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Toimintamme kulmakivinä toimivat kolme keskeistä arvoa, jotka ohjaavat jokapäiväistä tekemistämme.

Hyvä elämä  
työntekijöillemme

Joutsenon Elementti arvostaa 
ammatti taitoisia työntekijöitään 
ja mahdollistaa heille hyvän 
elämän. Tarjoamme miellyttävän 
työympäristön ja turvallisten 
työvälineiden lisäksi mainiot 
työsuhde-edut, joiden avulla 
pidämme itsestämme ja 
läheisistämme huolta.

Asiakkaille  
miellyttävä kokemus

Kokeneista moniosaajista 
muodostuvan henkilö kuntamme  
tavoitteena on luoda 
asiakkaillemme miellyttävä 
kokemus kaikissa tilanteissa, 
joissa me tai valmista-
mamme tuotteet vaikuttavat 
asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

Turvallinen, terveellinen  
ja laadukas ympäristö

Tärkeimpänä työtämme ohjaavana 
arvona haluamme rakennusten 
käyttäjien, kuten koululaisten, 
asukkaiden ja työntekijöiden 
olevan tyytyväisiä ympäristönsä 
turvallisuuteen, terveellisyyteen 
ja laadukkuuteen, vielä vuosi-
kymmenienkin kuluttua. 
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Kooltherm® K15
tuulettuviin julkisivuihin 
Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueriste on tehokas lämmöneristelevy P1-      
paloluokan tuulettuvien julkisivujen eristämiseen. Eristelevyn laminaatti on 
mikroperforoitu, joten rakenne pääsee kuivumaan myös eristeen suuntaan.

K15 Julkisivueriste

• P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin
 

• Kaikki rakennukset aina 56 m korkeuteen saakka

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

• Lämmönjohtavuus 0,020 W/mK 

Kosteusteknisesti toimiva              
ja tehokas lämmöneristys

www.kingspaneristeet.fi
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Ota meihin yhteyttä, niin varmistetaan yhdessä 

projektillesi onnistunut lopputulos!

p. 040 3434 300 | myynti@betset.fi

Helsinki | Hämeenlinna | Kyyjärvi | Mikkeli | Nummela | Nurmijärvi | Parainen | Turku | Vierumäki

www.betset.fi

Kestävää 
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rakentamassa

Vaativa rakennuskohde vaatii luotettavan kumppanin. 
Myynnin, teknisen neuvonnan ja laadun 
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Ja kattava toimipisteverkostomme mahdollistaa 
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materiaali- ja ilmanäytteiden 

haitta-aineita: asbesti, PAH, PCB, 
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CCA-yhdisteet, öljy.
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kaatopaikkakelpoisuuden (MARA).

Laboratorio on FINAS-
akkreditointipalvelun 
akkreditoima testaus-
laboratorio T314. 010 524 9580

Ota yhteyttä
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Pääkirjoitus Preface

Innovaatiohaasteita 
betonille 
Betoni on ominaisuuksiensa, raaka-aineiden hyvän saatavuuden 
ja yksinkertaisen valmistusteknologian ansiosta edelleen eniten 
käytetty rakennusmateriaali maailmassa.

Ympäristön kannalta betoni on sekä vaativa että kiitollinen 
rakennusmateriaali. Betonia pidetään halpana ja arkisena mate-
riaalina, mutta se voi olla myös juhlavaa ja arvokasta, kestävää ja 
kierrätettävää, taiteellista ja innovatiivista, kuten tämän lehden 
artikkeleissakin betonin eri ominaisuudet tulevat esiin.

Osaavissa käsissä betonista saa aikaan mitä vain. Betoni ei kui-
tenkaan anna anteeksi virheitä, vaan se vaatii käyttäjältään entistä 
enemmän osaamista. Suunnittelu, koko tuotantoketju, valmistus 
ja rakentaminen edellyttävät materiaaliin ja rakentamistapaan 
perehtymistä.

Betonin ulkonäköön, rakenteisiin, uuteen tekniikkaan ja ohjel-
mistoihin pohjautuvaan suunnitteluun sekä rakenteiden ja materi-
aalin kierrätettävyyteen liittyvää kehitystyötä on tehty ja tehdään 
jatkuvasti. Samoin kehitetään tuotantoon energiatehokkaita, ympä-
ristöystävällisiä ja tulevaisuuden hiilineutraaleja betoneita.

Rakentamisessa betoni voi edustaa kestävyyttä ja pitkää käyttöi-
kää, parhaimmillaan ekologista luonnonmateriaalia, jolla on oikein 
käytettynä ja ylläpidettynä pitkä elinkaari ja joka edelleen kierrätet-
tynä materiaalina jatkaa uudessa käyttökohteessaan.

