall colonnade rises up, expressing a classical piano nobile. Large parts of this
principal level will be accessible to the public
outside opening hours, further extending the
public realm of the Museum Island. Slender
columns become a leitmotif, reminiscent of
the famous sketch by Friedrich Wilhelm IV for
his ‘cultural acropolis’. They continue Stüler’s
colonnade that originally ended at Neues
Museum in a contemporary form, creating a
new small colonnaded courtyard between the
Neues Museum and the James-Simon-Galerie.
Three flights of wide steps, set between the elongated plinth and the lower colonnade, invite
visitors into the building. Arriving at the upper
level, visitors enter a generous foyer, with info
and ticket counters and direct level access to
the main exhibition floor of the Pergamon
Museum. The foyer also encloses the cafeteria
and opens out onto a grand terrace that, along
Kupfergraben canal, runs the full length of the

building. A mezzanine floor beneath the main
entrance foyer accommodates the museum
shop, a large cloakroom, toilet facilities and
lockers, while the temporary exhibition spaces
and an auditorium are situated in the basement level.
The architectural language of the JamesSimon-Galerie adopts existing elements of the
Museum Island, primarily from the external
architecture, such as built topography, colonnades and outdoor staircases, making reference
to Schinkel, Stüler and the other architects
involved in the creation of Museum Island.
The materiality of the building in reconstituted
stone with natural stone aggregate blends in
with the rich material palette of the Museum
Island with its limestone, sandstone and rendered façades, while smooth in-situ concrete
dominates the interior spaces.
The entrance building is named after one
of the city’s most important patrons, James
Simon, who bequeathed his art collections and
excavation findings to the Berlin State Museums at the beginning of the twentieth century.
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Runko nousi kolmessa kuukaudessa
Firmus Li&Me Oy:n urakoima uudiskohde
osoittaa, että harkkorakentaminen soveltuu
hyvin myös pienkerrostaloja korkeampiin
asuinrakennuksiin.
– Kiitos Lammin Kuorikivi -valueristeharkon, joka on hyvä vaihtoehto elementtirakentamiselle, Petri Lilja sanoo.
Rakennus P. Lilja on urakoinut 15 vuoden
ajan Lammi Kivitaloja. Aivan Lohjan kaupungin keskustassa vapautui tontti asuinrakentamiseen, kun vanha asuin- ja liikekiinteistö
purettiin pois. Petri Lilja perusti ystävänsä
Mikko Merisen kanssa Firmus Li&Me Oy:n tätä
projektia varten. Yhtiö hankki tontin omistukseensa. Kaavan rakennusoikeus salli alun perin
nelikerroksisen asuinkiinteistön.
– Menimme rakennusvalvontaan pyytämään pariakymmentä neliötä lisää. Viranomaiset itse ehdottivat, että rakentakaa viideskin
kerros. Sehän vain sopi, paikallinen kivirakentaja Petri Lilja toteaa.
Urakoitsija tutustui viime vuonna lanseerattuun Lammi Kuorikivi -valueristeharkkoon.
– Huomasimme Kuorikiven edut ja
uskoimme näiden kivien soveltuvan myös
tähän kerrostaloon. Ja valinta oli oikea. Hyvin
olisi voitu tehdä pari kerrosta lisääkin. Kuorikiven kantavuus riittää kyllä, Petri Lilja sanoo.
Asunto Oy Lohjan Liljankukan pohjatyöt ja
paalutus tehtiin tämän vuoden maaliskuussa,
rungon harkkorakentaminen aloitettiin maalis-huhtikuun taitteessa. Heinäkuun lopussa

50

Artikkelin kuvat: Olli Urpela ja Lammin Betoni Oy

Valueristeharkolla
viisikerroksinen asuintalo
Lohjan keskustaan

Lammi Kuorikivi -valueristeharkko lanseerattiin ”harkkorakentamisen uutena innovaationa” viime syksyn FinnBuild-messuilla.
Kuorikiven etuna on, että harkko voidaan valaa yhdeltä valuaukkopuolelta. Työmaan kannalta suurin ajan säästö syntyy siitä,
että Kuorikivi on rapattavissa heti valun jälkeen. Rappaamaan
pääsee heti, kun ikkunat ja vesikatto ovat paikallaan.

rakennustyömaalta lähdettiin lomille ja hyvä
oli lähteäkin: runko oli pystyssä, kantavat väliseinät, hissikulu, portaat, välipohjat ja parvekelaatat paikoillaan – vain vesikatto puuttui.
Talon runko nousi siis harjakorkeuteensa noin
kolmessa kuukaudessa.
– Aikatauluun laitettiin kova tavoite, mutta
se piti. Elementeillä ei olisi toimitusaikojen
vuoksi päästy nopeampaan tahtiin.
– Meillä on oma, hyvä ja kokenut porukka.
Tämä työmaa pyörii viiden miehen voimin eli
rakennusajan nopeus ei johtunut siitä, että

1

Lammin kuorikivi KK400 on valueristeharkko.

2

Kuorikiven ulkokuorena ja rappausalustana on

200×200 mm ruutuihin jaettu 25 mm paksu, mallisuojattu betonikuori. Rappaamaan pääsee heti kivien
ladonnan ja valun jälkeen. Kantavana sisäkuorena
toimii 200 mm betonikuori ja eristeenä grafiitti-EPS.

1
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3

Kuorikivi kustannus- ja menekkitaulukko

Selite
Rungon
materiaalit

Menekki

Lammi Kuorikivi™ -harkot
Valubetoni
• Pumpattuna
• Lujuusluokka C25/30-2
• Rasitusluokka XC1
Harjateräkset A500HW
• Minimiteräkset:
• Pysty T10 k400
• Vaaka 2T8 k400

Kokonais
hinta (alv 0%)

8,33 kpl/m²

n. 62,00 €/m²

120 l/m²

n. 15,00 €/m²

n. 9 m/m²

n. 2,50 €/m²

3

As Oy Lohjan Liljankukan runko nousi harjakor-

keuteensa noin kolmessa kuukaudessa. Kuorikiveä
on helppo käsitellä työmaalla. Yksi harkko painaa
noin 25 kiloa. Väliseinät ja hissikuilu on toteutettu
Lammi MH200 -muottiharkoilla. Osa väliseinistä on
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n Ako Wall.

Materiaalihinnat ilman pinnoituksia n. 79,50 €/m²
Rungon
työt

Harkkotyöt, sis:
• Mittaukset
• Harkkojen ladonta
• Harkkojen raudoitus
• Sähkörasioiden ja hanakulmien asennus
• Harkkojen valaminen
• Telinetyöt

n. 50 €/m²

Rungon hinta yhteensä ilman pinnoituksia n. 129,50 €/m²
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Eristerappausjärjestelmän iskunkestävyysvaatimukset ETAG 004 mukaan eri käyttöluokille (BY57 2011).

Käyttöluokka

Iskunkestävyys

Käyttöluokan kuvaus

Toteamistapa

I

10 J

Alimman kerroksen katujulkisivut tai
muut koville ihmisten aiheuttamille
iskuille altistuvat alueet.

Pintaan ei saa
muodostua vaurioita.

II

10 J

Seinäalueet, jotka voivat altistua potkuille tai tavaroiden heittelyille mutta
eivät ole suoraan kadun vieressä.

Näkyvät halkeamat
mahdollisia, ei
läpileikkautumista.

III

3J

Eivät todennäköisesti tule altistumaan
ihmisten aiheuttamille iskuille tai tavaroiden heittelylle.

Näkyvät halkeamat
mahdollisia, ei
läpileikkautumista.

oltaisiin palkattu lisää rakennusmiehiä ja
jouduttu lisäämään siltä osin rakennuskustannuksia.
Nopea valaa, rappaamaan heti
Lammi Kuorikivi on ammattilaiskäyttöön
kehitetty valueristeharkko, joka syntyi halusta
parantaa rappaus-alustan ja pinnan hallintaa
sekä lujuusominaisuuksia. Perinteisiin harkkoihin verrattuna Kuorikivi nopeuttaa rakentamista, kun rappaamaan päästään heti valun
jälkeen. Kuoressa on hyvä iskunkestävyys.
Kuorikiven ulkokuorena ja rappausalustana toimii 200×200 mm ruutuihin jaettu 25
mm paksu, mallisuojattu betonikuori. Kantavana sisäkuorena puolestaan toimii 200 mm
betonikuori ja eristeenä grafiitti-EPS. Aukkojen ylitykset tehdään Lammin patentoimalla
liittoprofiililla.
Kuorikivi on helppo valaa yhden valuaukkopuolen ansiosta. Betonia valetaan vain
yhteen uraan, jolloin sekä valu että vibraus
sujuvat nopeammin.
– Harkkojen latominen on helppoa – jostain
syystä sitä joskus ihan turhaan pelätään, Petri
Lilja toteaa.
– Kuorikivi painaa noin 25 kiloa ja yksi
mies voi latoa 300–350 kiveä päivässä. Kiven
rakenteen ansiosta betonointi on helppoa,
joten täälläkin pystyttiin valamaan melkein
kerros kerrallaan.
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Kuorikiven pinta päästään rappaamaan
heti eli ei tarvitse odottaa yhden lämmityskauden yli kuten kivirakenteissa yleensä. Näin
ollen rakennus valmistuu kokonaisuudessaan
huomattavan nopeasti.
Iskulujuuskokeissa tiukin luokitus
Lammin Betoni kehitti yhdessä TTY:n kanssa
Kuorikiven lopullista muotoa ja rakennetta,
jotta tuotteen lujuus ja käytettävyys saatiin
mahdollisimman hyviksi. Kuorikivi soveltuukin asuntotuotannon lisäksi hyvin myös
muihin teknisesti haastaviin rakenteisiin,
joissa on suuret lujuusvaatimukset.
– Kun lopullista tuotetta testattiin, saavutettiin Kuorikivellä ETAG 004 -mukaisen iskulujuuskokeen tiukin luokitus. Ohutrappausjärjestelmän kannalta tämä on rappausalustalle
poikkeuksellisen hyvä tulos. Kuorikiveä voidaan siis käyttää jopa alueilla, jonne on maantasolta avoin pääsy ja joka on suojaton kovien
kappaleiden iskuille, Lammin markkinointi- ja
kehityspäällikkö Markus Inkiläinen kertoo.
Helppo kuljettaa ja käsitellä
As Oy Lohjan Liljankukka sijaitsee valmiin
kaupunkirakenteen keskellä, vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa paikallista Prisman
liikekiinteistöä vastapäätä.
– Harkkorakentamisen yhtenä etuna on se,
että harkkoja on sekä helppo tuoda työmaalle

ETAG 004 ja
ISO 7892:1988

että käsitellä rakennuksella. Lammin Betoni
toimitti Kuorikiviä työmaallemme kuorman
kerrallaan, noin 40 tonnia eli melkein yhden
kerroksen verran. Hiab-autoilla harkot nostettiin suoraan holveille ja siellä pumppukärryillä
eteenpäin.
– Rakennusmateriaaleja ei tarvinnut välivarastoida työmaalla, joten ei tarvittu varastointitilaa eikä tullut varastointikustannuksia.
Elementtien kanssa olisi meneteltävä toisin –
ne eivät olisi tälle työmaalle mahtuneetkaan.
– Kuorikivessä käytettävä EPS-eriste kestää
kosteutta hyvin eli rakennusaikaiset sateet
eivät haittaa eivätkä aiheuta myöhemmin
ilmaantuvia kosteusongelmia, Petri Lilja sanoo.
– Harkkorakentaminen on joustavaa, sillä
se mahdollistaa muutoksia ja viilauksia vielä
rakennusvaiheessakin, mikä saattaa usein olla
tarpeenkin.
– Perinteiset harkot ovat edelleen hyvä
rakennusmateriaali, mutta Kuorikivellä voidaan nyt toteuttaa myös korkeampia kerrostaloja kuin ennen, Petri Lilja toteaa.
Asunto Oy Lohjan Liljankukan asunnot
suunniteltiin asukkaille, jotka ehkä jo ikänsä
vuoksi haluavat muuttaa pientaloistaan takaisin palvelujen äärelle. Lähes kaikki asunnot
myytiinkin jo rakennusaikana.
– On ollut hyvä huomata, miten tulevat
asukkaat osaavat arvostaa laadukasta kivirakentamista, Petri Lilja sanoo.
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6

Julkisivu kaakkoon

7

Julkisivu luoteeseen

4

Asunto Oy Lohjan Liljankukan havainnekuva

8

Julkisivu lounaaseen

9

Julkisivu koilliseen

kadulle päin.
5

As Oy Lohjan Liljankukka sijaitsee aivan Lohjan

ydinkeskustassa ja ylimmästä, viidennestä kerroksesta
on näkymä Lohjanjärvelle.

Asunto Oy Lohjan Liljankukka
4 asuinkerrosta ja maantasokerros, jossa
mm. autotallipaikkoja ja varastotiloja
16 asuntoa, koot 53–63 m2, kaikissa oma
parveke ja sauna, jonka saattoi rakennusvaiheessa muuttaa vaatehuoneeksi
Runkorakenne: Lammi Kuorikivi™
-valueristeharkko
Väliseinät ja hissikuilu: Lammi MH200
-muottiharkot, osa väliseinistä Rakennus
betoni- ja Elementti Oy:n Ako Wall
Portaat: HB-Betoniteollisuus Oy
Valmisbetoni: Rudus Oy
Ontelolaatat: Parma Oy
Parvekelaatat: Kosken Betonielementti Oy
Perustajaurakoitsija: Firmus Li&Me Oy
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Matti Rahkila Oy / Pentti Saarinen
Rakennusaika: 4/19–6/20
Sijainti: Kasarminkatu 3, Lohja
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10 Ensimmäisessä kerroksissa on viisi autotallipaikkaa sekä varasto- ja teknisiä tiloja.

11 Asuinkerrokset ovat identtisiä. Jokaisessa
kerroksessa on neljä asuntoa.

KASARMINKATU
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12

12 As Oy Lohjan Liljankukka on harkkorakenteinen,
viisikerroksinen asuintalo. Urakoitsijan mukaan kohteessa käytetty Lammi Kuorikivi -harkkorakenne
näytti toteen, miten harkkorakenne on selvästi kilpailukykyinen vaihtoehto elementtirakentamiselle
sekä aikataulultaan että kustannuksiltaan.
13 – Asetimme rakentamiselle tiukan aikataulun,
mutta Lammin Kuorikiven ansiosta viisikerroksisen talon runko asennettiin kolmessa kuukaudessa.
Elementeistä rakentamallakaan ei olisi nopeampaan
aikatauluun pystytty. Elementtien kuljetus ja välivarastointi ahtaalla tontilla olisi ollut lähes mahdotonta,
sanoo kivirakentaja Petri Lilja Rakennus P. Lilja Ky:stä.

13
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14

14 Lammi Kuorikivistä saadaan runkoon massiivinen
rakenne, jossa on kaikki laadukkaan kivirakentamisen
edut – ja valmiiseen asuntoon tulee leveät ikkunapenkit
hieman vanhan ajan malliin.
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Lammi Kuorikivi™ -valueristeharkko
Ulkokuorena ja rappausalustana toimii
200×200 mm ruutuihin jaettu 25 mm paksu,
mallisuojattu betonikuori
Sisäkuorena 200 mm betonikuori
Eristeenä grafiitti-EPS
Voidaan rapata heti valun jälkeen
Hyvä julkisivun iskunkestävyys
Erinomainen kantavuus ja palonkesto
(REIM120, EIM240)
Hyvä äänen eristävyys (Rw = 57 dB)
Helppo ja nopea valaa
Valmistaja: Lammin Betoni Oy
www.lammi.fi

Five-storey apartment building built
from insulating cast in-situ blocks
Lammi Kuorikivi is an insulating cast in-situ
concrete block designed for professional use.
The arrangement of casting holes on one side
makes it easy to cast. Time savings on the worksite are maximised by the possibility to plaster
the blocks immediately after casting. Plastering
work can be started as soon as the windows
and the roof are in place.
The five-storey Housing Management Company Lohjan Liljankukka built in Lohja demonstrates the suitability of block construction also
with apartment buildings above three storeys
high. The building frame reached eaves height
in about three months. The surface of Kuorikivi
blocks can be plastered immediately, without
having to wait over one heating season which
is usually the case.
Lammin Betoni developed the final form
and structure of Kuorikivi blocks together with
Tampere University of Technology to maximise
the strength and usability of the product. Apart
from housing production, Kuorikivi blocks are
well suited also to other technically demanding
structures with high strength requirements.
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Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA
PES-Arkkitehdit Oy
tuomas.silvennoinen@pesark.com

Artikkelin kuva-aineisto: PES-Arkkitehdit Oy

Icon Yunduan Tower
Chengdu:ssa on pilvien
yläpuolella

Icon YunDuan on hybridirakennus, joka sijoittuu Kiinan Chengdun
kaupungin laidalla sijaitsevalle korkean teknologian erityisalueelle. Hankkeen tavoitteena oli luoda maamerkki saavuttaessa
alueelle kaupungin ulkopuolelta sekä paikallinen maamerkki
alueen aikaisemmille rakennusvaiheille.

Chengdun asukasluku on noin 12 miljoonaa,
josta noin 4 miljoonaa asuu kaupunkialueella.
Chengdu on Sichuanin provinssin kehittynyt,
eloisa pääkaupunki ja Länsi-Kiinan keskus.
Hanke perustuu kilpailuvoittoon vuonna
2009. Kilpailun järjestäjä, Kiinan valtion
omistama Chengdu Hi-tech Investment
Group valitsi kilpailuun poikkeuksellisesti
kolme pohjoismaalaista toimistoa. PES-Arkkitehtien lisäksi kilpailuun kutsuttiin tanskalainen Schmidt-Hammer-Lassen Architects
sekä Arkkitehtitoimisto Helin & Co Suomesta.
Kilpailutehtävä käsitti noin 140.000 m2 laajuisen toimisto- ja asuinalueen suunnittelun
sisältäen 40-kerroksisen toimistotornin. Kohde
sijaitsee alueella, johon ovat sijoittuneet lukuisat kansainväliset teknologiayritykset kuten
Nokia ja Tieto.
Välittömästi kilpailun ratkettua alkoi
PES-Arkkitehdit kehittämään aluetta voittaneen ehdotuksen pohjalta yhteistyössä tilaajan ja paikallisen suunnittelutoimiston, China
Southwest Architectural Design & Research
Institute (CSWADI) kanssa.
Lyhyen jatkokehitysvaiheen aikana muokattiin ideaa kilpailuehdotuksen periaatteiden pohjalta siten, että ehdotuksen kolmen
tornitalon ryhmä sekä tehtävään kuuluneet
asuntohotellit korvattiin yhdellä toimistoja liikerakennustornilla, laajuudeltaan noin
100.000 m2. Asuintalojen helminauhamainen
rivistö muotoiltiin yhdeksi käärmemäiseksi
noin 20.000 m2 laajuiseksi asuintaloksi.

1

Asemapiirros

2

192 metriä korkea hybriditorni on näyttävä maa-

merkki Kiinan Chengdun kaupungissa.

2
1
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3

Hankkeen suuren koon ja nopean aikataulun takia ehdotimme suunnittelutehtävän
jaettavaksi siten, että PES-Arkkitehdit vastaa
hankkeen yleissuunnittelusta sekä tornin
suunnittelusta ja Helin & Co suunnittelee
asuinrakennuksen.
Kiinalainen suunnitteluprosessi etenee
suomalaiseen nähden usein yllätyksellisesti
ja nopeatempoisesti. Tornitalon ehdoton maksimikorkeus kilpailuun ryhdyttäessä oli 120 m,
mutta se kasvoi noin 12 m kuukaudessa ollen
joulun 2009 aikoihin jo 192 m. Ilmeisesti tilaaja
halusi jättää tornin juuri kiinalaisen onnenluvun verran vajaaksi tasan kahdesta sadasta
metristä?
Myös tornin toiminnot kehittyivät vauhdikkaasti. Alun perin toimistorakennuksesta
kehittyi monipuolinen rakennuskompleksi.
Pysäköinnin lisäksi rakennuksen maanalaisiin
tiloihin oli tarkoitus toteuttaa noin 5.000 m2
kylpylä ja kuntosali sekä henkilökunnan tiloja.
Tornin kaksi ensimmäistä kerrosta sisälsivät
suunnitelmassa kauppakeskuksen. Kolmanteen ja neljänteen kerroksessa sijoittuu ravintoloita; viidenteen kongressikeskus. Tämän
jälkeen seuraa 23 toimistokerrosta ja 13 kerrosta, joihin sijoittuu hotelli. Tornin kolmessa
ylimmässä kerroksessa on ravintola- ja edustustiloja. Myöhemmin rakennuttaja päätti korvata kylpylän 900 hengen maanalaisella kon-

60

serttisalilla, jonka kiinalainen kumppanimme
suunnitteli osin rakennuksen alle ja osin sen
viereen. Konserttisalihanke hidasti hankkeen
rakentamisen aloitusta noin kahdella vuodella.
Lopulta alueelle kaivettiin 4,6 ha laajuinen ja
noin 18 m syvä kuoppa ja rakentaminen saattoi
alkaa.
Rakennuksen kuilujen ja vertikaaliyhteyksien täyttämä, jäykistävä ydin on betonia. Noin
22 m × 22 m laajuisen ytimen betoniseinämät
ovat 1000 mm vahvuiset. Muuten rakennuksen
runko on terästä. Rungon pääosat koostuvat
pyöreistä betonitäytteisistä teräspilareista ja
600 × 110 mm teräspalkkien muodostamasta
9 m × 9 m ruudukosta. Ruudukon sekundääri
palkiston päälle valettiin 120 mm liittolaatta.
Tätä perusrakennetta sovellettiin eri tavoin
rakennuksessa, jonka 47:sta kerroksesta 30
terassoituu kahden julkisivun osalta. Terasseille rakennettiin kasvialtaita puille ja köynnöksille. Rakennuksen muut julkisivut ovat
pääosin lasista ja lasitetuista keraamisista
umpiosista koostuvaa kudelmaa.
Luonnossuunnitteluvaiheen loppupuolella
rakennus päätettiin siirtää tasoa vaativampaan
maanjäristysluokkaan, mikä kasvatti viisi kerrosta korkean pääaulan pilareiden paksuutta
1 m:stä 1,5 m:iin.
Kiinalainen arkkitehtisuunnittelu käsittää useimmiten vain rakennuksen rungon ja

3

Tornin kaksi ensimmäistä kerrosta sisältävät

suunnitelmassa kauppakeskuksen. Kolmanteen ja
neljänteen kerroksessa sijoittuvat ravintoloita; viidenteen kongressikeskus. Sitten 23 toimistokerrosta ja 13
hotellikerrosta. Tornin kolmessa ylimmässä kerroksessa
on ravintola- ja edustustiloja.
4

Iltanäkymä tornin ympäristöstä.