Materiaalin on vastattava muuttuviin käyttötarpeisiin ja kestet-
tävä aikaa. Betoni voi vanheta arvokkaasti kaikissa käyttökohteis-
saan, kun arkkitehtuuri on suunniteltu kestämään ja materiaalin 
vanhenemisprosessi on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Fyysiseen kestävyyteen kuuluvat myös hoito-, puhdistus- ja kun-
nossapitoedellytysten turvaaminen sekä taloudellinen elinkaari. 
Rakentamisen laatu, ekologisuus sekä kestävyys määrittävät myös 
rakennuksen jälleenkäyttöarvon. 

Rakentamisen suhdanne on ennusteiden mukaan tasaantu-
massa. Se voisi tarjota samalla mahdollisuuden lisätä myös beto-
nirakentamiseen liittyvää kehitystyötä ja uusia innovaatioita. 
Useimmiten suhdanteiden laskiessa rakennusalalla on jarrutettu 
kehitystyötä. Nyt voidaan tehdä toisin.

Innovaatiotoiminta on rakennusteollisuudessa ollut varsin 
strategialähtöistä. Yritykset ottavat kehityskohteeksi vain sellaisia 
ideoita, jotka liittyvät nykyisiin tai suunniteltuihin uusiin liiketoi-
mintoihin. Jos konkreettista tilaavaa asiakasta ei ole, ei innovaa-
tiotoiminnassa selkeästi tiedetä kenen tarpeita pitäisi tyydyttää.

Uusien ideoiden etsintä sekä uusien tuotteiden ja tuotteiden laa-
dullisten ominaisuuksien kehittäminen voivat tarjota kilpailuetuja 
sekä säästöjä kokonaiskustannuksissa. Uusien ideoiden kustannus-
vaikutuksien arviointiin tarvitaan yhteistyötä niin rakennuttajien, 
suunnittelijoiden kuin rakennusliikeasiakkaiden kanssa ja lisää 
pilottirakentamista. 

Rakennusteollisuudessa erityisesti innovaatiotoiminnan johta-
miseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän ja kehittää sitä myös 
laadullisesti innovaatiotoiminnan tuloksellisuuden kasvattamiseksi.

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, arkkitehti SAFA

Concrete faces innovation challenges 
Owing to its properties, good availability of raw materials and uncompli-
cated manufacturing technology, concrete is still the most used building 
material in the world.

In terms of the environment, concrete is both a demanding and a reward-
ing material. Concrete is considered to be an inexpensive and mundane 
material, but it can also be festive and dignified, durable and recyclable, 
artistic and innovative, as proven by the articles in this Magazine which 
highlight the different properties of concrete.

A skilled professional can make anything from concrete. However, con-
crete will not forgive mistakes, but requires ever more competence from its 
users. Design, the whole production chain, manufacture and construction 
can only be implemented when one knows the material and the building 
method.

Development efforts have been and are continuously focused on the 
appearance of concrete, as well as structures, design based on new technol-
ogy and software, and recyclability of structures and the material. Energy-
efficient and environmentally friendly concrete mixes as well as carbon 
neutral mixes for the future are being developed.

In building applications, concrete can stand for durability and a long 
service life, at its best an ecological natural material which, when used and 
maintained correctly, boasts a long lifecycle and as a recyclable material 
can be reused in new applications.

The material must meet changing needs of use and be durable over the 
long term. Concrete can age with dignity, when durability is used as an 
architectural design basis and the ageing process of the material is taken 
into consideration already at the design stage.

Good possibilities for care, cleaning and maintenance, as well as economic 
lifecycle also contribute to physical durability. The quality, ecology and sus-
tainability of construction determine the reuse value of the building, as well. 

The economic cycle is expected to decline. This may offer an opportunity 
to increase development activities and new innovations related to concrete 
construction. Investments in R&D are often placed on a backburner during 
downward cycles in the construction business. This time we can choose a 
different approach.

Innovation activities are very much driven by strategies in the building 
industry. Companies focus development efforts only on ideas related to 
existing or planned new business. If there is no actual order placed by a 
client, it becomes difficult to clearly define whose needs should be fulfilled 
through investments in innovations.

The search for new ideas and the development of new products, and 
qualities of products, can give a competitive edge as well as savings in 
total costs. To assess the cost effects of new ideas, cooperation is needed 
between building developers, designers and construction firm clients, and 
pilot building projects are also necessary. 

The building industry should invest more in the management of inno-
vation activities, in particular, and develop these activities also in terms of 
quality in order to improve the profitability of this approach.