5

Torni voidaan valaista eri valovärein.
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6

Rakennuksen julkisivut ovat pääosin lasista ja

lasitetuista keraamisista umpiosista koostuvaa kudelmaa
7

Julkisivun materiaalit ja leikkaus.

6

3

2019

tekniikan suunnittelun. Sisustuksen suunnittelu raakapinnoista alkaen on erillinen
toimeksianto ja työvaihe. Samoin julkisivuista
suunnitellaan arkkitehtisuunnitteluvaiheessa
vain pääperiaatteet. Varsinainen detaljitasoinen suunnittelu tehdään tavallisesti arkkitehtisuunnittelun jälkeen. Vallitsevasta
käytännöstä poiketen teimme tarkat detaljisuunnitelmat rakennuksen kaikista julkisivutyypeistä jo luonnosvaiheessa. Julkisivut on
myös toteutettu laatimiemme detaljisuunnitelmien mukaisesti.
Osana luonnossuunnittelua teimme konseptitasoiset suunnitelmat piha-alueista (land
scape design) sekä yksityiskohtaiset sisustussuunnitelmat rakennuksen kaikista julkisista
tiloista. Pääosa tiloista toteutettiin kuitenkin
suunnitelmistamme poiketen.

Rakennus on otettu pääosin käyttöön
vuoden 2018 aikana. Rakennuksen päävuokralaiseksi on asettumassa Euroopan unionin
Project Innovation Center (EUPIC).
Kiinalaisessa rakennuttajassa on se viehättävä piirre, että tehokkuuksien ja numeroiden
ohessa rakennuksia käsitellään symboliikan ja
runollisten mielikuvien kautta. Rakennuksella
täytyy olla tarina. Asiakkaamme Herra Pingin
kanssa päädyimme ajatukseen valkoisesta vuoresta, joka puutarhamaisine terasseineen nousee
vedestä pilvien yläpuolelle. Niinpä rakennus sai
nimen Yun Duan, ”Pilvien yläpuolella”.
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8

9
8

Rakennemalli

9

Rakennemalli

10 Rakennuksen kuilujen ja vertikaaliyhteyksien
täyttämä, jäykistävä ydin on betonia.
11 Julkisivudetalji kasvialtaineen
12 Rungon pääosat koostuvat pyöreistä betonitäytteisistä teräspilareista ja 600 × 110 mm teräspalkkien
muodostamasta 9 m × 9 m ruudukosta. Ruudukon
sekundääripalkiston päälle valetaan 120 mm liittolaatta.

10
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13 Terassi
14 Terassin leikkaus kasvialtaineen.

Icon Yunduan Tower, Chengdu, Kiina
Osoite:			
Chengdu High Tech Zone, Chengdu, Kiina
Valmistumisvuosi:		
2017
Laajuus: 			
103650 m² (maan päällinen osa)
			
Koko hanke noin 160.000m2
Suunnittelija:		
PES-Arkkitehdit Oy
			
Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA (pääsuunnittelija)
			
Pekka Salminen, professori, arkkitehti SAFA
Paikallinen arkkitehti:
China South West Architecture and Design Institute, CSWADI
Tilaaja/ rakennuttaja:
Chengdu Hi-Tech Investment Group Co. Ltd.
Pääkäyttäjä:		
Euroopan unioni, EU Project Innovation Center (EUPIC).
Pääurakoitsija: 		
China State Construction Engineering Corp. Ltd.
Tekniset suunnittelijat:
China Southwest Architectural Design and Research Institute,
CSWADI			
a+g Licht, Saksa (valaistussuunnittelija)
Rakennuksen päätoiminnot (kellarista lukien):
- pysäköintitiloja noin 3000 autolle ja yhteys metroasemalle.
- maanalainen konserttisali 900 hengelle (CSWADI)
- aula ja kaupallisia tiloja
- ravintoloita
- konferenssikeskus
- toimistotiloja
- asuntohotelli
- ravintola- ja VIP tiloja, helikopterikenttä
Rakennus on 192 m korkea ja siinä on 47 maanpäällistä ja 3 maanalaista kerrosta.
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15

Icon Yunduan Tower in Chengdu, China
Icon YunDuan is a hybrid building located in
the high-tech special zone on the outskirts of
the city of Chengdu.
The project is based on the winning entry of
a competition organised in 2009. The competition brief covered the design of a ca. 140.000 m2
development of office and residential facilities,
including a 40-storey office block tower.
Immediately after the competition results
were announced, PES-Architects began to
develop the area on the basis of the winning
entry in collaboration with the client and a
local design office, China Southwest Architectural Design & Research Institute (CSWADI).
Instead of a group of three high-rise buildings
and apartment hotels, a decision was made to
build a single business tower with a volume
of about 100.000 m2. The apartment buildings
planned to be implemented as a string of pearls
were replaced by a single, snake-shaped 20.000
m2 apartment building.
In China, a design process is often characterised by surprises and a fast pace. The maximum
height of the tower increased from 120 metres
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to 192 metres. The functions to be contained
in the tower also developed with speed. What
was originally an office tower evolved into a
versatile building complex, offering parking to
some 3000 cars, an underground concert hall
seating 900 (CSWADI), a lobby and commercial
premises, a conference centre, office facilities, an
apartment hotel, restaurant and VIP facilities,
and a helipad.
The stiffening core of the building, filled with
shafts and vertical connections, is a concrete
structure. The walls of the ca. 22x22 m core are
1000 mm thick. The rest of the building frame
is of steel. The main components of the frame
consist of round, concrete-filled steel columns
and a 9 m x 9 m grid formed of 600x110 mm steel
beams. A 120 mm thick composite slab is cast
on top of the grid’s secondary beam structure.
This basic structure is applied in a variety of
ways throughout the building and 30 of the
building’s 47 floors are terraced on two sides.
The terraces are fitted with planter boxes for
trees and climbing plants. The chequered pattern of the other facades is formed mainly of
glass and glazed ceramic infill elements.

15 Rakennuksen päävuokralaiseksi on asettumassa
Euroopan unionin Project Innovation Center (EUPIC).
16 Korkean maanjäristysluokan vuoksi viisi kerrosta
korkean pääaulan pilareiden paksuutta kasvatettiin
1,5 m:iin.
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Korkea rakentaminen yleistyy –
insinöörit uusien haasteiden edessä

Juha Valjus, dipl.ins., kehitysjohtaja
Sweco Rakennetekniikka Oy
juha.valjus@sweco.fi

Suunnittelulle uusia haasteita
Korkea rakentaminen on rakennesuunnittelulle erittäin haasteellista. Korkeiden rakennusten toteuttaminen kustannustehokkaasti
vaatii onnistuakseen nykyistä enemmän
yhteistyötä ja ymmärrystä kaikilta suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijoilta. Haasteita
tulee erityisesti luotettavien runkorakenteiden,
tehokkuuden ja eri järjestelmien sekä rakentamisen nopeuden yhteensovituksessa.
Korkea rakentaminen yleistyy Suomessa
ja 16 kerrosta korkeista asuinrakennuksista
on tulossa melkein arkipäivää – aikaisemmin
ne olivat melkoisia harvinaisuuksia. Tämän
korkuisissa rakennuksissa uudet haasteet
ovat vielä pieniä ja niitä ei ehkä enää kannattaisikaan luokitella korkeaan rakentamiseen.
Kun kurotetaan yli 100 m korkeuteen, tarvitaan jo uutta osaamista ja uusiin haasteisiin
vastaamista.
Haasteita löytyy asioista, joita ei matalammissa rakennuksissa ole niin perusteellisesti
tarvinnut ratkoa ja joiden vaativuutta, eikä
merkitystä aiemmin ole tarvinnut tai osattu
ottaa huomioon. Kokemuksien karttuessa on
opittu paljon suunnittelusta, yhteistoiminnasta ja itse rakentamisesta. Oppia ja kokemuksia on järkevästi käyty hakemassa myös
maista, joissa on rakennettu korkealle jo kauan.
Mitä korkeammalle kurotetaan, sitä suuremmat ovat haasteet. Kaikkien suunnittelijoiden ja rakentajien tulee olla tehtäviensä
tasalla ja ymmärtää, että pelkillä rakenteiden
mekaniikan perusteilla ja eurokoodien perus-
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Korkea rakentaminen on kaupunkimaisemassa alueen siluettiin ja näkymiin vaikuttavaa, ympäröivän rakennuskannan korkeuksista poikkeavaa ja kauas näkyvää rakentamista. Suomessa
korkeaksi rakentamiseksi luokitellaan yleensä yli 16 kerroksiset
asuin- tai toimistotornit sekä erilaiset hybridi- tai hotellikohteet,
joissa kerroksia löytyy vielä enemmän.

kaavoilla ei saada toimivia korkeita rakennuksia. Onneksi Suomesta löytyy riittävästi osaajia
suunnitteluun ja rakentamiseen.

1

Helsingin korkean rakentamisen ohjekortit

2

Suomen korkeimmat asuinrakennukset rakenteilla

Helsingin Kalasatamassa.

Ohjeistusta löytyy
Korkean rakentamisen projektinhallinta ja
aikataulutus poikkeavat tavanomaisesta
rakennusprojektista tietyiltä osin. Esimerkiksi useat rakentamiseen liittyvät prosessit
tulee aloittaa aiemmin kuin on totuttu ja tästä
voi koitua yllätyksiä. Lisäksi korkeaan rakentamiseen liittyy teknisten haasteiden lisäksi
useita kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä kuten
riskianalyysit, kolmannen osapuolen tarkastus
ja muut erityismenettelyn toimenpiteet, jotka
määrittyvät tapauskohtaisesti projektin tarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi.
Hyvän perustan tällaisen rakennusprojektin hallintaan ja aikataulutukseen saa perehtymällä Helsingin uusittuun julkaisuun ”Korkean rakentamisen rakentamistapaohje 2018”.
Ohjeessa on selvitetty korkean rakentamisen
edellytyksiä, tarvittavia selvityksiä ja menettelytapoja ja ohjeeseen on syytä perehtyä
jokaisen korkean rakentamisen projekteihin
osallistuvan.
Kalasataman REDI on korkean
rakentamisen edelläkävijäkohde Suomessa
Kalasataman rannoille nousee uusi asuinalue,
jonne kohoaa Helsingin ensimmäisiä reilusti
yli sata metrisiä tornitaloja. REDIn kuusi asuintornia sekä toimisto- ja hotellitornit kurottavat
korkeimmillaan jopa 132 metriin.

3

Tornitaloissa rungon jäykistys hoituu rakennuk-

sen keskelle sijoitetun betonisen hissikuilun avulla.
Kiipeävä muottijärjestelmä muistuttaa hieman perinteistä liukuvalua. Uutta siinä on kuitenkin esimerkiksi
se, että samalla kiipeilyperiaatteella voidaan suojata
rakennettava talo kauttaaltaan ympäri. Kiipeävät
suojaseinät rakennuksen ympärillä suojaavat myös
tuulelta.

Korkean rakentamisen
rakentamistapaohje 2018

OHJEKORTIT
Hyväksytty 14.12.2018
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Kalasataman hybridikokonaisuus on yksi
haastavimmista suunnittelukohteista Suomessa. Rakennushankkeen koko, tuulinen
rakennuspaikka sekä meren läheisyys asettavat jo lähtökohtaisesti valtavat haasteet suunnittelulle. Lisäksi työmaan läpi kulkee metro ja
Itäväylä, joiden suojaus ja jatkuva toiminta on
huomioitava tarkasti suunnittelussa.
REDIssä on paljon erilaisia rakenteita ja
rakennejärjestelmiä. Kalasataman tornit ovat
niin korkeita, että kuormat alemmissa kerroksissa ovat todella suuria. Suurten kuormien
takia muun muassa rakenteiden raudoitukset
ovat paikoin erittäin tiheitä.
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5

Korkeissa torneissa on huomioitava luonnollinen, yleensä tuulen aiheuttama liike ja
värähtelyt. Tämä asia huomioidaan liikuntaliitoksissa.
Tornien muodot vaihtelevat alhaalta ylöspäin mentäessä, mikä vaikuttaa merkittävästi
tuulikuormituksiin. Kalasataman kokonaisuudessa tuulikuormien määrittely on ollut erittäin haastavaa ja niissä onkin käytetty tuulitunnelikokeita. Lisäksi tornit ovat lähekkäin
toisiaan, mikä vaikuttaa ilmavirtauksiin ja sitä
kautta tornien mitoitukseen.
Helsingin Kalasataman tornit edustavat
vaativinta suunnittelulta ja rakentamiselta

4, 5

Kalasataman tornien julkisivuja.
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Kalasataman tornien tuulitunnelikokeita erilai-

silla rakennusjärjestyksillä kokeisiin erikoistuneen
yrityksen RWDI:n toimesta.

vaadittavaa tasoa. Myös viranomaisilta edellytetään korkeaa osaamista. Rakennusten
suunnittelun ja rakentamisen edistyessä onkin
tornikohtaisesti pidetty useita riskienhallinnan palavereita (rakenteellisia sekä rakennusfysiikkaan liittyviä) ja rakennesuunnitelmien
ulkopuolisten tarkastajien kanssa on lukuisissa
palavereissa käyty läpi rakennukseen kohdistuvia voimasuureita, mitoitusperusteita rakenteille ja valittuja ratkaisuja.
Näin vaativissa kohteissa kuin Kalasataman tornit ovat, on havaittu toimivaksi ratkaisuksi laatia toisistaan kokonaan erilliset
laskentamallit rakennesuunnittelijan ja tarkastajan toimesta. Näitä laskentamalleja on
sitten verrattu keskenään ja mahdollisten poikkeamien ilmetessä, on selvitetty syyt niihin
ja tarkennettu laskentaa. Pieniä poikkeamia
syntyy helposti näin korkeassa rakentamisessa
jo pienistä mallinnuseroista esimerkiksi liitoksien osalta ja myöskin eri laskentaohjelmien
välillä saattaa syntyä eroja.
Kuormitukset korkeassa rakentamisessa
– onko niissä jotain merkittävää muutosta
matalampaan rakentamiseen?
Rakennusten, kuten myös korkeiden rakennusten, suunnittelun perustana ovat oikein
määritetyt kuormitukset, joiden avulla rakenteet suunnitellaan ja mitoitetaan. Myös korkeiden rakennusten mitoitukseen antavat
eurokoodit peruskuormat ja perusmitoitusohjeet. Tarvitaanko sitten jotain muuta – vai
pärjätäänkö pelkillä eurokoodien kaavoilla ja
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kuormituksilla? Aivan ei pärjätä - tuulikuormien luotettavaan määritykseen korkeimmissa
rakennuksissa on suositeltavaa tehdä tuulitunnelikokeet.
Mikäli korkeat rakennukset sijaitsevat toisten korkeiden rakennusten läheisyydessä, vaikuttavat tornit toisten tornien tuulikuormiin.
Korkeilla rakennuksilla on myös tutkittava,
onko rakennusten tuulesta aiheutuva huojunta
hyväksyttävällä tasolla ja tätä on miltei mahdoton selvittää ilman tuulitunnelikokeita. Huojunta on ns. käyttörajatilamitoitukseen (tässä
mukavuuteen) vaikuttava suure, ei rakennuksen
kestävyyteen vaikuttava suure. Rakennuksen
huojunta ja havaittava vaakasuuntaisen kiih-

tyvyys arvioidaan tietyllä toistumisvälillä
(yleisimmin kerran vuodessa) toistuvalla tuulenvoimakkuudella ja arvoja verrataan johonkin
käytettävään vertailuarvoon kuten esimerkiksi
standardissa ISO 10137:2007 esitettyyn.
Rakenteiden lujuuksien mitoituksessa käytetään sitten harvemmin toistuvia kovempia
tuulia rakennuksen suunnittelukäyttöiän
mukaisesti kokeista määritettynä ja tuulitunnelikokeista saadaan myös murtorajatilamitoitukseen tarvittavat voimasuureet luotettavammin kuin suoraan kuormitusstandardista
lukemalla. Standardit eivät esimerkiksi ota
huomioon rakennusten muuttuvia poikkileikkauksia, epäsäännöllistä muotoa tms.
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Kuvissa 4 ja 5 näkyy tornin profiilin muuttuminen rakennuksen yläosassa ja nämä tekijät pystytään tuulitunnelikokeissa ottamaan
huomioon.
Kalasataman torneja tulee yhteensä kahdeksan ja ne sijaitsevat toistensa lähellä, joten
kohteen rakentaja SRV on halunnut varmistaa
oikeiden tuulikuormien käytön suunnittelussa
ja mukavuustekijöiden toteutumisen. Kohteeseen on tehty tuulitunnelikokeet jokaiselle
tornille Kanadassa kokeisiin erikoistuneen
yrityksen RWDI:n toimesta. Jokaiselle tornille
tehtiin mittaukset ja mittauksissa käytettiin
useita erilaisia rakentamisjärjestyksiä torneille
ja ympäröiville rakennuksille, jotta pystyttiin
varmistumaan laskennassa käytettävien kuormien oikeellisuudesta.
RWDI määritti tuulikuormista 24 kpl eri
kuormitusyhdistelmää tuulesta kullekin tornille ja kaikki yhdistelmät tutkittiin mitoituksen yhteydessä. Kuormitukset määritetään
10 asteen välein jokaisesta tuulensuunnasta
tuulitilastoja hyödyntäen.
Rakennusten huojunta on testien perusteella vaatimuksia vähäisempää ja kaikki
Kalasataman tornit täyttävät vaatimukset
myös mukavuustekijöiden osalta.
Tuulikuormien mittauksessa käytettiin
tässä tapauksessa paineanturitekniikkaa,
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jolla saatiin suoraan kussakin rakennuksen
pisteessä vaikuttava tuulenpaine mitattua.
Rakenteiden laskenta- ja
mitoitusmenetelmät
Korkeiden rakennusten rakenteiden rasitukset
lasketaan miltei poikkeuksetta erilaisilla FEMohjelmilla (elementtimenetelmä) ja vähintään
tärkeimpien kantavien rakenteiden osalta
tehdään tarkistuslaskenta toisella ohjelmalla
toisen laskijan toimesta. Usein tämän tarkistuksen tekee ulkopuolinen rakennesuunnitelmien tarkastaja ja tuloksia verrataan
keskenään. Kalasataman tornien tapauksissa
pääosa tornien voimasuureista on Sweco
Rakennetekniikan toimesta laskettu RFEM-ohjelmalla ja ulkopuolinen tarkastaja SITOWISE
Oy on tehnyt vastaavan laskelman käyttäen
ETABS- ohjelmistoa. Tämä tarkastustoiminta
on aloitettava riittävän aikaisessa vaiheessa
projektin sujuvan etenemisen varmistamiseksi.
Kalasataman tornien tapauksessa yhteistyö on
ollut saumatonta rakentajan, rakennesuunnittelijan ja laskelmien tarkastajien kanssa. Kaikkien osapuolten hyvä yhteistoiminta korostuu
voimakkaasti tällaisissa hankkeissa.
Laskentaohjelmissa on kuitenkin tiettyjä
puutteita ja korkea rakentaminen itsessään
aiheuttaa lisähaasteita laskentaan, joten tärkeimmät asiat tarkistetaan myös taulukkolas-
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Kuvia Kalasataman tornien yhdistelmämallista.

8

Kalasataman tornin raudoitusta jäykistävissä

rakenteissa.
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kentaa tai vastaavaa käyttäen ns. käsin laskentana. Tätä tarkastusta tehdään myös kaikkein
korkeimmille pilvenpiirtäjille ja useissa maissa
on edellytetty jo säännöksissä tällaista varmistustoimintaa.
Pätevyyksiä edellytetään
Korkean rakentamisen projektit ovat poikkeuksetta asetuksessa määriteltyjä Poikkeuksellisen vaativia kohteita- rakentamisen
ja suunnittelun osalta. Tämä asettaa tietyt
pätevyys- ja kokemusvaatimukset osallistuville henkilöille. Rakennusvalvonnalla onkin
suuri rooli, kun tarkastetaan hankkeeseen
osallistuvien kelpoisuutta toimia hankkeessa.
Pätevien suunnittelijoiden tulisi olla mukana
hankkeessa jo mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, jotta voidaan välttää myöhempiä
hankaluuksia, kun on valittu vääriä rakenneratkaisuja, rakennukset huojuvat liikaa tms.
Yhteispelillä se sujuu –
yhteistyön määrä kasvaa
Korkeissa rakennuksissa suunnittelu aikaistuu
ja muuttuu osin kaikilla samanaikaiseksi poiketen perinteisemmästä suunnittelun kulusta.
Suurin muutos on ehkä talotekniikan suunnittelun siirtyminen aikaisemmaksi tietyiltä
osin ja tämä aiheuttaa tietysti talotekniikan
suunnittelijoille isoja haasteita, kun pitää suun-
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nitella ja ei välttämättä tiedetä suunniteltujen
tilojen käyttötarkoitusta. Talotekniikan suunnittelun osat täytyy aikaistaa, koska tarvitaan
hyvin aikaisessa vaiheessa tiedot jäykistäviin
rakenteisiin tulevista varauksista ym.
Korkeassa rakentamisessa mallinnus on
itsestäänselvyys ja yhteensovitukset tehdään
3D -maailmassa.
Rakenne- ja materiaaliteknisiä haasteita
Rakennesuunnittelussa kohdataan haasteita,
joita ei matalammissa rakennuksissa aina ole
tarvinnut ottaa huomioon.
Uusia tai kovempia haasteita rakennesuunnittelussa korkealle kurotettaessa ovat
esimerkiksi:
• Todella suuret kuormitukset alimmissa
kerroksissa, tuulesta ja pystykuormista.
• Materiaalina on usein käytettävä todella
kovia betonilaatuja ja C50/60 on pikemminkin perusbetonikuin poikkeus ja C80
lujuusluokan betonia voidaan joutua käyttämään erikoiskohdissa.
• Tuulen aiheuttama huojunta ja kiihtyvyydet yläkerroksissa.
• Rakenteiden halkeilun ottaminen huomioon mitoituksessa ja siirtymien laskennassa.
• Erilaisten liitosten suuret kuormat.
• Betoniseinien nurjahduskestävyyksien

pieneneminen leikkausrasitusten johdosta
jäykistävissä rakenteissa, joissa esiintyy
merkittävästi halkeilua.
• Erilaiset materiaalien rajapinnat, kuten raskaasti kuormitettujen suuren lujuusluokan
pilareiden liitokset heikommasta betonista
tehtyihin laattoihin.
• Raudoitukset muodostuvat usein jäykistävissä rakenteissa tiheiksi ja betonivalujen
onnistumiseen tulee haastavaksi ja erityistä
ammattitaitoa vaativaksi.
Kalasataman torneissa rakennetaan tornit
lisäksi toimivan kauppakeskuksen päälle ja tornien suuret kuormat siirretään ns. kuormansiirtorakenteilla kauppakeskuksen pilareille.
Kalasataman torneissa on jatkuvasti kehitetty helpommin valettavissa olevia rakenteita,
muottitekniikoita ja raudoitusten sijoittelua.
Jatkuvan sortuman estäminen
Kalasataman tornit ovat seuraamusluokkaa
CC3b eli vaativimpaan luokkaan kuuluvia ja
niissä on tehty tarkastelut rakennuksen pystyssä pysymiseksi, kun jokin kantava rakenneosa poistetaan kokonaan. Tarkasteluista voi
mainita esimerkkinä tapauksen, jossa tornin
T4 ulkonurkassa oleva pilari poistetaan ja on
laskelmin osoitettu, että ei synny jatkuvaa sortumaa, eikä koko rakennus sorru.
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Järeitä pilvenpiirtäjän pilarielementtejä.