Maritta Koivisto, editor-in-chief of Betoni Magazine, architect SAFA

1 Maritta Koivisto
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Jätkäsaaren peruskoulu muodostaa uuden 
opetussuunnitelman mukaisen monipuoli-
sen koulurakennuksen, joka luo identiteettiä 
uudelle kaupunginosalle. Rakennus toimii 
alueen tärkeänä monitoimitalona myös kou-
luaikojen ulkopuolella niin taito- ja taideai-
neiden iltakäytössä kuin erilaisissa yleisö-
tilaisuuksissa; esimerkiksi koulun juhlasali 
esiintymislavoineen on suunniteltu vaativaa 
tapahtumatoimintaa varten. 

Rakennuksen keskusaulan ympärille kol-
messa kerroksessa ryhmittyvät tilat muodos-
tavat yhteisöllisen “sisäpihakorttelin”. Muunto-
joustava tilaratkaisu mukautuu tulevaisuuden 
opetustarpeisiin ja tarjoaa inspiroivan pedago-
gisen oppimisalustan, joka kasvaa ja kehittyy 
käyttäjiensä rinnalla.

Jätkäsaaren peruskoulu sijoittuu näkyvälle 
kaupunkikuvalliselle paikalle osaksi Helsingin 
merellistä siluettia. Rakennuksen kaupunki-
kuvalliselle laadukkuudelle oli jo arkkiteh-
tuurikilpailusta asti tiukat vaatimukset. Myös 
pitkäaikaiskestävyys oli asetettu suunnittelun 
erityiseksi painopisteeksi. Koulun julkisivuissa 
on käytetty ympäristöön sopivia ja kestäviä 
materiaaleja, kuten paikalla muurattua tiiltä, 
valkoista kuitubetonia, merialumiinia ja puuta 
ulkoparvekkeiden sisäpinnoissa. 

Betoni näkyvässä roolissa
Rakennuksen tunnistettavassa ilmeessä beto-
nilla on tärkeä rooli. Toisen ja kolmannen ker-
roksen julkisivut ovat valkoista kuitubetonia, 
josta muodostuu ikkunoiden ja reliefisyven-
nysten rytmittämä vaihteleva kuvio. Sattuman-

Helsingin Jätkäsaaren uusi pääkoulu on urbaani koulukohde 
merenrannalla. Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskei-
sellä ja näkyvällä paikalla. Rakennuksessa tulee toimimaan kaikki 
luokka-asteet ensimmäisestä yhdeksänteen. Oppilaspaikkoja 
koulussa on noin 800.

Jätkäsaareen 
uusi peruskoulu

Erkko Aarti, arkkitehti SAFA
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy 
erkko.aarti@aor.fi

1 Asemapiirros.

2 Keskusaulan atrium-tila, jonka ympärille kolmessa 

kerroksessa ryhmittyvät tilat muodostavat yhteisöl-

lisen “sisäpihakorttelin”. 

3 Jätkäsaaren peruskoulu sijaitsee näkyvällä kau-

punkikuvallisella paikalla.
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varaiselta näyttävässä julkisivusommitelmassa 
on käytetty vain kolmea eri ikkunakokoa ja 
reliefisyvennystä, joiden vaihtelevalla sijoit-
telulla ja rytmillä muodostuu monipuolista 
julkisivuornamentiikkaa. Julkisivuissa ei ole 
missään kahta samankokoista ikkunaa tai 
syvennystä vierekkäin, vaan kuvio vaihtelee 
jatkuvasti. 

Tarkoin suunnittelulla ikkunadetaljoin-
nilla etenkin ikkunapellitysten osalta pyrittiin 
häivyttämään visuaalisesti välipohjajakoa ja 
luomaan yhtenäinen ilme koko julkisivulle. 
Ikkunoiden korkeudet ja koot on sattuman-
varaisesta ilmeestään huolimatta suunniteltu 
luokkatilojen kannalta rationaaliselle kor-
keudelle niin istumatasolta kuin seisaaltaan 
nähtynä. Ikkunarivit muodostavat koulura-
kentamiselle tyypillistä nauhaikkunaa, jota 
on kuitenkin jäsennelty vaihtelevasti.  Maltil-
liset ikkunakoot ovat energiataloudellisesti 
hyvä ratkaisu, mutta toimivat samalla myös 
elementtitekniikan ja raudoitusten kannalta 
hyvin. 

Lattiasta alakattokorkoon ulottuvat par-
vekkeiden lasiseinät puolestaan tuovat paljon 
luonnonvaloa sisätiloihin ja avautuvat hienoon 
merimaisemaan. 