10 Julkisivun asennusta Kalasataman tornissa.
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Julkisivut
Rakennusten korkeus ja tuulinen sijainti
aiheuttavat kovia haasteita julkisivujen tiiviyden suunnittelulle ja toteutukselle.
Julkisivuihin kohdistuu korkeissa torneissa kovia rakennusfysikaalisia haasteita.
Vesi tulee vaakasuoraan ja tuulenpaineet ovat
kovia. Lisäksi julkisivujen tulee olla kevyitä,
helposti asennettavia ja käyttöiältään riittäviä. Julkisivujen tiiveys on Kalasataman torneissa testattu täysimittakaavaisilla ilman- ja
vedenpitävyyskokeilla, jotta voidaan varmistua
niiden toimivuudesta.
Lisäksi rakennusfysikaalista laskentaa
joudutaan tekemään myös esimerkiksi lämpötiloista.

Melbournessa elementtitekniikalla on
toteutettu nopealla rakennusaikataululla 66
kerroksinen asuinkerrostalo. Tässä tapauksessa ratkaisuna oli tehdä 30 tonnin painoiset laattaelementit, joissa oli mukana maassa
valmiiksi asennetut julkisivut.
Kalasataman torneissa julkisivut ovat elementtejä ja soveltuvin osin jäykistävät väliseinät. Haasteena elementtitekniikassa on liitosten toteuttaminen välittämään suuret voimat.
Kuvassa 9 on yksi tapa liittää pilarit toisiinsa
kerroksittain. Elementissä on 16 kpl karhennettuja juotosreikiä ja vastaavasti alemmassa
elementissä 16 kpl 32 mm betoniterästankoja
noihin koloihin – tämä vaatii tarkat asennus- ja
valmistustoleranssit.

Elementtirakentamisen mahdollisuudet,
kun mennään korkealle
Elementtitekniikalla pystytään nopeuttamaan
rakentamista myös korkealle rakennettaessa

Korkea rakentaminen vaatii
saumatonta yhteistyötä
Korkealle rakennettaessa on paljon mahdollisuuksia ja on luotavissa näyttäviä ja hyvin

kunnes vastaan tulee nosturikapasiteetti. Torneissa rakentamisnopeutta sääteleekin usein
nostettavien kappaleiden määrä, sillä korkealle
nosturi pystyy nostamaan vain tietyn määrän
kappaleita aikayksikössä.

käyttökelpoisia rakennuksia. Näiden kohteiden
toteutuksessa ja suunnittelussa korostuu kaikkien osapuolten ammattitaito ja osaaminen –
soitellen ei tässäkään kannata lähteä sotaan.
Korkeassa rakentamisessa korostuu suunnittelijoiden ja eri toimijoiden saumaton yhteis-
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työ. Se on hankkeen onnistumiselle ehdoton
edellytys. Tietomallintamisen laaja käyttö niin
suunnittelussa, toteutuksessa kuin valmistuksessakin helpottavat hankkeen kaikkia
osapuolia.
Teknologian kehittäminen ja käyttöönotto
on korkeassa rakentamisessa keskeisessä
asemassa, jotta kaikki mahdollinen asiantuntemus saadaan helposti kaikkien toimijoiden
käyttöön.
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Increasing popularity of high-rise
construction results in new
challenges to engineers
In Finland, high-rise construction is usually
considered to cover residential and office blocks
higher than 16 storeys, as well as various types
of hybrid or hotel projects with even more storeys. Buildings up to 16 storeys cause only minor
new challenges to structural engineering. With
buildings rising above 100 metres new competence is required and new challenges must be
overcome.
In Helsinki, one of the first tower blocks
rising to clearly more than a hundred metres
is under construction in the old fish harbour
area of Kalasatama. REDI, which comprises six
residential towers as well as towers accommodating office facilities and a hotel, will stand at
132 metres at its highest.
High-rise construction is extremely complex
in terms of structural engineering. Cost-efficient
implementation of high-rise buildings can only
be successful through a higher level than today
of cooperation and understanding among all
the experts of engineering and construction.
Challenges are faced particularly in ensuring
the compatibility of reliable frame structures,
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efficiency, different systems and speed of construction.
Some aspects of project management and
scheduling differ in high-rise construction from
conventional building projects. For example,
many processes related to construction must
be started at an earlier phase than what we are
used to. In addition to technical challenges, highrise construction involves many subareas of the
overall project, such as risk analyses, third-party
inspections and other special procedures which
are defined separately in each case based on
project-specific needs and requirements.

Seamless cooperation between the designers
and the different operators is emphasised in
high-rise construction. It is an absolute necessity for the successful implementation of the
project. Extensive use of Building Information
Modelling (BIM) in design, implementation and
manufacture is of assistance to all the parties
to the project.
The development and utilisation of technology plays a key role in high-rise construction,
making all possible expertise easily accessible
to all the operators.
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Tämä työ toteutettiin Sweco Rakennetekniikan rahoittamana opinnäytetyönä Aalto-yliopistossa. Työn ohjaajana toimi Elina Paukku
Sweco Rakennetekniikasta ja valvojana professori Jouni Punkki Aalto-yliopistosta. Ohjaustyöryhmässä oli mukana myös laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa Rudus Oy:stä.
Korkealujuusbetonia on ollut olemassa niin
kauan, kun betonia on valmistettu. Korkealujuuksinen betoni on betonia, jonka puristuslujuus on tavanomaista betonia korkeampi.
Luonnollisesti raja, milloin betoni luokitellaan
korkealujuusbetoniksi, on noussut samassa
tahdissa kuin betonien keskiarvoinen lujuustaso on noussut. Nykyään, vaikka eurokoodeissa ei ole selkeää luokitusta, korkealujuusbetoniksi luokitellaan betoniluokat C55/65:stä
ylöspäin. Tämä rajaus johtuu siitä, että C55/65
betoniluokasta lähtien normaalisti käytetyt
betoniin liittyvät laskentakaavat eivät välttämättä enää päde. Tästä lujuusluokasta ylöspäin laskentakaavoissa pitää ottaa huomioon
esimerkiksi korkeampilujuuksisten betonien
hauraampi luonne. Tämä määritys on karkeasti
ottaen maailmanlaajuinen.
Korkealujuusbetonista tämä päivän merkityksessä alettiin kuitenkin puhua vasta silloin,
kun laadukkaita tehonotkistimia kehitettiin ja
otettiin tosikäyttöön 1960-luvulla. Siitä lähtien
korkealujuusbetonin käyttö on kasvanut globaalisesti. Eteenkin betonisten pilvenpiirtäjien
rakentamisessa korkealujuusbetoni on välttämättömyys pitämään kantavien rakenteiden
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Korkealujuuksinen betoni on betonia, jonka puristuslujuus on
tavanomaista betonia korkeampi. Korkealujuusbetoniksi luokitellaan betoniluokat C55/65:stä ylöspäin. Työn tavoitteena oli
arvioida korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia kartoittaen
käyttökohteita, joissa voitaisiin hyödyntää korkealujuusbetonin
edut parhaiten.

dimensiot kohtuullisissa rajoissa. Mutta myös
erityiskohteissa, joissa vaaditaan esimerkiksi
erinomaista säilyvyyttä, tiiviimpi korkealujuusbetoni on alhaisen vesi-sementtisuhteen
ansiosta hyvä valinta.
Jos korkealujuusbetoni on niin erinomainen rakennusmateriaali, niin miksei sitä
käytetä Suomessa enemmän? Tämä oli yksi
kysymys, mitä tällä työllä yritettiin selvittää.

1, 2 Korkealujuusbetonin menestyksekäs käyttö Burj
Khalifassa (a) on kannustanut materiaalin jatkuvaa
käyttöä myös tulevissa ennätys-pilvenpiirtäjissä, kuten
Jeddah Towerissa (b), joka tulee valmistuessa olemaan
maailman korkein rakennus.

Työn tarkoitus ja sisältö
Työn tavoitteena oli arvioida korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia kartoittaen
käyttökohteita, joissa voitaisiin hyödyntää
korkealujuusbetonin edut parhaiten.
Korkealujuusbetoniin ja betonointiin liittyvät ominaisuudet käsiteltiin perinteisellä
kirjallisuustutkimuksella. Lisäksi käytännön
testejä suoritettiin neljälle betoniluokalle:
yksi vertailubetoni C35/45 ja kolme korkealujuusbetonia lujuusluokiltaan C55/67, C70/85 ja
C90/105. Testibetonit valmistettiin laboratorio-olosuhteissa selvittämään, miten helposti
korkeampia lujuuksia voidaan saavuttaa ja
millaisia eroja normaalin tai korkealujuusbetonin välillä esiintyy. Betoni C90/106 oli
kokeellisesti nimetty versio C70/85 betonista,
alhaisemmalla v/s-suhteella. Tämä alhaisempi
v/s saavutettiin yksinkertaisesti vähentämällä
kokonaisvesimäärää ja kasvattamalla notkistimen annostusta.
Samoja betoniluokkia verrattiin myös
keskenään betonipilareitten hypoteettisissa
tapauksissa selvittämään, miten betonin
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Kuva 1. Mitatut keskimääräiset tiheydet sekä minimi-

Betoniluokkien tiheydet

ja maksimiarvot testatuille betonikoekappaleille.
Kuvassa on esitetty myös betonien koostumusten ja

2460

oletettujen ilmamäärien 1% ja 2%, perusteella lasketut

2445

Tiheys [kg/m3]

tiheydet.

2430
2415
2400
2385
2370
2355
2340
2325

C35/45

C55/67

Todellinen

C35/45

C55/67

Mega

Mega

SR

SR

V/S

0.57

0.4

0.32

0.28

LT/Sem

28.1 %

28.2 %

–

–

S/Sem

–

–

5.2 %

5.2 %

Notkistin/Sem

0.34 %

0.75 %

1.16 %

1.85 %

Korkealujuusbetonin käyttöön
liittyvät vaatimukset
Tärkeä tekijä valmistettaessa korkealujuusbetonia on vesi-sementtisuhde. Notkistimet
tai tehonotkistimet ovat avainroolissa mahdollistamaan korkealujuusbetonille tyypillisiä
v/s-suhteen arvoja alueella 0,25-0,4. Ilman näitä
lisäaineita korkealujuusbetonin valmistaminen olisi käytännössä mahdotonta. Vaikka
tämän päivän notkistimet ovat hyvin kehittyneitä, pitää huolehtia notkistimen oikeanmukaisesta käyttämisestä, varsinkin kun annos
korkealujuusbetoneissa todennäköisesti on
suhteellinen suuri.
Notkistimen annosteluun liittyen myös
muiden ilmiöiden, kuten erottumisen ja työstettävyyden katoamisen sekä muiden lisäaineiden yhteissopivuuden suhteen pitää olla
erityisen tarkkana suunniteltaessa korkealujuusbetonia ja sen käyttöä.
Korkealujuusbetonin korkeaan sementtimäärään liittyy myös muita ominaisuuksia,
jotka voivat toimia lannistavina tekijöinä
korkealujuusbetonin valitsemisen suhteen.

Laskettu, 2 %

C90/105

Sementtityyppi

lujuusluokka vaikuttaa pilarin dimensioihin
ja vastaavasti myös loppukustannuksiin.
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C70/85

C70/85

Taulukko 1.

C90/105
Laskettu, 1 %

Betonien ominaisuudet. C35/45

ja C55/67 betoneissa käytettiin Finnsementin
Mega-sementtiä ja seosaineena lentotuhkaa. C70/85
ja C90/105 betoneissa käytettiin Finnsementin
SR-sementtia ja seosaineena silikajauhetta. Kaikki
suhteet painojen perusteella. V=vesi, S=sideaine,
LT=lentotuhka, S=silika ja Sem=sementti.

Varsinkin betonin kustannukset nousevat
lisäämällä sementtiä.
Korkea sementtipitoisuus tarkoittaa myös
korkeaa lämmöntuottoa, mistä voi tulla todellinen ongelma varsinkin tavanomaista hieman
massiivisemmissa valuissa, erityisesti jos
ympäröivä lämpötilakin on korkealla. On kuitenkin olemassa tehokkaita keinoja ehkäistä
tämä haittatekijä. Betoniin käytettävä vesi
voidaan esimerkiksi osittain korvata jäällä
ja osa sementtiä muilla seosaineilla, kuten
masuunikuonalla tai lentotuhkalla, ja edelleen
saadaan hyvälaatuista korkealujuusbetonia.
Korkea sementtimäärä korkealujuusbetonissa tarkoittaa myös sitä, että korkealujuusbetonin käyttöön on usein ajateltu liittyvän myös
korkeita kustannuksia. Tämä ei välttämättä
aina pidä paikkansa. Jos löytää oikeat käyttöalueet tälle erityisbetonille, voidaan säästää
loppukustannuksissa verrattuna tilanteeseen,
jossa olisi käytetty tavallista betonia. Näinä
aikoina, kun sementin käyttöä halutaan yleisesti vähentää, korkealujuusbetonin käyttö voi
olla yksi vaihtoehto kantavien rakenteiden pienemmän poikkileikkauksen saavuttamiseen.
Lisäksi voidaan olettaa, että yksi syy alan
haluttomuuteen käyttää korkealujuusbetonia
laajemmin tulee muuttuvista laskentakaa-
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Kuva 2. Testattujen betonien toteutuneita puristuslu-

Lujuuskehitys

Puristuslujuus [MPa]

juuksia. Keskiarvo kolmesta 100 mm testikuutioista.

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

C35/45

C55/67
3d

Kuva 3. Eri betonityyppien lämmönkehitysseurannan

Lämpötila [°C]

tulokset.

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

C70/85 I
7d

28 d

C70/85 II

C90/105

91 d

Betonien lämpötilakehitys

0

4

8

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

Aika [h]
C35/45

C55/67

voista, kun ylitetään normaaliin betoniin liittyvä ylempi lujuusluokkaraja C50/60. On totta,
että tämän lujuustason yläpuolella betonista
tulee käyttäytymiseltään hauraampi ja lisävarmuuksia pitää ottaa käyttöön. Nykyään
on kuitenkin olemassa hyviä ohjeita, miten
nämä materiaaliin liittyvät muutokset otetaan
huomioon, joten tämän ei pitäisi olla este hyödyntää korkealujuusbetonia laajemmin varsinkin, kun tämän alikäytetyn materiaalin hyödyt
näkyvät selvästi jopa näiden materiaalikohtaisten lisävarmuuksien jälkeen.
Koejärjestelyt
Aluksi betonien tavoitenotkeus oli 150 mm.
Jotta tähän arvoon päästiin, ainoastaan notkistimen annostusta säädettiin, eikä muita
lisäaineita käytetty. Betonit sekoitettiin, valettiin ja säilytettiin laboratorio-olosuhteissa,
asianmukaisten menetelmien mukaan. Koska
huokostinta ei käytetty ja betonikoekappaleet
tiivistettiin valujen yhteydessä, ilmamäärän
oletettiin olevan noin 2%. Koekappaleiden
tiheyden perusteella tämä arvo oli ehkä jopa
vähän yliarvioitu.
Betonien ominaisuudet on esitetty taulukossa 1. Betonien lujuus testattiin 3d, 7d, 28d
ja 91d iässä käyttäen 100 mm kuutioita. Sen
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C70/85

C90/105

lisäksi valettiin osa jokaisesta betonista styroksi-muotteihin, joiden avulla tarkkailtiin betonien lämmönkehitystä noin 100 tuntia valun
alusta lähtien. Muoteissa oli 70 mm paksuiset
styroksi-seinät ja niitä säilytettiin normaalissa
sisätilassa, jossa lämpötila oli noin 22 °C. Koekappaleita säilytettiin lujuuskokeita varten
kosteushuoneessa RH=95%, muotinpurkuhetkestä (24 tuntia valun jälkeen) puristuslujuustestiin saakka. Puristuskokeiden ja lämmönseurannan tulokset on esitetty kuvissa 2 ja 3.
Lujuusluokkien vertailu
Jotta voitiin verrata, miten betonin eri lujuusluokat vaikuttivat teräsbetonisen pilarin suunnitteluun sekä pilarin lopulliseen kokoon ja
hintaan, luotiin hypoteettinen, mutta realistinen skenaario tutkittavaksi. Oletettiin, että
neliömäinen 4 metriä pitkä teräsbetonipilari
sijoittui tornitalon alimpiin kerroksiin ja oli
nivelpäisesti tuettu molemmissa päissä. Lisäksi
ainoastaan ulkoinen puristuskuorma otettiin
huomioon, mutta silti eurokoodien mukainen
minimiepäkeskisyydestä johtuva minimimomenttivoima huomioitiin laskelmissa. Oletetut
kuormitustapaukset pilarille olivat 20 MN, 30
MN, 40 MN ja 50 MN. Kaksi raudoitustapausta
tutkittiin kaikille pilarien kuormitustapauksille
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Kuva 4. Esimerkki raudoituksesta kuormitustapaukselle 30 MN, lujuusluokan C70/85 betonisille pilareille.
Samaa raudoitusperiaatetta käytettiin kaikille pilaritapauksille.

Kuva 5. Eri pilarimitoitusten
lopputulokset.

Taulukko 2.

Esimerkki kuormitustapauksen

30 MN eri pilarimitoitusten ominaisuuksista.

30 MN
Pilarin pinta-alan
minimointi

Profiili
b
[mm]

h
[mm]

Ac
[m2]

Vc
[m3]

Muotti
[m2]

As, min
[mm2]

Pysty
raudoitus
[nTØ]

As,act
[mm2]

Vaaka
raudoitus*
[kg/pilari]

Raudoitus
yhteensä
[kg/pilari]

C35/45

1050

1050

1.10

4.41

16.8

6600

28T32

22519

113.4

997

C55/67

900

850

0.77

3.06

14.0

6600

28T32

22519

97.4

981

C70/85

800

800

0.64

2.56

12.8

6600

28T32

22519

88.8

973

C90/105

750

750

0.56

2.25

12.0

6600

28T32

22519

83.8

968

Profiili
b
[mm]

h
[mm]

Ac
[m2]

Vc
[m3]

Muotti
[m2]

As, min
[mm2]

Pysty
raudoitus
[nTØ]

As,act
[mm2]

Vaaka
raudoitus*
[kg/pilari]

Raudoitus
yhteensä
[kg/pilari]

C35/45

1200

1150

1.38

5.52

18.8

6600

22T20

6912

92.5

364

C55/67

1000

950

0.95

3.80

15.6

6600

22T20

6912

77.7

349

C70/85

900

900

0.81

3.24

14.4

6600

22T20

6912

71.5

343

C90/105

850

850

0.72

2.89

13.6

6600

22T20

6912

67.8

339

30 MN
Minimiraudoitus

* Vaakaraudoitus koostuu umpihaoista sekä lisähaoista tarpeen mukaan, kuva 4 periaatteen mukaisesti.
Kaikki vaakaraudat Ø=10 mm ja 200 mm jaolla.
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€/tn

€/kg

Megasementti ( 1

100

0.1

SR-sementti (2

110

0.11

Silika

300

0.3

Lentotuhka

25

0.025

Kiviaines

20

0.02

1000

1

Tehonotkistin

Taulukko 3a.

Betonin osa-aineiden arvioidut

kustannukset. Raaka-aineiden kustannusarvio
tehtiin 2018.

1) Finnsementin Megasementti, CEM I 52.5 N
2) Finnsementin SR-sementti, CEM I 42.5 N - SR

C35/45
[€/m3]

C55/67
[€/m3]

C70/85
[€/m3]

C90/105
[€/m3]

70

82

104

111

35 %

50 %

50 %

50 %

108

164

208

222

Taulukko 3b.

Betonien arvioidut materiaa-

likustannukset, kun myös hintakate on otettu
huomioon. Kustannustarviot tehtiin 2018.

Materiaalikustannukset
yhteensä
Hintakatteella
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ja betoniluokille: minimiraudoitus eurokoodin
mukaan ja raudoitus, jolla minimoitiin pilarin

myös pilareiden raudoitus-, muotti- sekä kuljetus- ja pumppauskustannukset jokaiselle

poikkileikkausmitat käyttämättä kuitenkaan
kohtuuttoman paljon rautaa. Toisella raudoitusvaihtoehdolla raudoituksiin ei käytetty suurempia tankokokoja kuin T32, jotta pysyttiin
eurokoodien mukaisen maksimiraudoitusasteen alapuolella. Tällä raudoitusvaihtoehdolla
pyrittiin lähinnä tutkimaan, kuinka paljon
raudoituksella voi vaikuttaa pilarin lopullisiin dimensioihin ja kustannuksiin. Esimerkit
pilareiden raudoitusvaihtoehtoista on esitetty
kuvassa 4.
Vaikka ulkoisia momentteja ei lainkaan
otettu huomioon, rajoittava tekijä kaikissa
tapauksissa pilaridimensioiden kannalta oli
kuitenkin kaksiaksiaalinen taivutus. Lopulliset tulokset pilareitten poikkialoille, kaikille
pilarivaihtoehdoille ja kuormitustapauksille,
on esitetty kuvassa 5. Esimerkki lopullisista
yksityiskohdista kaikille pilarivaihtoehdoille
30 MN kuormitustapaukselle, on esitetty taulukossa 2.
Näitä pilareiden mitoitustuloksia käytettiin
seuraavaksi pohjina kustannusarvioinnille.
Betonin hinnan lisäksi otettiin huomioon

pilarivaihtoehdolle. Betonien hintojen pohjana
olivat betonikoostumukset ja eri osa-aineiden
arvioidut hinnat. Lisäksi otettiin huomioon
korkeampi hintakate korkealujuusbetoneille
vastaamaan tiukempia laatuvaatimuksia.
Betonin osa-aineiden arvioidut hinnat sekä
betonin materiaalikustannukset on esitetty
taulukoissa 3a ja 3b.
Raudoitukseksi oletettiin esivalmistetut
raudoitusyksiköt, jotka nostetaan paikalle
työmaalla. Tämän perusteella raudoituksen
hinnaksi minimiraudoitusvaihtoehdoille oletettiin 1,1 €/kg, ja 1,0€/kg pilarin minimipoikkialan vaihtoehdoille. Lisäksi hypoteettinen
kuljetusmatka raudoituksille oli 100 km, joka
tarkoitti 15€ lisäkustannusta per pilari (raudoitusten kuljetuksen kannalta). Myös raudoituksen paikoilleennosto työmaalla otettiin huomioon lisämäällä kustannukseen 30 €/pilari.
Muottitöiden kustannusten kannalta oletettiin, että jokaiselle pilarille tarvitaan muotit
7 päiväksi. Muottien hinnaksi valittuun 1.5 €/
m2/päivä, sekä muihin kustannuksiin, päädyttiin keskustelemalla alan toimittajien kanssa.
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2500
2250
2000

Pilarin pinta-alan minimointi, 40 MN
Kuormitustapaus
9%
9%

Kustannus [€]

1750

Minimiraudoitus, 40 MN Kuormitustapaus
2500

7%

6%

5%

8%

7%

7%

1500
1250

2250
2000

1500
50 %

53 %

52 %

53 %

1000

750

750

250
0

31 %

33 %

C35/45
C55/67
(1300x1250) (1050x1000)

35 %

35 %

C70/85
(950x950)

C90/105
(900x900)

Betoni

Raudoitus

Muotitus

Kuljetus ja pumppaus

10 %

8%

13 %

11 %

10 %

10 %

30 %

31 %

31 %

31 %

44 %

48 %

51 %

51 %

1250

1000

500

14 %

1750

500
250
0

C35/45
C55/67
C70/85
(1400x1350) (1150x1100) (1050x1000)

Betoni
Muotitus

8%

C90/105
(1000x950)

Raudoitus
Kuljetus ja pumppaus

Kuva 6. Esimerkki kuormitustapauksen 40 MN pilareitten kustannusjaosta.

Betonin kuljetus- ja pumppauskustannuksille
oletettiin 8 km kuljetusmatka ja että pumppaus
saataisiin tehtyä 30 minuutissa. Kun vielä oletettiin, että betoniautot olisivat täynnä, kokonaiskustannuksiksi betonien kuljetuksesta
ja pumppauksesta saatiin 33 €/m3. Kuvassa 6
on esitetty osakustannusten suhteet pilarien
kokonaiskustannuksista, kaikki 40 MN pilarivaihtoehtojen osalta.
Yhteenveto kaikista pilaritapauksista
ja niiden loppukustannuksista on esitetty
kuvassa 7. Vaikka suuria eroja käytettyjen
betoniluokkien välillä ei ole huomattavissa,
on muistettava, että korkealujuusbetoniset
pilarit, jotka yleensä ajatellaan kalliimmaksi
vaihtoehdoksi, ovat kuitenkin edullisempia
verrattuna pilareihin, jotka on tehty tavallisesta betonista. Mukana vertailussa olevasta
korkeimman lujuusluokan C90/105 betonista
pitää kuitenkin huomioida se, ettei tämän
lujuusluokan puristuslujuustuloksiin päästä
pelkästään vähentämällä veden määrää. Siksi
C90/105 betonin kustannus jäi hieman liian
alhaiseksi. Jotta tämän lujuusluokan betonia
voitaisiin verrata tasaveroisesti muiden lujuusluokkien betoneihin, pitäisi kyseisen betonin
koostumusta vielä optimoida ja siten saada
tälle betoniluokalle realistisempi hinta.
Kun vielä otetaan huomioon tilansäästö,
mikä saavutetaan käyttämällä korkeampia
lujuusluokkia teräsbetonipilareissa, on selvää,
että korkealujuusbetonin käyttö korkeasti
kuormitetuissa pilareissä on täysin järkevää.
Kohteissa, joihin tällaisia pilareita tai muita
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kantavia rakenteita suunnitellaan, vapaa lattia-ala on luultavasti hyvin arvokasta, kuten
esimerkiksi korkeiden rakennusten pohjakerroksissa. Siksi työssä yritettiin selvittää
myös sitä, miten suuret hyödyt pienemmistä
pilareiden pinta-aloista saadaan, kun otetaan
huomioon myös kaksi eri hinnoittelutapaa
vapaalle lattiapinta-alalle. Lähtötiedot olivat
samat kuin aiemmin esitetyissä pilarivaihtoehdoissa. Vertailuarvona ja nollapisteenä
toimi pienin pilaripinta-ala kaikista eri kuormitustapauksista ja raudoitusvaihtoehdoista,
eli pilarit, jotka oli valmistettu C90/105 betonista. Suurempien pilareiden pinta-alaerolle,
verrattuna C90/105 pilareihin, asetettiin siten
oletetut lattiahinnat 2000 €/m2 ja 5000 €/ m2.
Tällä tavalla isommille pilareille saatiin lisäkustannus oletusta, muuten vapaasti käytettävissä
olevasta arvokkaasta lattiapinta-alasta. Tämä
tulos on esitetty kuvassa 8. Tässä kohtaa korkealujuusbetonista valmistettu pilari osoittaa
arvonsa, vaikka betonista C90/105 valmistettujen pilarien tulokset saattavat olla hieman
optimistisia jo aiemmin esitetyistä syistä.
Johtopäätökset
Kuten kokeellisesta osiosta voidaan päätellä,
valmistettaessa hyvänlaatuista korkealujuusbetonia pitää todella keskittyä ja optimoida
tuotantomenetelmiä, jotta päästään vaadittaviin lujuusluokkiin. Tästä syystä täytyy ottaa
huomioon hieman korkeammat tuotantokustannukset korkealujuusbetoneille, kuten
pilarivertailuosiossa tehtiin. Voidaan kuitenkin

olettaa, että mikäli korkealujuusbetonia käytettäisiin nykyistä enemmän, myös betonintuottajat kehittäisivät tehokkaampia keinoja
valmistaa tällaista betonia, jolloin kustannuksetkin alkaisivat vähitellen laskea.
Kokeellinen osuus osoittaa myös, että
betonien lämmöntuotto kasvaa, kun sementtimäärää kasvatetaan. Tämä haitta on kuitenkin estettävissä esimerkiksi valitsemalla
vähemmän lämpöä tuottava sementtityyppi
tai korvaamalla sementtiä muilla seosaineilla.
Suoritetusta vertailusta voidaan todeta,
että korkealujuusbetonin käyttö kantavien
rakenteiden mittojen pienentämiseen ja yleisen
taloudellisen kannattavuuden nostamiseen
kannattaa varsinkin, jos korkealujuusbetonin
käytöstä johtuva vapautuva arvokas lattiapinta-ala otetaan huomioon.
Korkealujuusbetonilla on muitakin suotuisia ominaisuuksia, kuten esim. parantunut säilyvyys. Sitä ei otettu huomioon tässä
vertailussa. Lisäksi pitäisi tutkia tarkemmin,
miten korkealujuusbetonia voidaan hyödyntää
myös muissa käyttötarkoituksissa, kantavien
paikallavalurakenteiden lisäksi.
Vaikka korkealujuusbetonin käyttöön kieltämättä liittyy haasteita, sen käyttöön liittyvät
hyödyt ovat loppujen lopuksi niin suuret, ettei
niitä kannata jättää hyödyntämättä vain siksi,
että ollaan tottuneita käyttämään alemman
lujuusluokan betoneja. Korkealujuusbetonia
on kuitenkin käytetty, ja käytetään edelleen,
hyvin menestyksekkäästi myös erittäin vaativissa olosuhteissa ja rakenteissa.

3

2019

Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja
etuja paikallavalurakenteissa

Kuva 7. Tulokset kaikkien pilaritapausten kustannuksille.
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Kuva 8. Tulokset eri pilarivaihtoehtojen loppukustannuksista, kun myös vapaa lattia-ala otettiin huomioon.
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Norjassa on hyödynnetty korkealujuusbetonin

erinomaisista säilyvyys- ja lujuusominaisuuksista
erityisesti silta- ja öljynporausrakenteissa. Kuvassa
Helgelandin silta, jossa käytettiin kauttaaltaan korkealujuuksinen K65 betonia.
10 Korkealujuusbetonin menestyksekäs käyttö Burj
Khalifan runkorakenteissa. Kuva työmaavaiheesta.
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Abstract
High-strength concrete (HSC) is a concrete class
with higher compressive strengths than that
of commonly used normal-strength concrete.
Although the limits defining HSC are continually changing as concrete in general increases
in strength, but today HSC can be defined as
concrete with cylindrical compressive strengths
in the range of 50–100 MPa. Nevertheless, HSC
does not only possess superior compressive
strengths compared to normal concrete, but
also the modulus of elasticity and general
durability are improved when HSC is used
appropriately. The advantages of using HSC
in demanding construction projects has been
recognized worldwide ever since it was introduced in the 1960s, enabling the construction of
even higher skyscrapers. However, since then,
HSC has continued to primarily be used for
extraordinary structures and buildings only.
The thesis aim was to explain why the application areas of HSC has remained relatively
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narrow and whether using HSC for a wider
range of structures and purposes can be beneficial. The unwillingness of using HSC further
can in many cases be attributed to justified or
unjustified prejudices connected to the use of
this material. Although the general durability
of structures is improved by using HSC, the
fire resistance of plain HSC can undoubtedly
be poorer than that of NSC. Also, the freezethaw resistance of concrete structures is indeed
improved when using HSC, but to what extent
is not fully established. Furthermore, beliefs
that HSC require more care throughout the
construction process, accompanied by that
higher initial prices of this material will lead to
higher total costs, are also aspects that need to
be addressed to encourage further use of HSC.
To demonstrate that the use of HSC does not
result in higher overall costs a comparison was
conducted evaluating how the use of different
concrete strength classes affects the dimensions

and final costs of various column cases. These
evaluated concrete classes were also produced
in laboratory conditions to study the actual
strength and temperature developments. The
production and testing of these concretes gave
some indications on how easily obtainable
the design strengths are and what other challenges should be considered when producing
HSC. Although the experimental production
of the concrete classes showed that reaching
the desired properties of both fresh and hardened concrete can be challenging, the column
comparison indicates that significant economic
benefits are attainable by using higher strength
concrete classes.
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Juhani Pallasmaa, professori emeritus,
arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, 		
päätoimittaja Betoni;
maritta.koivisto@betoni.com

Teos jää jatkossakin pysyvästi paikoilleen.
– Salmelassa kysytään toisinaan, eikö teillä
koskaan esitellä vanhempaa taidetta. Nyt on
tarjolla viisi tuhatta vuotta vanhaa sellaista.
Taideteos on kaksivaikutteinen. Se toimii akustisena elementtinä konserttitoiminnalle, mutta
myös visuaalisena elementtinä Suomen vanhimmasta taiteesta, kertoo Mäntyharjun Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas
Hoikkala.
Taideteos-suunnitelman kuvaus
Juhani Pallasmaa, arkkitehti SAFA:
Vuoden 2018 lopulla sain toiminnanjohtaja
Tuomas Hoikkalalta tehtäväkseni suunnitella
Taidekeskus Salmelan maisemapuistoon
näyttelytoiminnan 30-vuotista historiaa juhlistavan teoksen, joka tehtäisiin paikallisessa
betonitehtaassa graafisesta betonista. Päädyin
ehdotukseen, jonka tavoitteena on visuaalisesti
koota ulkoilmakonserttien tila sekä parantaa
tilan akustiikkaa. Graafiseksi aiheeksi ehdotin suomalaisia kalliomaalauksia, joista eräät
sijaitsevat Mäntyharjulla, melko lähellä Salmelaa. Nämä maamme varhaisimmat taideteokset sijaitsevat yleensä vaikeasti löydettävissä
paikoissa, joten ne eivät ole laajemman taidenäyttely-yleisön tavoitettavissa. Kalliomaalaukset ovat Egyptin pyramidien ikäisiä, mutta
niissä on samanlaista tuoreutta kuin aikamme
graffititaiteessa. Ajatukseen muinaisten kalliomaalausten tuomisesta nykytaiteen rinnalle
suhtauduttiin heti innostuksella.

Artikkelin valokuvat: Taidekeskus Salmela

Kalliomaalauksia toteutettiin
Graafisella betonilla

Taidekeskus Salmelan vuoden 2019 kesän 30-vuotisjuhlateoksen erikoisuutena oli Puistonäyttämölle kohonnut betoninen
ympäristötaideteos, jonka on suunnitellut emeritusprofessori ja
arkkitehti Juhani Pallasmaa. Muurimaiseen taideteokseen on
kuvattu graafisella betonilla vanhoja suomalaisia kalliomaalauksia.

Kolme 7 m × 2,5 m kokoista betoniseinämää
rajaavat ulkoilmakonserttien alueen pohjoisen
suunnassa, ja seinämät toimivat samalla akustisina heijastuspintoina. Ne myös muodostavat
orkesterilavan taakse väliaika- ja odotustilan,
jota hallitsevat kalliomaalaukset.
Seinämien kuva-aiheiksi valittiin kaksi
tusinaa suomalaista kalliomaalausta tai maalauksen yksityiskohtaa, jotka on toteutettu
alkuperäisten maalausten mukaisessa koossa
ruosteenpunaisella värisävyllä. Väritys tavoittelee samaa vaikutelmaa kuin kalliomaalausten rasvaan sekoitettu rautaoksidi, vaikkakaan
Salmelan kuvia ei ole toteutettu maalaamalla,
vaan graafisen betonin -menetelmällä.
Betoniseinämien yläreunat ovat pyöristetty
niiden massavaikutelman tehostamiseksi.
Jokainen levy painaa 10 tonnia ja ne ovat kallistettu kuusi astetta katsojaa kohti, jotta ne
antaisivat vaikutelman kallioseinästä. Levyt
nousevat matalasta vesialtaasta, joka muistuttaa siitä tosiasiasta, että monet maamme
kalliomaalaukset sijaitsevat veden äärellä ja
ovat maalattu veneestä käsin. Samalla vesiallas
vaikeuttaa maalauskuvioiden tahallista tärvelemistä. Kuva-aiheet ovat sijoitettu lähes sattumanvaraisesti antamaan vaikutelman maalausten vapaasta sijoittumisesta kalliopinnoilla.
Seinämien eteen on viidelle pyöreälle,
maan tasoon sijoitetulle betonilevylle valittu
viisi näytettä karjalaisista kalliopiirroksista.
Karjalan kalliopiirrokset ovat vaakasuoriin
kalliopintoihin kaiverrettuja kuva-aiheita.
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Juhani Pallasmaa
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Salmelan taidemuuriin on graafisella betonilla

kuvattu vanhoja suomalaisia kalliomaalauksia. Kuvioiden punainen väri tulee betonin runkoaineena käytetystä eteläsavolaisesta punagraniitista.
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Salmelassa laattojen kuvioiden näkyvyyttä
on tehostettu myös mustalla kiviaineksella.
Teknisesti ja aikataulullisesti vaativa hanke
oli mahdollista betoniseinäkkeiden toteuttajan,
Suutarinen-yhtiöiden, asiantuntemuksen ja
ennakkoluulottomuuden ansiosta. Graafisten
kuvioiden valmistuksessa käytettyjen filmien
tekijä, Graafinen betoni onnistui puolestaan
saamaan moneen kertaan suurennettuihin
piirroksiin maalauksen kaltaista elävyyttä.
Kuvioaiheiden valinnassa ja piirrosten hankinnassa saimme korvaamatonta apua Museoviraston asiantuntijoilta, yli-intendentti Helena
Taskiselta ja yli-intendentti Ilari Kurrilta ja
Pekka Kivikäs antoi valokuviaan käyttöömme.
Tekninen toteutus tehtiin betonilla
Betonipinnat ovat toteutettu suomalaisella
patentoidulla Graafinen betoni -menetelmällä,
kertoo Timo Suutarinen, Suutarinen-yhtiöiden
toimitusjohtaja.
Graafisen betonin -menetelmässä halutut
kuviot painetaan ensin erikoiskalvolle käyttämällä betonin pintahidastinainetta. Betonielementit valetaan muottiin näiden kalvojen
päälle. Kun betoni on kovettunut, paineveden
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avulla pestään kuvioiden kohdalta betonin
pintakerros esiin siten, että betonissa käytetty
kiviaines paljastuu, kertoo Timo Suutarinen.
Kuviot tulevat esiin, kun betonin sileästä
muottipinnasta tulevat esiin sekä pesupesty
karheampi pinta ja käytetty kiviaines.
Salmelan seinämien kalliopinnasta
muistuttava tummanharmaa pohjaväri on
saatu aikaan sävyttämällä valkosementtiä
rautaoksidi
mustalla. Kuvioiden punainen
väri tulee betonin runkoaineena käytetystä
eteläsavolaisesta punagraniitista. Karjalaisten
kalliopiirrosten levyissä taustan väri tulee seinämien tapaan valkosementistä ja rautaoksidi
mustasta. Kuvioissa näkyy kiviaineksena käytetty Hyvinkään musta gabro. Punaisia värisävyjä on vahvistettu Faceal Color-tuotesarjan
betonin kuultoväri- ja suoja-aineella. Seinämät
on ylikäsitelty Faceal Oleo HD suoja-aineella
ja vaakapinnat Faceal Wet-look suoja-aineella.
Elementit ovat raudoitettu ruostumattomalla betoniteräksellä ja valettu erityisellä
betonisuhteituksella, jolloin käyttöikä on
useita satoja vuosia. Elementit on tuettu
alhaalta momenttijäykkiin hahloanturoihin.

Rock paintings implemented
in graphic concrete
Art Centre Salmela celebrated its 30th anniversary in the summer of 2019 with a special
environmental work of art in concrete erected
in the landscape park. The artwork designed by
Professor Emeritus, architect Juhani Pallasmaa
will remain in the park permanently.
The piece implemented in graphic concrete
depicts old Finnish rock paintings. There are old
rock paintings also in Mäntyharju, not far from
the Art Centre. The rock paintings are as old as
the pyramids in Egypt, but give out the same
kind of freshness as the graffiti art of today.
The three 7 × 2.5 m precast concrete walls
enclose the area reserved for outdoor concerts
and also act as acoustic reflection surfaces.
They also create an interval and waiting area
behind the orchestra stage.
The depicted Finnish rock paintings and
their details are shown in the same size as the
original paintings, using a rusty red tone of
colour.
The dark grey background of the Salmela
walls serving as a reminder of the rock surface
has been created by adding iron oxide black in

3

2019

Kalliomaalauksia toteutettiin Graafisella betonilla

3

Elementit ovat raudoitettu ruostumattomalla beto-

niteräksellä ja valettu erityisellä betonisuhteituksella,
jolloin käyttöikä on useita satoja vuosia. Elementit on
tuettu alhaalta momenttijäykkiin hahloanturoihin.
4

Jokainen levy painaa 10 tonnia ja ne ovat kallis-

tettu kuusi astetta katsojaa kohti, jotta ne antaisivat
vaikutelman kallioseinästä.
5

Levyt nousevat matalasta vesialtaasta, joka muis-

tuttaa siitä, että monet maamme kalliomaalaukset
sijaitsevat veden äärellä ja ovat maalattu veneestä
käsin.

4

white cement. The red colour of the patterns
comes from the aggregate of the concrete which
is red granite acquired from the south part of
the province of Savo. In the plates depicting
Karelian rock paintings, white cement and iron
oxide black have produced the background
colour, like in the walls. The black Gabro from
Hyvinkää used as the aggregate can be seen in
the patterns. The red tones have been reinforced
with a translucent colour enhancer and protection product of the Faceal Color product line.
The walls have been over-treated with Faceal
Oleo HD impregnation agent while Faceal
Wet-look has been applied on the horizontal
surfaces.
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Katja Ohenoja, tutkijatohtori
katja.ohenoja@oulu.fi
Mirja Illikainen, professori
mirja.illikainen@oulu.fi
Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikkö. Lisäksi mukana ovat LTU:n ja

ARCTIC-ecocrete-hankkeen päätavoitteena on parantaa arktisen
betonityön ekologisuutta ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja
talouskasvun vauhdittamiseksi pohjoisilla alueilla.

NORUT:n yhteistyökumppanit

Arktisten ja subarktisten alueiden taloudellinen kasvu riippuu suuresti luonnonvarojen
hyödyntämisestä. Metallimalmiesiintymät ja
tämänhetkinen kaivostoiminta keskittyvät
enimmäkseen Fennoskandian alueelle, jossa
jo onkin huomattavaa metallurgista teollisuutta. Öljy- ja kaasuteollisuus siirtyy myös
kohti pohjoista ja suurin osa Norjan vielä löytämättömistä öljy- ja kaasuvaroista sijaitseekin nimenomaan pohjoisessa. Myös ilmastonmuutos ja sen aiheuttama lämpötilan nousu
nopeuttaa pohjoisten alueiden metsien kasvua
ja siirtää havumetsärajaa edelleen ylemmäksi,
luoden uusia mahdollisuuksia alueen metsäteollisuudelle.
Perusedellytys näiden luonnonvarojen hyödyntämiselle on luonnollisesti infrastruktuurin kehittäminen: tieverkko, rautatiet, satamat
ja energiajärjestelmät on rakennettava ekologisesti kestävällä tavalla. Siksi rakennusteollisuus on arktisten alueiden talouskasvun
nopeuttamisessa ihan avainasemassa - se
tarjoaa perustan teollisuuden kehitykselle,
sekä toimii vahvana työllistäjänä niin suoraan
kuin välillisestikin. Rakennusteollisuuden on
pohjoisessa kuitenkin kestettävä kova ja kylmä
ilmasto, pitkät matkat ja päivänvalon puute.
Esimerkiksi betoniteollisuudessa alin lämpötila taloudellisesti kannattaville hankkeille on
noin -10 °C (vaikkakin maailmanlaajuisesti
betonirakentamisen talvilämpötilarajaksi
on asetettu 5 °C). Työskentely alhaisemmissa
lämpötiloissa on kuitenkin mahdollista erityisjärjestelyin, mutta niiden vaatimat lisäka-
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lusto ja -materiaalit nostavat hintaa ja myös
riskitasoa merkittävästi. Yleisimmät talvivalun
mahdollistavat menetelmät ovat kemialliset
kiihdyttimet, erilaiset lisälämmitysjärjestelmät ja lämmitetyt teltat. Suurin haaste näissä
menetelmissä on kuitenkin niiden vaatima
suuri energiamäärä ja hiilidioksidipäästöt.
Rakennustoimintaa vähennetään vaikeimpina talvikuukausina myös riskien vähentämiseksi. Nämä haasteet johtavat lisääntyneisiin
rakennuskustannuksiin, ihmisten tilapäiseen
lomauttamiseen ja sitä kautta pätevien työntekijöiden menetykseen, ja osaltaan estävät
ja vähentävät pohjoisten alueiden toivottua
kehitystä.
Toisaalta, kaivos-, metalli- ja energiateollisuus tuottaa miljoonia tonneja epäorgaanisia
sivuvirtoja, erityisesti malmien louhinta- ja
rikastamisprosesseissa muodostuvaa jätekiveä
ja rikastushiekkaa. Muita merkittäviä jäämiä
ovat turpeen ja puun polttamisesta syntyvä
lentotuhka sekä metallurgisen teollisuuden
kuonat. Näitä sivuvirtoja ei tällä hetkellä
juurikaan hyödynnetä, vaikka niitä voitaisiin
käyttää ainakin osittain rakennusmateriaalien
raaka-aineina. Sivuvirtojen käyttö paikallisessa
rakennusteollisuudessa vähentäisi tuotettuja
hiilidioksidipäästöjä, ja mahdollistaisi vastuullisen ja kestävän teollisuuden kasvun.
Vaikka kaikilla pohjoismailla on nämä
samat haasteet, ei yhteistyötä maiden välillä
juurikaan ole. Parantamalla maiden välistä
yhteistyötä ja tietotaidon jakamista, osaamista
voitaisiin paremmin hyödyntää jokaisessa
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Talvirakentamista silta- ja tietyömailla.

2

Ekobetonin raaka-aineet: kiviainesta, kuonaa,

alkali-aktivaattoria ja vettä.
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maassa. Pohjoisissa ilmasto-olosuhteissa osaa
työskennellä vain pieni joukko ammattilaisia,
joten parempi tiedonvaihto on enemmän kuin
tarpeen alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman
parantamiseksi.
Tämän vuoksi kolme julkisen toimialan
yhteistyökumppania haki ”Interreg Nord EU”
-ohjelmasta ”ARCTIC-ecocrete” -hankketta,
joka hyväksyttiin 2018. Hankkeen päätavoite
on parantaa arktisen betonityön ekologisuutta
ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja talouskasvun vauhdittamiseksi pohjoisilla alueilla.
Hankkeessa yhdistetään alueen tärkeimpien tutkijatahojen voimat aktiiviseen
yhteistyöhön teollisuuskumppanien kanssa.
Hankkeen vetäjänä toimii Oulun yliopiston
Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikkö, ja tutkimusyhteistyökumppanit ovat Luulajan teknillinen yliopisto (LTU) Ruotsista ja NORUT
Narvik (NORUT) Norjasta. Hankkeeseen
osallistuvat teollisuuskumppanit taas tuovat
hankkeeseen käytännön näkökulmaa, lähinnä
taustatiedoillaan sekä nykyisen tekniikan,
prosessointiolosuhteiden ja nykysuorituskyvyn ymmärryksellään. Teollisuuskumppanit
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toimittavat projektiin myös siinä testattavia
materiaaleja.
Teollisuuskumppaneja ovat esimerkiksi
Saint Gobain, Oulun Energia, Peab, HeatWork
ja Veidekke. ARCTIC-ecocrete hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ympäristöystävällisiä
talvibetoniseoksia hyödyntämällä teollisuuden
jätemateriaaleja paikallisesti, sekä uudistaa
tuotantoteknologiaa talviseen betonityöhön.
Lisäksi tavoitteena on kehittää teknologia, joka mahdollistaa alle 5 °C lämpötiloissa
(normaali raja kylmälle betonityölle) tehtävät
betonityöt, ja jopa äärimmäisissö olosuhteissa
(lämpötilat alle -25 °C) silloin, kun kuljetusetäisyydet betonitehtaasta valupisteeseen
ovat jopa 100 km. Tämän teknologian on
oltava yksinkertaista, luotettavaa, ekologista
ja lopulta myös taloudellisesti kannattavaa.
Teknisten tavoitteiden lisäksi hankkeen
tarkoituksena on vahvistaa rajat ylittävää
yhteistyötä, liikkuvuusmahdollisuuksia, pohjoisen alueen kilpailukyykyä, sekä innostaa
myös naisia rakennusalalle.

2

Täysimittainen teräsbetonipalkki, jossa on käytetty

ekologista erityslujaa (UHPC) betonia.
3

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän testaus 30 cm

paksuisen betonilaatan valussa -10°C: n lämpötilassa.
Kuvassa Malmportenin rakennustyömaa Narvikissa
helmikuussa 2019.
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3

Eco-innovative concrete technology
for the arctic region
A basic precondition for the exploitation of
natural resources in arctic and subarctic
regions is the development of infrastructure.
This puts construction industry in a key position in the acceleration of economic growth.
The challenges that must be overcome in the
north include a harsh and cold climate, long
distances and lack of daylight. In the concrete
industry, for example, it is possible to use special
arrangements to enable working at lower temperatures, but the additional equipment and
materials needed for this increase the price, and
also the risk level, significantly. The number one
challenge is the high demand for energy and
high carbon oxide emissions.
The “ARCTIC-ecocrete” project was approved
in the “Interreg Nord EU programme in 2018.
The main objective of the project is to improve
the ecological aspects of concrete work in the
arctic, and to develop innovative solutions to
accelerate economic growth in the northern
regions.
The responsibility for project leadership
rests with the Fibre and Particle Engineering
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Unit of the University of Oulu. Research cooperation partners include Luleå University of
Technology (LTU) from Sweden and NORUT
Narvik (NORUT) from Norway. Industrial
partners contributing to the project include,
for example, Saint Gobain, Oulun Energia, Peab,
HeatWork and Veidekke.
The ARCTIC-ecocrete project focuses on the
development of new environmentally friendly
winter-grade concrete mixtures through utilisation of local industrial waste materials, and
on the production of novel production technology for winter concreting. The project also
aims at developing technology that will allow
concreting work to be carried out at temperatures below 5 °C and even in extreme conditions
(temperature below -25 °C) with transport distances of up to 100 km from the concrete plant
to the casting site.
In addition to the technical objectives, it is
hoped that the project will reinforce cooperation and movement across borders, as well as
the competitive edge of the northern region.
The promotion of the participation of women
in the construction industry is also one goal.
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CO₂ncrete Solution -hanke
tutkii hiilidioksidin
sitoutumista betoniin

Tommi Kekkonen, dipl.ins.,
projektipäällikkö, CO₂ncrete Solution
Betoniteollisuus ry
tommi.kekkonen@betoni.com

EU:n Life-ohjelmaan kuuluva Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)
-hankkeen yleistavoitteina on edistää älykästä
ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua
uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa
rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle
tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä
vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin.
Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella
hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan
yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.
Hankkeessa on mukana yhteensä 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita,
tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus Syke.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suuri osa hankkeen rahoituksesta,
9,1 miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta.
Kansallisia rahoittajia ovat mm. ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maaja metsätalousministeriö, Energiavirasto,
Sitra ja Betoniteollisuus ry.
Hankkeessa toteutetaan vuosina 2019 – 2023
lähes kaksikymmentä konkreettista ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat
hankkeen ydinalueelta – Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pohjois-Pohjanmaalta, Pirkanmaalta, Päijät-Hämeestä ja
Etelä-Karjalasta.
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Betonirakenteet ovat suuri ja unohdettu hiilinielu. EU:n Life-ohjelmaan kuuluva Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeella pyritään edistämään ilmastonmuutoksen
hillinnän käytännön toimia Suomessa. Betoniteollisuus ry:n
toteuttama osaprojekti CO₂ncrete Solution keskittyy hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin.

CO₂ncrete Solution -osahanke
Betoniteollisuus ry:n toteuttama osaprojekti CO₂ncrete Solution keskittyy hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin.
Useimmat betonirakenteet sitovat ilmasta
hiilidioksidia koko käyttöikänsä ajan karbonatisoitumiseksi kutsutun ilmiön avulla. Ilmiössä
hapan hiilidioksidikaasu reagoi sementtikiven
emäksisten ainesosien kanssa niin, että hiili
sitoutuu pysyvästi betoniin.
Betonirakenteen käyttöiän aikanaan päätyttyä hiilidioksidin sitoutuminen betoniin
kiihtyy, jos betoni kierrätettäessä murskataan.
Silloin hiilidioksidille altis reaktiopinta-ala
lisääntyy moninkertaiseksi.
Hiilen sitoutumista betoniin on tutkittu
maailmalla jo jonkin verran. Koska Suomessa
rakenteiden ympäristöolosuhteet ja myös
betonilaadut eroavat muualla maailmassa
käytetyistä, hiilidioksidin sitoutumista on
tarpeen selvittää erikseen myös suomalaisissa
erityisolosuhteissa.

1

Hiilidioksidin kierto. Hiilen sitoutumisen aiheut-

tava ilmiö, betonin karbonatisoituminen, on tunnettu
jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa
huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana tekijänä. Ilmiö voi olla ilmastonmuutoksen torjumisen
kannalta merkittävä, koska koko olemassa oleva
betonirakennekanta sitoo jatkuvasti hiilidioksidia
siltä osin, kun se on kosketuksessa ilmaan.

2

Sementin ja betonin valmistuksen hiilidioksidi

päästöistä huomattava osa kompensoituu karbonatisoitumisen ansiosta betonin vanhetessa. Karbonatisoitumisen myötä kalkkikivestä sementin valmistuksessa
vapautunut hiilidioksidi sitoutuu takaisin betoniin
kalsiumkarbonaatiksi.
Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan betonista
karbonatisoituu 20–40% rakennuksen 70-vuotisen käyttöiän aikana ja jopa 60–80%, jos betoni
tämän jälkeen murskataan ja käytetään esimerkiksi
tierakenteissa.

CO₂ncrete Solution -projektissa selvitetään:
• Kuinka paljon suomalainen betonirakennuskanta sitoo hiilidioksidia käyttövaiheessaan?
• Kuinka paljon hiilidioksidia voi sitoutua
betonin kierrätyksen avulla?
• Millaisilla kierrätystavoilla voidaan maksimoida betoniin sitoutuvan hiilidioksidin
määrä?
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CO₂ncrete Solution-hanke tutkii
hiilidioksidin sitoutumista betoniin

Sementin ja betonin valmistuksen hiilidioksidi
päästöistä huomattava osa kompensoituu karbo
natisoitumisen ansiosta betonin vanhetessa.
3
Karbonatisoitumisen myötä kalkkikivestä sementin
valmistuksessa
vapautunut
hiilidioksidi
sitoutuu
Lisäksi projektissa pyritään
viemään kunSeuraavassa vaiheessa
kerätään asianomaitien päättäjille oikeaa tietoa betonin hiilen- sia tahoja pohtimaan, miten ilmiötä voitaisiin
takaisin betoniin kalsiumkarbonaatiksi.
sidonnasta, viisaista kierrätystekniikoista ja käytännössä hyödyntää. Näiden tulosten
muokkaamaan siten asenteita positiivisemmiksi betonin kierrätystä kohtaan.
Projektin alku keskittyy olemassa olevan
tutkimuksen kartoittamiseen ja tämän tiedon
saattamiseen raporttiin. Samalla hahmotetaan
mahdollisuuksia aiheen tiimoilta Suomen
ympäristössä ja arvioidaan nykyisen rakennuskannan hiilinielupotentiaalia.

perusteella siirrytään aikanaan tutkimus- ja

Pohjoismaisen tutkimuksenpilottivaiheeseen.
mukaan betonista
karbonatisoituu 20–40 % rakennuksen 70vuotisen
Lisätietoja:
käyttöiän aikana ja jopa 60–80
%, jos betoni
CO₂ncrete Solution -osion etenemisestä, tapahja tuloksista kertomiselle
on avattu
tämän jälkeen murskataan tumista
ja käytetään
esimerkiksi
oma verkkosivusto https://concretesolution.fi
tierakenteissa.

Kalsinointi

CO2

KarbonaTisoiTuminen

3

Rudus Oy:n meluaita on tehty kierrätysbetonista.

Kuvassa kierrätysmurskeesta tehtyjä Betoroc-kivikoreja.
5

Betonirakenteen purku. Betonin kierrätysvaiheessa,

kun rakenteen käyttöikä on päättynyt, betoni yleensä
murskataan uutta käyttöä varten. Murskaamisen seurauksena betonin karbonatisoitumiselle altis pinta-ala
kasvaa useita kertaluokkia, minkä johdosta hiilidioksidin sitoutuminen betonin nopeutuu merkittävästi.
6

Murskatun betonin käyttöä tierakentamisessa.

4

Hiilidioksidin kierto.

Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin karbonatisoituminen, on tunnettu jo vuosikymme-

CO2

niä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa huomioon
ilmakehän hiilidioksidia alentavana tekijänä. Ilmiö
voi olla ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta

CaCO3

merkittävä, koska koko olemassa oleva betonira-

CaO

kennekanta sitoo jatkuvasti hiilidioksidia siltä osin,
kun se on kosketuksessa ilmaan.

CaCO3

Hiilidioksidin kierto betonin elinkaaren aikana.

98

3

2019

CO₂ncrete Solution-hanke tutkii
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Katriinan sairaalan
B-osan 3. kerroksen
taidehanke Vantaalla

Johanna Rytkölä
kuvanveistäjä
johanna@rytkola.fi
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Elsi Laisaari alun perin vanhainkodiksi. Arkkitehti Elsi Laisaari suunnitteli nykyisen sairaalan vanhan osan ja se rakennettiin kartanon
koillispuolelle, alle sadan metrin päähän vuosina 1957–1959. Kunnan vanhainkoti nimeltään
Katriinakoti aloitti tuolloin toimintansa, ja sen
nimi vaihtui Katriinan sairaalaksi vuonna 1969.
Sairaalaa laajennettiin vuonna 1979 ja peruskorjattiin vuosina 1991–1994 ja 2005. Viimeisin
peruskorjaus valmistui vuonna 2018.
1950-luvulla suomalainen keramiikkataide
eli kultakauttaan ja suomalaiset taidekeraamikot voittivat maailmalla runsaasti palkintoja. Monet käyttivät samottipitoisia hieman
karkeita massoja ja polttivat teokset korkeassa
lämpötilassa.

Lisätietoja:
Rakennuttaja:Vantaan kaupunki
Arkkitehti: AW2-Arkkitehdit Oy
Peruskorjauksen valmistuminen: 2018
Taideteokset: Johanna Rytkölä (s. 1956) on
kuvanveistäjä, jonka materiaalina on keramiikka. Johanna Rytkölä on valmistunut
Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1982
kuvataideopettajaksi ja Taiteen Maisteriksi
keramiikkataiteen osastolta vuonna 1986.
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Arkkitehti Elsi Laisaaren alun perin vanhainkodiksi

suunniteltu rakennus on nykyisin Katriinan sairaala,
jonka viimeisin peruskorjaus valmistui vuonna 2018.

Kari Palsila

Katriinan sairaalan B-osan 3. kerroksen taidehanke muodostuu kolmesta fragmentaarisesta
reliefiteoksesta, jotka olen suunnitellut tilaa ja
arkkitehtuuria kunnioittaen.
Teokset ovat valmistuneet vuonna 2018 ja
ne on liitetty Vantaan taidemuseon kokoel
maan.
Teosteni aihe kumpuaa Katrinebergin ja
Seutulan alueen rikkaasta historiasta lasitehtaineen, alueen kauniista luonnosta, arvokkaasta kulttuuri- ja kartanomiljöistä sekä Vantaanjoen läheisyydestä.
Materiaalit olen valinnut alueen vivahteikkaaseen historiaan ja upeaan ympäristöön pohjautuen. Kierrätyslasin valinta teosteni yksityiskohtiin liittyy paikalla ennen sijainneeseen
Königstedtin lasitehtaaseen. Lasi muodostaa
ylellistä tunnelmaa; luoden kullan ja platinan
ohella mielikuvia vanhanajan hienostuneesta
kartanoelämästä. Tarkoitukseni on tuoda tätä
menneen ajan luksusta nykyaikaisella tavalla
tämän päivän sairaalaympäristöön.
Lasia on keraamisessa poltossa valutettu
ja näillä valumilla olen pyrkinyt ilmentämään myös veden olemusta sekä Vantaanjoen
läheisyyttä. Menneinä aikoina vesitiet olivat
tärkeitä kulkuväyliä ja siksi ihmisiä asettui
asumaan myös Vantaanjoen rannoille. Katrinebergin kartanon puutarha oli jo menneinä
aikoina kukoistava. Teoksessani on viittauksia
puutarhan ihmeisiin eri vuoden aikoina: talvella ja kesällä.
Sairaalan B-osa on valmistunut 1950-luvun
lopussa Katrinebergin kartanon välittömään
läheisyyteen ja sen on suunnitellut arkkitehti
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Teoskuvat: Kalevi Rytkölä

2

2

Tuulenvire aamukasteessa

201 cm × 145 cm × 9 cm
kivitavarakeramiikka ja kierrätyslasi
3

Pehmoisen lumen kätkemät

130 cm × 175cm × 7,8 cm
kivitavarakeramiikka ja kierrätyslasi
Pehmoisen lumen kätkemät -teos on yksi kolmesta
fragmentaarisesta reliefiteoksesta, jotka Vantaan Taidemuseo Artsi tilasi peruskorjattavaan Katriinan sairaalan
B-osaan. Teokset ovat valmistuneet vuonna 2018. Teos
sijoittuu 3. kerroksen ( osasto 8 ) B359-oleskelutilan
seinään. Teos koostuu yhdestä isosta kappaleesta ja
pyöreistä fragmenteista, joita teoksessa on 14 kpl.
Teoksen materiaali on keramiikka ja kierrätyslasi.
4

Vesi tiensä löytää

328 cm × 140 cm × 8 cm
kivitavarakeramiikka ja kierrätyslasi
3

4
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Paaluttamisessa on
meneillään digiharppaus
Vesa Tompuri, toimittaja

Digitalisaatio on muuttanut viime vuosina voimakkaasti kaikkea rakennusalan perinteistä
työntekoa niin suunnittelutoimistoissa ja tehtailla kuin työmaillakin. Tietomallintamisen
ansiosta työstä on tullut entistä tarkempaa ja tehokkaampaa myös maarakennuskoneiden ohjaamoissa. Paalutettaessa on lisäksi tuotettava toteumatietoa, jonka käsittelyssä ja
välittämisessä ollaan siirtymässä digiaikaan.

Digitalisoitumisen tunnusmerkit pilvi,
mobiili, data ja tekoäly ovat pian arkipäivää myös pohjarakennustyömailla. Samalla
raskaidenkin koneiden käyttöliittymien ominaisuuksiin kohdistuu kuluttajatuotteisiin
verrattavia, käytön helppoutta korostavia
odotuksia. Kaikkea ohjaa tavoite siitä, että
oikea tieto on valmiiksi oikeassa paikassa
ja oikeaan aikaan. Tällöin esimerkiksi paalutuskoneen kuljettaja voi keskittyä niihin
tehtäviin, joissa hänen ammattitaitoaan
eniten tarvitaan.
Paalutusalan digitalisaatio etenee pienin
askelin, mutta niin, että koko ala tekee asian
edistämiseksi tiivistä yhteistyötä. Nyt on
meneillään alan yhteinen projekti, jossa
RFID-teknologian ja paaluun kiinnitettävän tägin avulla yksilöity paalukohtainen
informaatio siirtyy paalusta lyöntikoneeseen
raportointia varten. Paalukonevalmistaja
Junttan on tässä aktiivisesti mukana.
– Vaikka paalujen yksilöintitiedon hallinta
paalutuksen lomassa on yksinkertaista, se on
myös erittäin kriittistä ja altista manuaalisen työn virheille. Siksi se kannattaa ehdottomasti automatisoida, minkä RFID-teknologia mahdollistaa. Haluamme Junttanilla

johtaa paalutuksen digitalisoimista vahvalla
rekrytoinnilla ja tämäntyyppisillä, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toteutettavilla
hankkeilla, kertoo Junttanissa paalutuksen
digitalisoimisesta vastaava Anders Brotherus.
Pitkä kehittämistyön tarve on ymmärrettävä asia, koska paaluun kohdistuu lyötäessä
erittäin suuret rasitukset. Perinteisesti betonipaaluihin on kiinnitetty jo tehtaalla ”tietolappu”, jossa on ilmoitettu paalun tuotetiedot.
– Tämän vaiheen poisjäänti on selvä
parannus paalutustöihin ja niistä raportoimiseen. Ihmisen tekemässä dokumentoinnissa on aina olemassa virheen mahdollisuus, toteaa Destian työmaapäällikkö Jussi
Kinnunen.
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Esimerkki RFID-tunnisteesta eli tägistä ja beto-

nipaaluissa esitettävästä tuotemerkinnästä.

Tarkkuutta ja kustannustehokkuutta
Destialla ja muillakin merkittävillä infraurakoitsijoilla on jo vuosien ajan ollut tietomallinnusta hyödyntävä digitaalinen koneohjaus tavanomaisissa kaivinkoneissaan.
Paalutuskoneissa vastaava kehitys on ollut
hitaampaa, koska tarkoituksenmukainen
digitalisaatio edellyttää sitä, että informaatiota välittävä, RFID-teknologialla toimiva ja
paalun kylkeen kiinnitetty tägi säilyy ehjänä.
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Myös tämä asia tulee todennetuksi tälle vuodelle suunnitelluissa pilottikohteissa.
Paalutustyön digitalisoimisen tavoitteet
ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin yksittäisten paalujen kantavuuden mittaamisen
helpottaminen ja tehostaminen.
– Kattavana tavoitteena on saada aikaan
aukoton tiedonsiirtoketju ja säilyttää tämä
tieto rakennuksen tai rakenteen koko elinkaaren ajan. Tätä kautta kaikki yksityiskohtainenkin tieto paaluista, niiden käyttöiästä ja
valmistajasta on milloin tahansa jäljitettävissä,
perustelee paaluja valmistavan HTM Group
Oy:n toimialajohtaja Reijo Mustonen, joka
päivätyönsä lisäksi on Betoniteollisuus ry:n
Paaluvaliokunnan puheenjohtaja. Digitaalinen
paalutietojen siirto parantaa paalutustyön kustannustehokkuutta, sillä tägin kustannukset
siihen liittyvine laiteinvestointeineen nostavat
betonipaalun kustannuksia vain noin 0,20
euroa/juoksumetri.
Paaluvaliokunnassa on ollut keskustelunaiheena myös se, miksi digitalisaatio on edennyt
paalutusalalla hieman hitaammin kuin rakentamisessa yleensä. Edellä todetun tägien ehjänä
säilymisen haasteen lisäksi tähän on vaikuttanut se, että paalukoneenkuljettajien keski-ikä
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on korkeahko. Kaikki kokeneet ammattilaiset
eivät hevin lähde vaihtamaan hallitsemaansa
manuaalista käytäntöä uuteen digitaaliseen.
Kun sukupolvi vähitellen vaihtuu, asetelma
todennäköisesti muuttuu. Sitä ennen on varmistettava kehitettyjen tekniikoiden aukoton
toimivuus.
– Monet urakoitsijat ovat kyllä jo nyt valmiita jakamaan omien kehityshankkeidensa
tuloksia ja näin kehittämään paalutusalaa,
Mustonen toteaa.
Maailmanlaajuisestikin suomalaiset ovat
varsin pitkällä paalutuksen digiharppaajina.
Junttan Oy on tästä hyvä esimerkki. Yhtiön
valmistamat paalutuskoneet ovat varustettavissa langattoman tiedonsiirron lisäksi äänenvaimentimilla, mikä on omiaan parantamaan
työmaiden lähellä asuvien aamuvarhaisunia.

2

Rakennuskohteissa perustuspaalujen luku-

määrät voivat olla hyvinkin merkittäviä, jolloin
automaattisesta tiedonsiirrosta seuraa selkeätä
tehokkuuden kasvua ja samalla tiedonsiirrossa
tapahtuvien inhimillisten virheiden riski minimoidaan.
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Henkilökuvassa Pia Kuusiniemi

Betoni-lehden henkilögalleriassa on
haastateltavana maisema-arkkitehti
Pia Kuusiniemi (s. 1974 Vantaalla)

Lapsuusperheen muutto Vantaalta vanhaan
maalaistaloon Askolaan oli Pia Kuusiniemen
mukaan ratkaisevaa myös tulevan ammatinvalinnan kannalta: ”Olin nelivuotias. Kun
taloa alettiin remontoida, piirtelin innokkaana
voipaperille pohjapiirustuksia. Päätin, että
minusta tulee arkkitehti.”
Elävä rakennuselementti
Piasta ei tosin tullut arkkitehtia, vaan maisema-arkkitehti. Siihen ohjasi Steinerkoulun
lukiossa ollut arkkitehtuurijakso, jossa käsiteltiin myös maisema-arkkitehtuuria.
”Silloin tajusin että maisema-arkkitehtuuri
on enemmän minun juttuni. Arkkitehdilta
vaadittavan pikkutarkkuuden ja kontrollin
sijasta minua kiinnostaa enemmän koko prosessi, joka itsessään muovaa asioita. Koska
maisema-arkkitehti on tekemisissä elävän
elementin kanssa, lopputuloksessa on aina
paljon myös sattumaa: kaikki on sään ja olosuhteiden armoilla. Puunhan voi toki aina
istuttaa, mutta jos se ei viihdy, se kuolee pois”,
Pia pohdiskelee.
Ammatinvalintaa ohjasi hänen mukaansa
jo silloin myös kiinnostus siihen, miten ympäristö vaikuttaa ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin: ”Nykyäänhän ympäristön
vaikutus ihmisen hyvinvointiin on erittäin
paljon esillä.”
Vaihdossa Hollannissa
Ylioppilaskirjoitusten jälkeisenä välivuotena
Pia kävi päivät töissä ja opiskeli Taidekoulu
Maan iltalinjalla. Maisema-arkkitehtuurin
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opiskelupaikka Otaniemessä aukeni välivuoden jälkeen.
”Myös opiskeluaikana kävin töissä, ensin
kahvila- ja ravintolatyöntekijänä, sitten oman
alan yrityksessä. Opintojen loppuvaiheessa
lähdin vaihtoon Hollantiin. Academie van
Bouwkunstissa olimme päivät töissä ja illat
opiskeltiin. Itse jo pidempään töissä olleena
harjoittelupaikan työtehtävät olivat varsin
helppoja, joten energiaa riitti muuhunkin.
Kreikkalaisen opiskelijakaverin kanssa
aloimme tehdä suunnittelua Ateenan Olympialaisten mediakylälle. Työ jatkui vielä vaihto-opiskelujen päätyttyä, jolloin kävin paikan
päällä Kreikassakin.”
”Innostun aina uusista mahdollisuuksista”,
Pia naurahtaa kysymystä uskalluksesta tarttua
hetkeen ja hyvinkin erilaisiin tehtäviin.
Yksinyrittäjästä yhdessäyrittäjäksi
Yrittäjäksi päätyminen, Pia on LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n toinen osakas, oli pitkälti
sattumaa.
”Pian kolmikymppinen, äskettäin avioitunut nainen, ei ollut välttämättä työpaikkailmoitusten halutuin henkilö”, Pia toteaa.
”Valmistuin vuonna 2003 ja tein Otaniemeen osa-aikaisena erilaisia kehittämisjuttuja.
Keväällä entinen työnantajani ehdotti minua
kiireidensä takia tilalleen yhden suunnittelukilpailun työryhmään pihasuunnittelijaksi.
Sen jälkeen tapahtui: kilpailun voitto julkistettiin, seuraavana päivänä olin menossa työpaikkahaastatteluun ja illalla tajusin olevani
raskaana”, Pia kertoo.

”Voittotyön urakkakuvat valmistuivat
samana päivänä kun virallinen äitiyslomani
alkoi. Yksinyrittäminen vauvan kanssa oli aikamoista taiteilua”, Pia muistelee nyt jo naurahtaen. ”Tuolloin vauva sylissä ja puhelin kädessä
taiteilu ei tosin naurattanut.”
Äitiysloman päätyttyä mietimme opiskelukavereiden kanssa työmahdollisuuksia; ”Meitä
oli viisi samantyyppisessä tilanteessa olevaa
yksinyrittäjää. Yhdistimme voimamme ja päätimme toimia yhteisen LOCI-nimen sateenvarjon alla, kukin edelleen oman yrityksen kautta.
Ratkaisu osoittautui hyväksi. Toiminta laajeni
ja vuonna 2008 kävi selväksi, että tarvitsemme
myös ulkopuolisia työntekijöitä. Silloin perustimme LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n.”
Resurssit ja fasiliteetit isoihin hankkeisiin
Nykyään, vuodesta 2013, pyöritämme toimistoa yhtiökumppanini Milla Hakarin kanssa.
”Meillä on ollut yrittämisessä selkeät yhteiset
tavoitteet: halusimme tehdä monipuolisia ja
laaja-alaisia, haastaviakin, projekteja. Olemmekin pyrkineet kehittämään toimistoa niin,
että meillä on sellaiset resurssit ja fasiliteetit,
joilla pystymme kilpailemaan isoista toimeksiannoista. Viime vuonna 10-vuotisjuhliaan
viettänyt noin 20 hengen toimisto onkin nyt
Suomen suurin suunnittelijaomisteinen maisema-arkkitehtuuritoimisto.”
Toimiston kotisivujen Työt -listaa selatessa
huomaa, että myös toive isoista ja monipuolisista töistä on toteutunut: puistoja ja maisemia,
asuinympäristöjä, arvoympäristöjä, kaupunkitiloja, liikunta- ja oppimisympäristöjä.
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Maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi sai Vuoden

2019 Kivenpyörittäjä -tunnustuksen, jonka jakaa
Rudus Oy. Pia on osakkaana LOCI maisema-arkkitehdit Oy:ssä, jonka kohteita on palkittu muun muassa
Vuoden Ympäristörakenne- ja Rakentamisen Ruusu
-palkinnoilla.

Löytyykö osaajia -kysymykseen Pia vastaa
kokeneiden suunnittelijoiden työllisyystilanteen olevan 110-prosenttinen: ”Ilman muuta
kokeneita osaajia pitäisi olla enemmän.
Tiedän, että maisema-arkkitehdin tehtävien
hakuilmoituksiin ei välillä ole tullut yhtään
hakemusta ja esimerkiksi perhevapaasijaisia
on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta löytää. Me
olemme onneksemme saaneet LOCIin hyviä
tekijöitä ottamalla töihin opiskelijoita, jotka
sitten ovat jo valmistuessaan todella päteviä
ammattilaisia.”
Prosessi asemakaavoituksesta
toteutukseen on pitkä
Entä Pian oma työ, mahtuuko yrittäjän päivään
luovuutta ja suunnittelua?
”Yksi työpäivä projektihallintaa, yksi henkilöstöhallintoa, yksi yrityksen pyörittämistä,
yksi suunnittelua. Rauhallinen, luova suunnitteluprosessi on se, josta helposti joutuu nipistämään, kun niin sanotut pienet pakolliset asiat
tulevat ja vievät sen tilan”, Pia vastaa.
Tilanne ei Pian mukaan ole yllättävä, vaan
yleinen toimistonpitäjillä: ”Suunnitteluprosessi
on myös omalta osalta muuttunut tarkasta
suunnittelusta prosessia ohjaavaan ideointiin ja kommentointiin. Se on myös jatkuvaa
ja tiivistä vuorovaikutusta.”
”Vuorovaikutusta joka suuntaan, sillä maisemasuunnittelijan työhön liittyy myös erittäin
monia suunnittelualoja”, Pia huomauttaa.
Esimerkiksi vuorovaikutus arkkitehdin ja
maisema-arkkitehdin välillä on Pian mukaan
erittäin tärkeää: ”Parantamisen varaakin on,
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sillä projektissa kaikki eivät välttämättä hahmota prosessin kannalta, missä vaiheessa
suunnittelu meidän näkökulmastamme
menee.”
Tyypillinen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi asemakaavoituksessa: ”Siinä tehdään
korttelirakenteita, hyvää kaupunkirakennetta,
koetetaan varmistaa ja optimoida esimerkiksi
valon ja tilan määrä, jotta saadaan kestävää, ja
lopulta myös edullisempaa vihreää. – Usein jo
tässä vaiheessa aletaan kuitenkin kysellä pihan
toiminnoista. Ei ymmärretä, että prosessi pihan
kannalta ei ole vielä niin pitkällä, vaan siinä
vaiheessa tärkeätä on varmistaa mitoitukset
ja esteettömyys.”
”Joskus tuntuu, että jos emme tässä vaiheessa tarjoa kaupunkiviljelyä tai muuta tren-

dikästä, emme ikään kuin olisi innovatiivisia.
Toki ideoita voi heitellä, mutta on turhauttavaa, kun tietää että pitkän prosessin tuossa
vaiheessa ne ovat vielä epäoleellisia.”
Uudispihat ovat ahtaampia kuin koskaan
”Pihasta on tullut uudiskohteen markkinointivaltti. Ympäristöasiat ovat nykyään helppoa
markkinointivaluuttaa”, Pia toteaa.
”Hyvä piha on tietysti se mikä halutaan.
Mutta ristiriita syntyy, jos kohteen alkuvaiheessa markkinoidaan pihaa tai ympäristöä,
jolla ei ole fyysisiä edellytyksiä lupauksien
lunastamiseen.”
”Ei pidä hakea pikavoittoja, vaan ympäristöä, joka kestää tulevan käytön. Usein tuntuu,
että joudumme ilonpilaajan rooliin kun jou-
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dumme toteamaan, että esimerkiksi pihan
todellisuus ja tavoitteet ovat räikeässä ristiriidassa. Meillä on kuitenkin se ammattieettinen vastuu sanoa niitä asioita. Koen olevani
vastuussa tuleville asukkaille: jos asuinympäristöä markkinoidaan viihtyisänä, että se myös
lunastaisi ne lupaukset.”

ritoimisto B & M Oy ja maisemasuunnittelija
LOCI maisema-arkkitehdit Oy.
Yhteistyö arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin kesken oli jo kohteen kilpailuvaiheessa tiivistä. Rakennuksille haettiin yhdessä optimaalinen sijainti. Sen ansiosta kohteessa pystyttiin
säästämään laajasti Vantaanjoen rantapuustoa

liisi, joka kävisi opastamassa. Harmittaa, kun
kunnossapidon ja ylläpidon laiminlyömällä
päästetään investoinnit tuhoutumaan. Sen
jälkeen korjaaminen on erittäin hankalaa ja
kallista”, Pia pohtii.

Uudisalueiden pihat ovat Pian mukaan
nykyään ahtaampia kuin koskaan. Kaupunkisuunnittelussa edetään hänen mukaansa
ristiriitaisilla tavoitteilla: ”Samaan aikaan ajetaan valtavia tehokkuusvaatimuksia ja luvataan hienoja pihoja. Maankäyttö on nykyään
kovaa bisnestä, tehokkuudet halutaan maksimoida.”
Pia myöntää, että välillä harmittaa: ”Kun
insinööri sanoo, että putken vietto ei riitä, se
uskotaan. Jos maisema-arkkitehti sanoo, ettei
pihalla tila riitä puille, kysytään voisitteko kuitenkin yrittää ...”
”Ei toki”, Pia kuitenkin vastaa kysymykseen
onko olo toivoton.
”Tilanteet vaihtelevat, käyttöpaineet
yksittäisiin alueisiin voivat olla kovia. Mutta
asioita pystytään myös optimoimaan. Kaupunkirakenteesta voidaan tehdä tehokastakin vaikkapa tekemällä korkeita taloja, joiden
väliin rakennetaan vastaavasti riittävän laaja
puisto, niin että taivas myös näkyy. Korttelirakennetta mietittäessä voidaan säästää tilaa
optimoimalla toimintoja. Mutta ihan kaikkein
keskeisintä hyvälle asuinympäristölle on
tontin horisontaali- ja vertikaalielementtien
mittasuhteet eli rakennuksen korkeuden ja
pihan leveyden/pituuden suhde.”

ja avointa peltoaluetta rakentamiselta puistoksi. Vanha Vantaanjoen kulttuurimaisema
avautuu nyt kauniisti asukkaille.
Rakentamisen hiilijalanjälkeä saatiin pienennettyä rakentamisen sijoittelulla, jolloin
saatiin minimoitua hiilijalanjäljeltään suuri
stabilointi. Pihaan tehtiin vahvistus vain pelastustielle ja pysäköintialueella hyödynnettiin
katualuetta peruutustilana. Kaivorakenteita ei
tarvittu, hulevedet valuvat pintavaluina.
Kohde esitellään myös tässä Betonilehdessä
(Betoni 3-2019 ss. 18 - 27).

ovat resurssiviisautta
Ympäristörakentamisen materiaalivalinnat
ovat sekä esteettisesti että fyysisesti tärkeä
osa kokonaisuutta. Materiaalien kestävyys ja
elinkaari ovat Pian mukaan tärkeä osa resurssiviisautta. Suomen olosuhteissa erityisesti
koneellinen ylläpito on tärkeä materiaalien
valintaa ohjaava ja myös rajoittava asia.
Betonituotteet ovat Pialle tuttuja ympäristörakentamisen materiaalina. Uusin kokemus
betonista on valmistumassa olevasta Pasilan
Triplassa. Siellä keskeinen paikka ja kova kulutus vaativat järeitä rakenteita: kansille tulee
suuria betonisia istutusaltaita.

Ilmastonmuutoksen vaatimukset
oikeasti huomioon
”Hyviä esimerkkejä on”, Pia vastaa kysymykseen ilmastonmuutoksen vaatimusten huomioon ottamisesta ympäristösuunnittelussa.
Yksi hyvä esimerkki on Vantaanjoen äärelle
Helsingin Pukinmäkeen rakennettu Helsingin
Asumisoikeus Oy Rantapuisto Heka Isonpellontie 6. Helsingin ATT:n rakennuttaman kohteen arkkitehtisuunnittelija on Arkkitehtuu-

106

Kiinteistöjen kunnossapito
on murheenkryyni
”Kunnossapito on viher- ja ympäristörakentamisen murheenkryyni”, Pia huokaa. Mutta
tarkentaa heti: ”Kunnat kyllä kehittävät
kunnossapitoa kunnianhimoisesti. Siellä on
ammattitaitoisia ihmisiä. Mutta kiinteistöjen
ylläpito on surullisella tasolla, pihojen osalta
ei viimeisen 20 vuoden aikana ole edistytty
juuri ollenkaan.”
Kiinteistöjen pihoista löytyy hakematta
surullisia kunnossapidon ja ylläpidon esimerkkejä.
”Isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallitusten tilaajaosaaminen on puutteellista. Kiinteistöhuoltotarjoukset pyydetään sillä ajatuksella,
että kesällä hoidetaan pihaa, talvella torjutaan
liukkautta. Kilpailu on tiukkaa, tehdään mahdollisimman vähän, jätetään lannoittamatta,
jotta kasvit eivät kasvaisi ja tarvitsisi leikkuuta,
henkilöstön vaihtuvuus on suurta, kasvien tai
kastelulaitteiden hoito- ja käyttöohjeet ovat
olemassa, mutta niitä ei kaiveta esiin.”
”Rakennusvalvonnalla ei ole eväitä valvomiseen, vaikka huoltokirjaan ylläpito ohjeistetaankin. Tarvittaisiinko kuntatasolla pihapo-

Materiaalien kestävyys ja elinkaari

Luottamustehtävät elämäntapa
Pian yrittäjän työarkeen tuovat vaihtelua
luottamustehtävät esimerkiksi toimiminen
Suomen maisema-arkkitehtiliitossa MARKissa
puheenjohtajana ja Viherympäristöliiton hallitustyöskentely.
”Luottamushommat kulkevat varmaan
geeneissä sekä isän että äidin puolelta”, Pia
naurahtaa ja perustelee syitä osallistumiseen:
”Valittaa voi, mutta silloin pitää yrittää myös
vaikuttaa. Totta kai yhdistystoiminta on myös
kauhean kivaa. Tapaa kollegoja, syntyy ystävyyksiäkin ja löytää uusia näkökulmia omaan
alaan.”
Kivaa ja työasioista totaalista irtautumista
riittää myös perheen parissa. Pian perheeseen
kuuluu miehen ja kouluikäisten pojan ja tytön
lisäksi koira. Erityisen elvyttävää vastapainoa
usein kiireiseen arkeen Pia hakee perheen
kanssa lapsuuden tärkeistä maisemista: ”Äidin
suku on Porvoon edustalta saaristosta, jossa
meilläkin on edelleen kesäpaikka, ikuinen aktiivisen tekemisen työleiri. Siellä on lapsuuteni
sielunmaisema, kallioinen merenranta.”
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Betoniperheeni
Betoniperhe on samantyyppisten betonimassojen muodostama kokonaisuus.
Perheenjäsenillä tulee olla sama sementti
ja seosaineet, samantyyppinen kiviaines
sekä sama arvosteluikä. Eräs arkkitehti esitti
taannoin betoniperheen toisin: hän sanoi,

suuri maha. Varmuuskertoimet liittyvät kuitenkin hyväksyttyyn luotettavuuteen ja sitä
kautta turvallisuuteen. Käytännössä isommat varmuuskertoimet ovat siis valinta,
jolla suojellaan ihmisiä. Ehkä tässäkin on
kuitenkin löytymässä kaikkia tyydyttävä

tunteita. Suurelle yleisölle betoni esiintyy
lähinnä äärimmäisen rumuuden ilmentymänä tai ilmastopahiksena. Teknisemmänkin alan uutisoinnissa betoni tuodaan usein
esiin vain ongelmien takia. Betonista ei ole
juuri tehty elokuvia. Tom Hardyn Locke’ssa

että betoni on perheemme: betoni on luotettava kuin veli ja anteeksiantavainen kuin äiti.
Betoni on todellinen luottomateriaali
rakentamisessa. Kun rakenteisiin tarvitaan massaa tai jäykkyyttä, helpointa sen
toteutukseen on valita betonirakenne. Maata
vasten rakennettaessa ei oikein ole edes vaihtoehtoja. Monen vähänkään korkeamman
puu- tai teräsrunkoisenkin rakennuksen
perustukset ja jäykistävät rakenteet tehdään betonista. Luotettavuutta voidaan
myös käyttää hyväksi elementtirakenteiden
kierrätettävyyden muodossa. Hollannissa on
tehty jo ensimmäinen silta, jonka rakenteet
voidaan irrottaa ehjänä ja käyttää uudelleen
vastaavanlaisen sillan rakenteisiin.
Ajatus betonin anteeksiantavuudesta on
sekin helppo allekirjoittaa. Pilalle mennyt
muottipinta voidaan tasoittaa ja alimitoitettu pilari mantteloida. Ani harvoin betonirakenteita joudutaan rakentamisen aikana
kokonaan purkamaan. Ehkä betoni voi olla
perheemme?
Arkkitehti suomi pahasti eurokoodia
ja kutsui eurokoodia lihavaksi, jonka liian
suuret varmuuskertoimet ovat sen liian

ratkaisu tuotekehityksen muodossa: erittäin lujat betonit yhdistettynä teräskuituihin mahdollistavat hyvin hoikat rakenteet.
Ne eivät hintansa puolesta taida soveltua
primäärirunkoon, mutta esimerkiksi parvekkeisiin ja portaisiin ne sopivat hienosti
helpottamaan arkkitehdin tuskaa liian massiivisista rakenteista.
Sama arkkitehti toi esille myös betonin
anarkistisuuden. Yhteisillä sisämarkkinoilla
betonia kuljetetaan vielä suhteellisen vähän
maasta toiseen. Elementtien osalta siihen on
tietysti syynä suuri massa ja sen aiheuttamat suuret kuljetuskustannukset. Tuoreen
massan kuljettamiseen vaikuttaa luonnollisesti kuljetusajan pituus. Ehkä betoni
on myös anarkistista. Itselleni kyllä tulee
betonin anarkistisuudesta enemmän mieleen lähiön alikulkukäytävän pesubetoniin
spreijattu iso A-kirjain ympyrän sisällä.
Mielenkiintoisin kommentti edellä mainitulta arkkitehdiltä koski betonin tarinankerrontaa tai oikeastaan sen puutetta. Betoni
on jätetty oman onnensa nojaan eikä kukaan
vastaa sen tarinasta. Tarinan kerronnallahan vaikutetaan mielikuvaan ja herätetään

oli mukana jättimäisen betonivalun aiheuttamaa draamaa, vaikka varsinainen kertomus oli toisaalla. Ei betoni välttämättä
mitään tosi-tv-sarjaa tai elokuvaa tarvitse,
mutta tarinaa kyllä.
Tässä kolumnissa mainittu arkkitehti on
ranskalainen Rudy Ricciotti, joka esitti poikkeuksellisia näkemyksiään viime keväänä
fib:n symposiumissa Krakovassa. Siellä tuli
esiin myös kolmas merkitys betoniperheelle.
Kollegani sanoi viimeisenä päivänä, että on
mahtavaa kun voi puhua betonista koko ajan
eikä kukaan pidä sitä outona. Ehkä tuollainen joukko ihmisiä muodostaakin lopulta
betoniperheen.

Auli Lastunen
Erityisasiantuntija
Rakennetekniikka
Sitowise Oy
puh. 044 427 9731
auli.lastunen@sitowise.com
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Julkisivumarkkinat
muutoksessa

Petri Annila, Toiminnanjohtaja
Julkisivuyhdistys ry
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
www.julkisivuyhdistys.fi

Julkisivuyhdistys julkaisee vuosittain Julkisivujen markkinat ja
seuranta Suomessa -tutkimuksen. Tutkimus antaa ajantasaisen
kuvan julkisivujen markkinoiden kehittymisestä.

Tutkimus on suunnattu kaikille julkisivurakentamisen osapuolille: teollisuudelle, suunnittelijoille, arkkitehdeille, kiinteistönomistajille, rakennuttajille, tutkimuslaitoksille sekä
urakoitsijoille. Tutkimus antaa ajantasaisen
kuvan julkisivujen markkinoiden kehittymisestä ja viime vuosien trendeistä sekä uudisettä korjausrakentamisessa.

2

Asunto Oy Oulunkylän Onnela, Mäkitorpantie 30,

Helsinki. Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen
Oy. 2017. Julkisivuissa on käytetty muun muassa
Cembrit-kuitusementtilevyjä.

Markkinoiden kehitys
Talonrakentaminen kääntyi kovaan kasvuun
vuoden 2015 jälkeen. Huippuvuosien jälkeen
on oletettua, että rakentamisen määrä taittuu
laskuun tulevina vuosina. Korjaamisen uskotaan jatkavan nousutrendillä asuntojen osalta.
Korjaamisen osalta kasvu on ammattimaisessa
korjaamisessa, mutta kuluttajakorjaamisenkin uskotaan hieman piristyvän. Toimitilojen
osalta korjaustarve tulee hieman asuntoja myöhemmin, joten niiden osalta kasvu voi vielä
jatkua tulevina vuosina.
Julkisivuvalinnoista
Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti
yleisin käytetty materiaali on puuverhous,
jonka markkinaosuus on 34 %. Tätä selittää
puun laaja käyttö pientalorakentamisessa.
Seuraavaksi yleisimmät materiaalit ovat tiiliverhoukset (26 %) sekä betoni (13 %). Mainitut
luvut sisältävät koko rakennuskannan tiedot.
Uudisrakentamisessa 2010-luvulla puun
ja tiilen määrä on ollut laskussa, vaikka vuosittaista vaihtelua toki ilmaantuu. Pientalorakentamisen määrä on laskenut, mikä selittää
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Talonrakentamisen kehitys 2000-luvulla.
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3

Eri julkisivumateriaalien osuus 2000-luvulla.

4

Eri julkisivumateriaalien osuus asuinkerrostalojen

julkisivuissa 2000-luvulla.

osittain myös puuverhousten määrän laskua
julkisivumateriaalina. Kerrostalojen suuret
rakennusmäärät ovat taas lisänneet betonin ja
rapattujen julkisivujen määrää. Muita suosiotaan kasvattaneita materiaaleja ovat erilaiset
tuulettuvat julkisivut.
2000-luvulla asuinkerrostalojen rakentamisessa tiili, betoni ja rappaus ovat olleet hallitsevia materiaalivalintoja. Viime vuosina näiden
yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut noin
80 %. Liike- ja toimistorakennuksissa hallitseva julkisivumateriaali on ollut metalli, jonka
markkinaosuus on 2000-luvulla vaihdellut
30–55 % välillä. Betoni on ollut toiseksi yleisin materiaali noin 20 % markkinaosuudella.
Lisätietoja:
www.julkisivuyhdistys.fi

Ainutlaatuinen markkinakatsaus

Julkisivujen Markkinat 2019 tutkittua tietoa julkisivualan tarpeisiin
Miten julkisivumarkkinat ovat kehittyneet?
Miten markkinat ovat jakaantuneet materiaaleittain?
Mihin suuntaan julkisivumarkkinoilla ollaan menossa?
Forecon Oy on tutkinut viidesti julkisivumarkkinoiden
kehittymistä Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta.
Hanki tutkimusraportti käyttöösi,
niin tiedät markkinoista enemmän.
Tilaukset:: www.lyyti.in/Julkisivumarkkinat_2019-tutkimusraportti

www.julkisivuyhdistys.ﬁ
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Parma Oy:n Kotkan elementtitehdas
Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun voittoon
Betoniteollisuuden vuoden 2019 työturvallisuuskilpailun voittajaksi valittiin Parma Oy:n
Kotkan elementtitehdas. Tehdas on erikoistunut väliseinä- ja hissikuiluelementtien valmistamiseen. Muille kärkisijoille ylsivät Ruduksen
kaksi tehdasta, Nurmijärven betonituotetehdas ja Tuupakan valmisbetonitehdas.
”Parman Kotkan tehtaan valtteja työturvallisuuskilpailussa menestymisessä olivat –
tietysti erinomaisen alkukilpailumenestyksen
lisäksi – poikkeuksellisen pitkä tapaturmaton
historia, toukokuun 2019 lopussa yli 3100 päivää
ja johdon vahvan näkemyksellinen tahto
panostaa työn turvalliseen tekemiseen”, toteaa
kilpailun tuomaristoon kuuluva Etelä-Suomen
Aluehallintoviraston työsuojelun ylitarkastaja
Keijo Päivärinta.
Tehdas on voittanut työturvallisuuskilpailun jo kerran aiemminkin, vuonna 2011.
Tuolloin tehdas oli saavuttanut ensimmäisen
kokonaan tapaturmattoman vuotensa. Sen
jälkeenkään tehtaalla ei ole sattunut yhtään
poissaoloon johtavaa tapaturma. ”Poikkeuksellisen pitkä tapaturmaton historia on hatunnoston arvoinen suoritus myös sen johdosta, että
tuotanto on hoidettu ns. suorana urakkana, ja
työn tekemisen tahti on sen mukainen”, Päivärinta jatkaa.
Hyvä esimerkki tehtaalla tehdyistä isoista
panostuksista työturvallisuuteen on varastoalueelle varta vasten turvallisuussyistä rakennettu nousutie, johon on tehty räätälöidyt avattavat kulkusillat hissikuiluelementtien päälle
nousemista varten (kuva). Investoinnilla on
päästy kokonaan eroon nojatikkaiden käyttämisestä nostorakseja kiinnitettäessä ja irrotettaessa, mikä on merkittävä turvallisuusetu
erityisesti talvella lumen ja jään liukastaessa
sekä pihan että tuotteet.
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Jo tehtyjen turvallisuusinvestointien lisäksi
tehtaalla on hyvin valmistellut jatkosuunnitelmat työturvallisuuden ja työolosuhteiden
kehittämisinvestoinneille myös jatkossa.
”Tämä on hieno tunnustus työturvallisuuden parantamiseksi tehdylle työllemme. Tavoitteenamme on saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri ja Kotkan tehdas näyttää tässä suhteessa
esimerkkiä koko Consolis-konsernissa”, sanoo
Parma Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Viljanen.
”Viime kädessä kysymys on sitoutumisesta
yhteiseen päämäärään. Esimerkiksi se on tärkeää, että havaittuihin puutteisiin tartutaan
heti ja niistä kerrotaan avoimesti eteenpäin. Se
ei ole mitään nipottamista, vaan itsestä ja kaverista huolehtimista. Kiitos tästä saavutuksesta
kuuluu ihan jokaiselle tehtaan työntekijälle”,
iloitsee tehdaspäällikkö Jari Karvonen.
”Betoniteollisuuden jo kymmenettä kertaa
järjestetyssä valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa finalistijoukko oli jälleen
kerran erittäin korkeatasoinen ja tasaväkinen,
toteaa kilpailun tuomariston vetäjä, toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.
Kilpailun loppusuoralle niin ikään yltäneet
Rudus Oy:n Tuupakan valmisbetonitehdas
sekä Rudus Oy:n Nurmijärven betonituotetehdas edustivat molemmat myös erittäin korkeaa
työturvallisuuden tasoa. ”Nämä tehtaat näyttävät muille mallia siinä, että nolla tapaturmaa
tavoite on saavutettavissa kaikilla tehtailla,
jos niin halutaan”, korostaa Rakennusliiton
puheenjohtaja Matti Harjuniemi. ”Ne, joilla on
tahto, keksivät keinot, ja ne, keillä ei tahtoa ole,
keksivät selitykset”, Harjuniemi jatkaa.
Kokonaiskilpailun voittaja palkitaan kultaisella kypärällä ja Fennian lahjoittamalla 5.000
€ rahapalkinnolla voittajatehtaan työturvallisuustyöhön.

Kokonais- ja osakilpailuvoittajien lisäksi
kilpailussa palkittiin kunniakirjoin myös
turvallisuustasoansa eniten viime vuodesta
parantaneet tehtaat. Nämä olivat elementtisarjassa Joutsenon Elementti Oy:n tehdas
Joutsenossa, tuotetehtaiden sarjassa Parma
rail Oy:n ratapölkkytehdas Forssassa sekä
valmisbetonitehtaiden sarjassa Mikrobetoni
Oy:n valmisbetonitehdas Lahdessa.
Betoniteollisuuden valtakunnallinen
työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Kilpailu käytiin
yhteensä 56 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (41 tehdasta), valmisbetonitehtaat (6 tehdasta) ja
betonituotetehtaat (9 tehdasta).
Kilpailussa kukin tehdas pisteytettiin
Elmeri+ -järjestelmän mukaisen turvallisuusmittauksen, tehtaan turvallisuusjohtamisen
tason, tapaturmataajuuden ja sairauspoissaolojen perusteella.
Tuotantolaitosten turvallisuustason auditoinnin ja mittaukset toteutti Tapaturva Oy
Juha Merjaman johdolla. Kilpailun tuomariston
muodostivat puheenjohtaja Matti Harjuniemi
Rakennusliitosta, ylitarkastaja Keijo Päivärinta
Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta ja toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.
Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on
ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation kohottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten
turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen. Kilpailu liittyy oleellisena osana
RT:n ”Nolla tapaturmaa 2020” -tavoitteeseen
Lisätietoja:
Jussi Mattila, Toimitusjohtaja,
Betoniteollisuus ry, puh. 0400 637 224
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Concretesolution.fi
-sivusto kertoo, miten
betonirakentaminen
hillitsee ilmastonmuutosta

Tommi Kaleva Kekkonen
vetämään CO₂ncrete
Solution-projektia
Betoniteollisuus ry:ssä

Perustietoa betonista

Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin
karbonatisoituminen, on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa
huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana
tekijänä. Ilmiö voi olla ilmastonmuutoksen
torjumisen kannalta merkittävä, koska koko
olemassa oleva betonirakennekanta sitoo
jatkuvasti hiilidioksidia siltä osin, kun se on
kosketuksessa ilmaan.
Betoniteollisuus ry osallistuu Suomen
ympäristökeskuksen koordinoimaan CANEMURE- eli Kohti hiilineutraaleja kuntia ja
maakuntia -hankkeeseen, jossa se tutkii hiilen
sitoutumista betoniin. EU:n Life-ohjelmaan
kuuluva ja Suomen ympäristökeskuksen
koordinoima Kohti hiilineutraaleja kuntia ja
maakuntia, CANEMURE -hanke pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa.
Betoniteollisuus ry toteuttaa CANEMURE-hankkeessa vuosina 2019–2023 CO₂ncrete
Solution -nimisen osahankkeen, joka keskittyy
hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin. CO₂ncrete Solution -osion etenemisestä,
tapahtumista ja tuloksista kertomiselle on
avattu oma verkkosivusto – conretesolution.fi
Suomessa syntyy vuosittain noin miljoona
tonnia kierrätysbetonia, josta noin puolet on
peräisin purkutyömailta. Toinen puoli on tehtaiden ja työmaiden ylijäämäbetonia. Tämän
materiaalin käsitteleminen kierrätysvaiheessa
viisaasti mahdollistaa Suomen mittakaavassa
merkittävän hiilidioksidimäärän sitomisen pois
ilmakehästä. Betoniteollisuus ry on tuottanut
aiheesta uuden videon, jossa kerrotaan karbonatisoitumisesta eli siitä, miten hiilidioksidi
sitoutuu betoniin. Video: Betoniko hiilinielu?
– tutustu betonin matkaan kivilouhoksesta
uusiokäyttöön: https://youtu.be/elHq_C47sVQ

Tommi Kekkonen, diplomi-insinööri, (s. 1984)
aloitti 13.5.2019 Betoniteollisuus ry:ssä projektipäällikkönä EU-rahoitteisen CANEMURE-projektin alaprojektissa, CO₂ncrete Solution:ssa,
jossa tutkitaan hiilen sitoutumista betonirakenteisiin. Hanketta on esitelty tarkemmin
tässä lehdessä ss. 96–99.
Kekkosella on monipuolinen projektityötausta tuotekehityksen ja tutkimuksen sekä
mekaanisen suunnittelun puolelta. Useita
hänen suunnittelemiaan urheiluvarusteita,
kuten Exel-merkin tuotteita löytyykin alan
liikkeiden valikoimista. Rakennusala on
tullut tutuksi muun muassa Cramolla, innovaatiopuolen projektipäällikkönä, jossa hän
pääsi tutustumaan ja kehittämään alan digitalisaation haasteisiin.
Kekkonen valmistui diplomi-insinööriksi
Aalto yliopiston, silloisen kemiantekniikan
korkeakoulun, materiaalitekniikan laitokselta
vuonna 2015, pääaineenaan materiaalitiede.
Tommi asuu Pohjois-Espoossa, keväällä
hankitussa omakotitalossa vaimon, 1-vuotiaan tyttären ja kahden Clumberin spanielin
kanssa. Suurin osa vapaa-ajasta kuluu tällä
hetkellä perheen ja talon sekä pihan rakentamisen parissa.
Yli kaksi vuosikymmentä kestänyt salibandymaalivahdin ura – josta yli 15 vuotta pääsarjatasolla – jatkuu edelleen valmennustoimien ja
alasarjapelailun muodossa, vaikka varsinaiset
pelipolvarit ovat olleet ripustettuina naulaan
jo yli kaksi vuotta.

Tästä osiosta löydät perustietoa betonista ja
sen käyttömahdollisuuksista.
1. Betonia voidaan muotoilla
lähes mihin muotoon tahansa. Myös erilaisia
pintavaihtoehtoja on lukuisia.
2. Betoni on lujaa ja kestävää. Betonirakenteiden pitkien jännevälien ansiosta niillä on
helppo aikaansaada toimivia tiloja ilman kantavia seiniä tai pilareita.
3. Betoni on ympäristöystävällistä. Betonirakennuksen rakennusvaiheen hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin esimerkiksi puisen.
Betoninrakennuksen hyvä energiatalous, pitkä
käyttöikä ja vähäinen huollon tarve sekä hyvä
kierrätettävyys ja hiilidioksidin sitoutuminen
karbonatisoitumalla takaisin betoniin pienentävät betonirakennuksen hiilijalanjälkeä.
4. Betonin raaka-aineet ovat edullisia.
5. Betoni eristää massallaan tehokkaasti myös
ääniä - myös matalia ääniä.
6. Betoni tasaa huonelämpötiloja ja sisäilman
kosteutta.
7. Betonirakenteet ovat kotimaisia, yksinkertaisia valmistaa, ylläpitää ja korjata.
Betoniseinä tarjoaa samalla paitsi kantavuuden,
myös erinomaisen ääneneristävyyden,
palonkestävyyden sekä vikasietoisuuden ja
korjattavuuden.
8. Valmisbetonin ja erilaisten betonituotteiden saatavuus on hyvä.
9. Betoni on rakennusmateriaali, jonka käyttöikä voidaan suunnitella halutun mittaiseksi,
olipa se sitten 50, 100 tai 200 vuotta.
10. Betonilla kiertotalous toimii. Betonin ja
sen raaka-aineiden valmistuksessa käytetään
merkittävät määrät muun teollisuuden sivuvirtoja, kuten lentotuhkaa ja masuunikuonaa.
Käyttöikänsä päässä betonirakenteet kierrätetään yli 80 prosenttisesti.
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Hulevesiseminaarit:
Espoo 9.10. ja Tampere 23.10.

Betonin yhteystiedot 2019
– uusi osoite: Eteläranta 10

Ilmoittajaluettelo

Millaiseksi ilmastomme on muuttumassa?
Tuleeko tänä kesänä nähdyistä kaupunkitul-

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

Ilmoittaja
Anstar Oy

vista jatkossa säännöllinen ilmiö?
Tulevaisuuden säätä, siihen vaikuttavia
tekijöitä ja muutosten merkitystä hulevesien
hallintaan avaa Ilmatieteenlaitoksen ilmastonmuutosta tutkivan yksikön ryhmäpäällikkö
Antti Mäkelä.
Kuulemme myös, miten lainsäädäntö ja
kaupunkien ohjaus vastaavat uusiin haasteisiin, millainen on nykyisen huvesiverkostomme tila ja millaisia toiminnallisuuksia
verkoistoihin on tulossa.
Lisäksi saamme uusinta tietoa ratkaisuista
niin hulevesien hallintaan kuin vesien laadun
varmistamiseen.
Tule kuulolle päivittämään tietämystäsi
Espoon ja Tampereen seminaareihin. Tutustu
ohjelmaan ja ilmoittaudu. Tilaisuudet juontaa
Mikko "Peltsi" Peltola.
Espoo, Dipoli 9.10.2019
Ilmoittautuminen ja lounas 10.30–12.00
Seminaari 12.00–14.00
• Muuttuva Ympäristö
Seminaari 14.30–16.00
• Uusia ratkaisuja
Tampere, Finnkino Plevna 23.10.2019
Ilmoittautuminen ja lounas 10.30–12.00
Seminaari 12.00–14.00
• Muuttuva Ympäristö
Seminaari 14.30–16.00
• Uusia ratkaisuja
Ohjelma ja ilmoittautuminen:
www.betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/tuleeko-vedenpaisumus-hulevesiratkaisut-muutuvassa-ilmastossa/

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
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Sivu
5

Betoniluoma Oy
3
Contesta Oy
IV kansi
HB-Betoniteollisuus Oy
Julkisivuyhdistys r.y.
110
Kingspan
6
Lammin Betoni Oy
5
Peikko Finland Oy
III kansi
Pielisen Betoni Oy
5
Pintos Oy
3
Ruskon Betoni Oy
2
Salon Tukituote Oy
5
Schwenk Suomi Oy
2
Seroc Oy / Ulma Architectural Solutions
3
Suutarinen Yhtiöt
4
Sweco
II kansi
Swerock Oy
2

Päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto
040 900 3577
etunimi.sukunimi@betoni.com
Projektipäällikkö Tommi Kekkonen
050 350 8820
etunimi.sukunimi@betoni.com
Johdon assistentti Lotta Räty
(09) 129 9406 , 040 159 9206
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi
Toimitusjohtaja Tarja Merikallio
050 434 8335
Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641
Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556
Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

3
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Betoninäyttely muutti
Eteläranta 10:een ja
10. kerrokseen
Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry
muuttivat Rakennustuoteteollisuus RTT:n
mukana 1.2.2018 Eteläranta 10:een ja 10. kerrokseen.
Yhteisissä tiloissa toimii edelleen betonipinta
näyttely, joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja pintakäsittelytapoja. Näyttely
on avoinna toimiston aukioloaikoina klo
8.15–16.00. Esittelystä voi sopia etukäteen
arkkitehti Maritta Koiviston kanssa, gsm
040–9003577 tai maritta.koivisto@betoni.com
www.betoni.com
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Betoniharkot
Betonin pumppaus
Elementtien asennus
Erikoiselementit

•
•

Hormielementit

•

•

•

Kalusteet, istutusastiat yms.

Kevytsoraharkot

•

Kuitubetonielementit
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Muurikivet
Ontelolaatat, kuorilaatat
Paalut
Parvekepielet
Parvekkeet, massiivilaatat
Perustuselementit
Pilarit ja palkit

•
•
•
• •
• •
•
•

Porraskivet ja -elementit

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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LS Laatuseinä Oy

Lammin Betoni Oy

Lakan Betoni Oy

Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy

Joutsenon Elementti Oy

JA-KO Betoni Oy

Hyvinkään Betoni Oy

HTM Yhtiöt Oy

Lipa-Betoni Oy

•

•

•

•

•

•

• •
• • •
•

•

•

• •
•
•
•
• •
•
•

•
•

•

• •

• •
• •

•
• •
•

•
•

•
•

•
•
• • • •
•
• • •

Portaat
Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät
Päällystekivet ja -laatat

• •

•

•

Kylpyhuone-elementit

Meluseinät, törmäyskaiteet

• •

•

•

Kattotiilet

Maatalouselementit

•

• •

Kanavaelementit ja kourut

Maakellarit

HB-Betoniteollisuus Oy

Betset-yhtiöt

• • •

Hissikuiluelementit

Jännebetonipalkit

Betroc Oy

• •
•
•
• • •

Eristeharkot

Hulevesituotteet

Betonimestarit Oy

•

Betoniluoma Oy

Betonilaatta Oy

Ansion Sementtivalimo Oy

Betoniteollisuus ry:n
jäsenyritykset ja tuotteet

Alavuden Betoni Oy

hakemisto
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•
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•
•
•
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•
•
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•
•

• •
•
• •

•
• •

•

•
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Betonin pumppaus

•

Elementtien asennus
Erikoiselementit
Eristeharkot

Hulevesituotteet

•

Jännebetonipalkit

• •
•
•

•

Kalusteet, istutusastiat yms.

•

Ämman Betoni Oy

•

•
•
•

•

Kanavaelementit ja kourut

YBT Oy

VB-Betoni Oy

VaBe Oy

TB-Paalu Oy

Swerock Oy

Suutarinen Yhtiöt/ SBS Betoni Oy

Ruskon Betoni Oy

•
• • • • •

Hissikuiluelementit
Hormielementit

Rudus Oy

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Rajaville Oy

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy

Porin Elementtitehdas Oy

Pielisen Betoni Oy

•
•

Parma Oy

Napapiirin Betoni Oy

MH-Betoni Oy

Lujabetoni Oy
Betoniharkot

•

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

Sillat, laiturit ja tukimuurit
Sisäkuoret
TT- ja HTT-laatat
Valmisbetoni
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• •

•

•

•

Väliseinät

•
• •
• •
•
•

•

•
• •

Väestönsuojat
Väliseinäharkot

•
•

• •
•

Valuharkot

• •

•

• •
•
•
•

• • •
•
•

•
•
•
•
•

•
• •

Siilot ja säiliöt

•
•
•

•
•

• • • • •
•
•
•
•
•
•

•
• •

•
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hakemisto
Betoniteollisuus ry:n
jäsenyritysten tuotteet,
palvelut ja toimipisteet

Myynti Ruotsi ja Norja/
Sales Sweden and Norway
Betonimestarit Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puh +358(0)20 743 3452
tarjouslaskenta@betonimestarit.fi

j

Tehtaat:
Haapaveden tehdas
Iisalmen tehdas
Nastolan tehdas

Betroc Oy

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

Alavuden Betoni Oy

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

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

b

Betonilaatta Oy

Alakyläntie 3, 20250 Turku
Puh 02 511 8800
www.betonilaatta.fi
betonilaatta@betonilaatta.fi
Sorvarinkadun tehdas
Sorvarinkatu 3, 20360 Turku
Puh 02 511 8800
etunimi.sukunimi@betonilaatta.fi

Betonimestarit Oy

PL 57, 74101 Iisalmi
Puh 020 7433 900
www.betonimestarit.fi
tarjouslaskenta@tarjouslaskenta.fi
Myynti:
Betonimestarit Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puh 020 7433 935
tarjouslaskenta@betonimestarit.fi
Betonimestarit Oy
Vuorikatu 36 A, 2. krs (PL 1300), 70100 Kuopio
Puh 020 7433 900
betonimestarit@betonimestarit.fi
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Valmisbetonitehdas, Kokkola
Outokummuntie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 040 6782 730
Valmisbetonitehdas, Mustasaari
Sudenpolku 8, 65480 Vikby
Puh 040 6782 750
Valmisbetonitehdas, Närpiö
Teuvantie 131, 64200 Närpiö
Puh 040 6782 760
Valmisbetonitehdas, Pietarsaari
Vaunusepäntie 2, 68660 Pietarsaari
Puh 040 6782 720

Betset-yhtiöt

Betonitie 1, 43700 Kyyjärvi
Puh 040 3434 300
www.betset.fi
Myynti:
Betset-yhtiöt
Betonitie 1, 43700 Kyyjärvi
Puh. 040 3434 300
myynti@betset.fi
vbmyynti@betset.fi
Tehtaat:
Helsinki
Hämeenlinna
Kyyjärvi
Mikkeli
Nummela
Nurmijärvi
Parainen
Turku
Vierumäki

h
HB-Betoniteollisuus Oy

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

Vaasantie (PL 202), 67100 Kokkola
Puh 06 824 2700
www.jakobetoni.fi
jaakko.eloranta@jakobetoni.fi
Muut toimipisteet:

a

Ansion Sementtivalimo Oy

JA-KO Betoni Oy

Betonitehtaantie 1, 40320 Jyväskylä
Puh 020 788 1800
www.hb.fi
info@hb-betoni.fi
etunimi.sukunimi@hb-betoni.fi
Toimitusjohtaja Virpi Nieminen
Puh 020 788 1803
Myyntipäällikkö Mika Sandelin
Puh 020 788 1853

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

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

l

Lakan Betoni Oy

HTM Yhtiöt Oy

Muuntamontie 2, 80100 Joensuu
Puh 0207 481 200
www.lakka.fi
myynti@lakka.fi

Hyvinkään Betoni Oy

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965
perustettu perheyritys. Tuotamme kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakka tuoteperheeseen kuuluvat kivitalot, harkot, pihakivet,
laastit, tasoitteet, elementit ja valmisbetoni.

Muut toimipisteet:

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

Tiilitehtaantie 23, 12310 Ryttylä
Puh 019 7748 900
www.htmyhtiot.fi

Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Puh 019 4277 500, Fax 019 4277 540
www.hyvinkaanbetoni.fi
hyb@hyvinkaanbetoni.fi
Valmisbetonitehdas, Betonitie, Hyvinkää
Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Raatikainen, Janne, puh 0400 480874
hyb@hyvinkaanbetoni.fi
Valmisbetonitehdas, Kerkkolankatu, Hyvinkää
Kerkkolankatu 26, 05800 Hyvinkää
Kurjenmäki, Risto, puh 0400 480 480
hyb@hyvinkaanbetoni.fi
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Lammin Betoni Oy

Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
Puh 020 753 0400
www.lammi.fi
etunimi.sukunimi@lammi.fi
Muut toimipisteet:
Lammi-Kivitalot
Katso kaikki toimipisteet www.lammi.fi/kivitalo
Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8, 16900 Lammi
www.lammi.fi/harkko
Lammi-Perustus Oy
Kylänpääntie 4 b, 01750 Vantaa
www.lammi.fi/tassu

Lammin Betoni on Suomen vanhin ja suurin
betonikivien valmistaja. Meidät tunnetaan
erityisesti tinkimättömyydestämme tuotteiden
laadun suhteen. Tuotteiden laadun, asiantuntevan palvelun ja yli 60 vuoden kokemuksen
avulla olemme raivanneet tiemme suomalaisen
kivirakentamisen suunnannäyttäjäksi.
Olemme erikoistuneet laadukkaiden rakennuskivien ja pihatuotteiden valmistamiseen.
Innovatiiviset tuotteet ja tarkoin mietityt kokonaisratkaisumme on kehitetty helpottamaan
rakentamista. Laadukkaiden tuotteiden lisäksi
haluamme osaltamme olla varmistamassa hankkeiden onnistumisen ensiluokkaisella palvelulla
ja toimitusvarmuudella, sekä toimimalla alamme
edelläkävijänä.

Elementtien lisäksi yhtiön päätuotteita ovat valmisbetoni, teräsbetonipaalut, betoniset ratapölkyt
ja Luja-kivitalopaketit. Lisäksi Lujabetoni valmistaa
mm. harkkoja, pihakiviä, pylväsjalustoja, Luja-moduleita sekä useita infrarakentamisen erikoistuotteita. Viimeisimpiä Lujabetonin huippu-uutuuksia
ovat Luja-Superlaatta sekä Luja SmartConcrete.

m
MH-Betoni Oy

Läsäntie 3, 41660 Toivakka
Puh 0207 931400, Fax 0207 931401
www.mh-betoni.fi
henri.sahlman@mh-betoni.fi

n

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

LS Laatuseinä Oy

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

Napapiirin Betoni Oy

Jämytie 2, 96910 Rovaniemi
Puh 020 7933 200, Fax 020 7933 220
www.napapiirinbetoni.fi
pekka.kellokumpu@napapiirinbetoni.fi
Myynti:
Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208
Ympäristö- ja kunnallistekniset betonituotteet:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203
Asko Yrjänheikki, 020 7933 204

p

Harjamäentie 1, 71800 Siilinjärvi
Puh 020 7895 500
www.lujabetoni.fi
etunimi.sukunimi@luja.fi
Lujabetoni on Suomen suurimpia betoniteollisuusyrityksiä. Se on voimakkaasti kasvava yhtiö,
jonka kilpailukyky perustuu vahvaan betoniosaamiseen, aktiiviseen tuotekehitystoimintaan,
tehokkaaseen valtakunnalliseen tehdasverkostoon sekä asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtämiseen. Yritys työllistää yli 600 ammattilaista ja
sen liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa.
Lujabetonin tehdasverkosto palvelee Suomessa
26 paikkakunnalla. Suurimmat betonielementtitehtaat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Taavetissa,
Siilinjärvellä ja Kärsämäellä. Lisäksi Ruotsissa
on kaksi valmisbetonitehdasta. Lujabetonilla on
myös osakkuusyritysten kautta tehtaita Ruotsissa ja Venäjällä.
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Elementtimyynti:
Puh 040 3400 130
Puh 040 3400 133
Muut toimipisteet:
Hollolan tehdas
Kukonkankaantie 20, 15880 HOLLOLA
Joensuun tehdas
Ivontie 1, 80260 JOENSUU
Kuopion tehdas
Tehdaskatu 43, 70620 KUOPIO

Outokummun tehdas
Talkkitie 16, 83500 OUTOKUMPU

Pielisen Betoni on Suomen suurimpia betoninelementtien valmistajia. Olemme tunnettuja
hyvästä kotimaisesta laadusta ja toimitusvarmuudestamme. Valmistamme betonielementtejä
viidellä paikkakunnalla. Tuotevalikoimaamme
kuuluu mm. laatat, seinäelementit, teräsbetonija jännebetonipalkit, pilarit sekä valmisbetoni.
Haluamme omalta osaltamme edistää asiakkaiden rakennusprojektien sujuvuutta, kannattavasti ja laadukkaasti.
Teemme sen, minkä lupaamme.

Porin Elementtitehdas Oy

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

Parma Oy

Hiidenmäentie 20 (PL76), 03100 Nummela
Puh 020 577 5500, Fax 020 577 5575
www.parma.fi
info@parma.fi
Parma Oy:n valtakunnallinen myynti:
Hiidenmäentie 20 (PL 76), 03100 Nummela
etunimi.sukunimi@parma.fi

Lujabetoni Oy

Tehdastie 12, 81750 Pankakoski
Puh 044 3400 800 (keskus)
www.pielisenbetoni.fi
myynti@pielisenbetoni.fi

Lieksan tehdas
Tehdastie 12, 81750 PANKAKOSKI

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

Lipa-Betoni Oy

Pielisen Betoni Oy

Muut toimipisteet:
Parma Rail Oy Ab
Murrontie 3, 30420 Forssa

Parma Oy on betonisten valmisosien johtava
valmistaja Suomessa. Tuotevalikoimaamme
kuuluvat mm. perustusten, julkisivujen, tasojen
ja runkojen betonielementit kattavasti pientalo-,
asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin.
Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elementtitoimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnitteluratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin.
Toimimme 11 paikkakunnalla ja tehtaamme
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välittömässä
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konserniin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan
perustuvien ratkaisujen tuottaja ja betonisten
valmisosien valmistaja.

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy
Potius Oy
Koskelontie 14 A 3, 02920 Espoo
Puh 010 2311 580
www.potius.fi
myynti@potius.fi

Lahden Kestobetoni Oy
Lakkilantie 2, 15150 Lahti
Puh 050 4077 173
www.kestobetoni.fi
myynti@kestobetoni.fi

Potius Oy on kivirakentamisen erikoisosaaja. Lahden Kestobetoni Oy kuuluu Potius Konserniin.
Tarjoamme kokonaispalveluna betonielementit
rakenne- ja elementtisuunniteltuina ja asennettuina. Koska tunnemme yhtä lailla suunnittelun
haasteet kuin arjen työmaalla, toteutamme
kivirungot kustannustehokkaasti.
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Rajaville Oy

Soramäentie 1, 90630 Oulu
Puh 020 7935 800
www.rajaville.fi
etunimi.sukunimi@rajaville.fi

Valmisbetonitehtaat:
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy
Kangaslammenraitti, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 646
SBS Betoni Oy
Tikkalantie 8, 50600 Mikkeli
Puh 0207 940 649

C=0 M=100 Y=100 K=0
Black

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

T
TB-Paalu Oy

Betonitie 14, 32830 Riste
Puh 02 5502 300
http://www.jvb.fi
jvb@jvb.fi

v

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

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kukonkankaantie 8 (PL 102), 15870 Hollola
Puh 03 877 200, Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi
hallinto@rakennusbetoni.fi

Valmistamme myös VSS-elementtejä (Puh 0400653701) ja KIVITASKU-pientaloja.

VaBe Oy
Swerock Oy

Karvaamokuja, 00380 Helsinki
Puh 0400 606 121
www.swerock.fi
info@swerock.fi

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 kivipohjaisten rakennusmateriaalien kehittäjä ja toimittaja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitsemansa saman katon alta: betonit, betonituotteet,
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin
kierrätyksen. Useat tuotteet voidaan suunnitella
yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
Ruduksen ammattitaitoisen henkilökunnan ja
asiakkaan kanssa yhteistyössä.
Tuotevalikoimaamme kuuluu kattava valikoima
talo- sekä infrarakentamisen betonituotteita ja
-ratkaisuja: julkisivut, portaat, elpo-hormit, tie-,
rata-, energia- ja telerakentamisen elementit.
Lisäksi valikoimasta löytyy kunnallistekniset
putki- ja kaivotuotteet mm. hule- ja jätevesien
hallintaan sekä laaja valikoima maisematuotteita: pihakivet ja -laatat, betoniset reunakivet,
luonnonkivet, porras- ja muurikivet sekä istutuslaatikot.

Liedon toimisto
Hyvättyläntie 10 B 5, 21420 Lieto
Puh 02 4845 600
www.swerock.fi
Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:
Espoon betonitehdas
Blominmäentie 11, 02780 Espoo
Puh 0400 850 940

Piuhatie 15, 90620 Oulu
Puh 020 7933 400
www.ruskonbetoni.fi
etunimi.sukunimi@ruskonbetoni.fi
Ruskon Betoni Oy on valmisbetonin valmistamiseen ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut
kotimainen perheyritys, joka toimii usealla
paikkakunnalla ympäri Suomea. Hollolan tuotetehtaamme on erikoistunut betoniputkien ja
-kaivojen valmistamiseen. www.rbinfra.fi

s

VB-Betoni Oy

Ouluntie 115, 91700 Vaala
Puh 08 5363 477
www.vb-betoni.fi
vb-betoni@vb-betoni.fiy

y

Isonkyrön betonitehdas
Ritaalanraitti 78, 66440 Tervajoki
Puh 044 3208 172
Kalasataman betonitehdas
Verkkosaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puh 0290 091 093
Kirkkonummen betonitehdas
Ojangontie 20, 02400 Kirkkonummi
Puh 0290 091 093
Lapuan betonitehdas
Patruunatehtaantie 3, 62100 Lapua
Puh 044 3208 171
Liedon betonitehdas
Pääskyntie 5, 21420 Lieto
Puh 0290 091 092
Lohjan betonitehdas
Pysäkkitie 12, 08680 Muijala
Puh 0290 091 093

Ruskon Betoni Oy

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

Loimaan betonitehdas
Myllykyläntie 12, 32200 Loimaa
Puh 0290 091 092
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 06 320 8150
Toimisto puh 06 320 8100
Ylöjärven betonitehdas
Soppeentie 61, 33470 Ylöjärvi
Puh 0290 091 094

YBT Oy

Valimotie 1, 95600 Ylitornio
Puh 0400 93 0400
www.ybt.fi
ybt@ybt.fi
Toimitusjohtaja:
Juha Alapuranen 0400 696 695, juha@ybt.fi
Tuotantopäällikkö:
Pertti Pirttikoski 0400 562 914, pertti@ybt.fi
Elementtiasennus:
Mika Ylitalo 044 3310 163, mika.ylitalo@ybt.fi
Tehtaat Ylitornion toimipisteen lisäksi:
YBT Oy Raahe
Betonimyllärinkatu 1, 92120 Raahe
Tehdaspäällikkö:
Juha Sirén 050 462 3377, juha.siren@ybt.fi
Kuhmon Betoni Oy
Valimontie 11, 88900 Kuhmo
Pasi Immonen
Puh 040 682 8933
pasi.immonen@kuhmonbetoni.fi

Ylitornion tehdas: ylitornio@ybt.fi
Raahen tehdas: raahe@ybt.fi
Kuhmon tehdas: pasi.immonen@kuhmonbetoni.fi

ä
Ämmän Betoni Oy

Lomakyläntie 3 (PL 19), 89600 Suomussalmi
Puh 08 617 900, Fax 08 617 9020
www.ammanbetoni.fi
toimisto@ammanbetoni.fi

Suutarinen Yhtiöt

Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju
Puh 0207 940 640, Fax 0207 940 641
www.suutarinen.fi
etunimi.sukunimi@suutarinen.fi
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hakemisto
Betoniteollisuus ry:n
kannatusjäsenyritysten tuotteet,
palvelut ja toimipisteet

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:

a

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

Anstar Oy

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

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

f

Finnsementti Oy

Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Puh 0201 206 200, Fax 0201 206 311
www.finnsementti.fi
info@finnsementti.fi
etunimi.sukunimi@finnsementti.fi
Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuotteemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja
kivirouheet.

h

Ardex Oy

Koskelonkuja 1 A 27 (PL 10), 02920 Espoo
Puh 09 686 9140
www.ardex.fi
ardex@ardex.fi
Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työohjepankista
ARDEX-Opiston maksuttomat koulutukset –
katso kurssikalenteri

b
BASF Oy Rakennuskemikaalit
Lyhtytie 3, 11710 Riihimäki
Puh 010 830 2000
www.master-builders-solutions.basf.fi
tilaukset@basf.com

Cemex Oy

Sotungintie 421, 00890 Helsinki
www.cemex.fi
Sementtiterminalit:
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

CEM I 42,5 N
CEM II/A-S 42,5 N (tilaustuote)
CEM II/A-S 32,5 N (tilaustuote)
CEM I 52,5 N (tilaustuote)
Yhteystiedot
Juha Lundgren, juha.lundgren@cemex.fi,
0400 200 840
Janne Jukarainen, janne.jukarainen@cemex.fi,
040 555 8463
Sakari Honkimaa, sakari.honkimaa@cemex.fi,
041 4455 888

Halfen AB Suomen sivuliike
Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
Puh 010 633 8781
www.halfen.fi
myynti@halfen.fi

Tuotteemme:
• DEHA -kuula-ankkurit ja HD -hylsyankkurit
• HTA -ankkurikiskot
• HIT -ulokeparvekeraudoitteet
• FPA -betonijulkisivukannakkeet
• BRA -seinäkeankkurit
• HK5 -tiilikonsolit
• Detan -vetotangot
• T-Fixx -valuankkurit

HauCon Finland Oy
BAU-MET Oy

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

Contesta Oy

Porraskuja 1, 01740 Vantaa
Puh 09 2525 2425
www.contesta.fi
Vantaan toimipisteen lisäksi:

BAU-MET OY on elementtitehtaiden, rakennusliikkeiden, raudoittamoiden ja vuokraamoiden
luotettava kumppani.

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

Olemme tunnettuja laadukkaista rakennuskoneista, telineistä, nostimista ja nostureista.
Toimintaamme kuuluvat myös automaatiolinjastot harjateräksen käsittelyyn sekä
betonielementtien pinnan viimeistelyyn. Nämä
projektit räätälöimme asiakaskohtaisesti ja
toimitamme ne asennettuina sisältäen myös
käyttökoulutuksen. Maahantuomme edustamamme tuotteet yksinoikeudella ja huolehdimme tehokkaasti niiden jälkimarkkinoinnista.

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Luottamus on meille ykkösasia. Varmistu, että
olemme maineemme veroisia. Otamme mielellämme haasteen vastaan!
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Osana isompaa osto-organisaatiota pystymme
tarjoamaan Suomen markkinoille kattavan valikoiman alan parhaita tuotemerkkejä sekä omaa
tuotantoa kilpailukykyisin ehdoin. Luomme
ryhmässä lisäarvoa asiakkaillemme välittämällä alan tietotaitoa eri markkinoilta, tuomalla
alan uutuustuotteet ja -ratkaisut asiakkaidemme käyttöön sekä luomalla asiakaslähtöisiä
palvelumalleja ostotoiminnassa, logistiikassa
aina koulutukseen asti. Paikallavalun perustarvikkeiden lisäksi meiltä löytyy markkinoiden
laajin valikoima muotteja, ohjureita, rajaajia,
liikuntasaumalaitteita, vedeneristystuotteita
sekä injektointiletkuja ja -aineita.

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

3

Hyttipojankuja 2, 02780 Espoo
Puh 0207 430 890
www.haucon.fi
info@haucon.fi

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

Rietavo St. 7, LT-90161 Plunge, Lithuania
Puh +370 448 730 09
Fax +370 448 730 10
www.litmet.com
office@litmet.com
reshetov@litmet.com

Peikon tavoitteena on tarjota asiakkaillemme
alan johtavia ratkaisuja, jotka ovat laadukkaita,
turvallisia ja innovatiivisia. Tuomme markkinoille säännöllisesti uusia ratkaisuja ja palveluja.
Peikko investoi alallaan laajimmin tutkimukseen
ja tuotekehitykseen.
Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 1 800
henkilöä yli 30 maassa.

Muut toimipisteet:
Suomen varasto
Tolkkisten satamatie 9, 06750 PORVOO

l

PERI Suomi Ltd Oy

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

Leimet Oy

Yrittäjäntie 7, 27230 Lappi
Puh 02 8387 3300, Fax 02 8387 3370
www.leimet.fi
leimet@leimet.fi

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

Master Chemicals Oy

Askonkatu 9 A (PL 122), 15100 LAHTI
Puh +358 40 550 6649
www.master-chemicals.fi
info@master-chemicals.fi
Tarjoamme kokonaisratkaisut suunnittelijoille ja
betoni- ja rakennusliikkeille.

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

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

Suomen Betonilattiayhdistys ry

Paalutarvikkeita jo yli 50 vuoden kokemuksella.
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SCHWENK Suomi Oy

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on
vuonna 1984 perustettu betoni- ja maarakennusalan tutkimuslaitos.
PBM tekee monia erilaisia tutkimuksia niin yrityksille kuin yksityisille asiakkaille. Toimintaperiaatteenamme on rehellinen ja edullinen palvelu.
Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Mittatie 1, 01260 Vantaa
Puh 0400 325 054
www.betonilattiayhdistys.fi
sihteeri@bly.fi

T
ThermiSol Oy

Toravantie 18, 38210 Sastamala
Puh 010 8419 222
www.thermisol.fi
myynti@thermisol.fi
EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

u

Meiltä myös ratkaisut betonipintojen pinnoituksiin, betonin laadun parantamiseen ja rakenteiden suojaamiseen.
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Paroc Group Oyj

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

Pintos Oy

Pysäkintie 12, 27510 Eura
www.pintos.fi
Raudoitteet
Pintos Eura
Pysäkintie 12, 27510 Eura
Puh 02 838 5200
www.pintos.fi
pintos@pintos.fi
Okaria-betonivalutarvikkeet
Pintos Turku
Jonkankatu 4, 20360 Turku
Puh 02 273 9450
www.okaria.fi
okaria@pintos.fi

UK-Muovi Oy

Muovikatu 9, 74120 Iisalmi
Puh 017 821 8111, Fax 017 825 156
tilaukset@ukmuovi.fi
www.ukmuovi.fi
www.grafiittieriste.fi
Tuotteitamme ovat mm. EPS- ja grafiittieristeet
seinä-, katto- ja lattiaelementteihin, myös
rappaukseen soveltuvat eristeet. Valmistamme
myös erilaisia korokkeita, välikkeitä ja kiinnikkeitä betonivalutöihin.

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

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys.
Yrityksen pääkonttori on Lahdessa.
Peikko valmistaa monentyyppisiä betoniliitoksia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Peikon innovatiiviset ratkaisut
tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa
ja turvallisempaa.

120

Salon Tukituote Oy

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

Tuote- & palveluosio webissä

www.betoni.com
www.betoniteollisuus.fi/yritykset
www.betoniteollisuus.fi/tuotteet
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Turvallisempi, tehokkaampi ja
nopeampi tapa rakentaa

Asennusnopeutta ja turvallisuutta
työmaille Peikon pilariliitoksilla
PEIKON PILARIKENGÄT
• Vaivaton ja nopea
pilarielementin asennus, hyvät
säätömahdollisuudet
• Tilapäisiä vinotukia ei tarvita
asennusvaiheessa
• Helppoutta suunnitteluun
Peikko Designer® -ohjelmistolla
• Markkinoiden ensimmäinen
ETA-hyväksytty, monipuolisesti
ja kattavasti testattu pilariliitos

www.peikko.fi

Betonirakenteiden
laadunvarmistus
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO T195

Betonin puristuslujuus*
Huokosjakotutkimus*
Kimmovasaramittaukset*
Näytteenottopalvelut

Porraskuja 1, 01740 VANTAA
Varastokuja 1, 21600 PARAINEN
Puhelin (09) 2525 2425

www.contesta.fi

*Akkreditoinnin pätevyysalue nähtävillä
nettisivuillamme www.contesta.fi

*

OSAAMISTA BETONIPINTAA SYVEMMÄLLE