Betonielementtien saumajako pyrittiin häi-
vyttämään elementteihin tehtyjen uritusten 
ja eräänlaisten “valesaumojen” avulla. Ilman-
vaihtosäleiköt suunniteltiin myös osaksi julki-
sivukuviota. Kuorielementeillä päästiin myös 
pienempiin elementtisaumoihin ja yleisesti 

mittatarkkaan ja laadukkaaseen lopputulok-
seen. Kuitubetonin tiiviys estää myös valkoisia 
julkisivuja likaantumasta. Elementit käsiteltiin 
lisäksi likaa hylkivällä pintasuojakäsittelyllä. 

Suunnittelussa oltiin tiiviissä yhteistyössä 
kuitubetonivalmistajan kanssa. Erinomaisessa 
yhteistyössä hankkeen pääurakoitsijan SRV:n 
ja elementtitoimittaja Betoniluoman kanssa 
julkisivujen osalta saavutettiin hieno loppu-
tulos, jossa onnistuminen vaikutti innostavasti 
myös muidenkin rakennustöiden laadukkaa-
seen toteutukseen.

Sisätiloissa betoni myös käyttöpinnoissa
Rakennuksen sisätilojen materiaalit muo-
dostavat avointa oppimistilaa rauhoittavan 
väripaletin, jossa on käytetty luonnollisia ja 
aitoja materiaaleja. Valkoisten pintojen lisäksi 
sisätiloissa on käytetty valkolakattua tammea, 
tummaa graniittia, lasia, akustoivia tekstiilejä 
ja paikallavalettua puhdasvalubetonia. 

Ylempien kerrosten lattiapinnat ovat luok-
katilojen tekstiililattioita lukuun ottamatta 
kauttaaltaan betonia. Monien tuotteiden 
joukosta toteutukseen valikoitui pintavalun 
päälle levitettävä ohut Mastertop-massa, jonka 
viimeistelynä kevyt hionta muodostaa elävää 
ja vaihtelevaa kuviota lattiapintaan. Massa 
levitetään vasta pintavalun kuivuttua, mikä 
vähentää olennaisesti lattiapinnan halkeilua. 
Myös osaavan tekijän ammattitaito oli onnis-
tuneen lopputuloksen kannalta merkittävää. 
Valmis lattiapinta on hengittävä rakenne, joka 

mahdollistaa betonirakenteisen välipohjan 
lopullisen kuivumisen. 

Vaaleiden sisätilojen vastapainoksi, porras-
huoneet on jätetty harmaalle betonipinnalle. 
Kontrasti selventää myös likaisen ja puhtaan 
liikenteen rajapintaa sisätiloissa. Paikallava-
letut portaat muodostavat geometrialtaan 
jännittävän ja kattoikkunan kautta valaistun 
tilan, jonka detaljointi on mietitty loppuun asti 
muottisaumojen, seinien ja porrassyöksyjen 
uriin sijoitettujen valaisimien ja upotettujen 
rst-huomioraitojen suhteen. Onnistuneesta 
lopputuloksesta on jälleen kiittäminen osaa-
vaa pääurakoitsijan tekijää.

Keskusaulan atriumtilan kattorakenteessa 
tutkittiin sekä teräksistä että betonista ver-
siota. Rakenteessa päädyttiin käännettyyn 
betonirakenteiseen kattoon, joka on rakentei-
den liikkumisen suhteen stabiili ja vesikaton 
vaurioitumisen kannalta varmempi ratkaisu 
verrattuna teräsrakenteiseen versioon.

Atriumin kattoikkunoiden kokonaisuuteen 
kuuluvat betonirakenteiset kartiot, jotka on 
pinnoitettu akustoivalla ruiskupinnoitteella. 
Tämä ratkaisu muodostaa korkeaan tilaan 
hyvän äänimaailman ja pehmeän ylävalon.

Omaleimainen erityispiirre Jätkäsaaren 
koulun interiöörissä on myös pienten sop-
pien sijoittelu eri puolille rakennusta. Yhden 
niistä koulun oppilaat ovat jo ehtineet nimetä 
”saunaksi”. Lempinimen luontevuuden tajuaa 
heti, kun luo silmäyksen avoimesta aukosta 
sopen ”lauteille”.

4

6

4 Tyyppikuorielementtikaavio

5 Näkymä leikkipihan puolelta. Ylimmän rivin ikku-

noissa on säleiköt, joiden takana on ilmanvaihdon 

raitisilmakammio.

6 Julkisivu iltavalaistuksessa. Rakennuksen ensim-

mäisen kerroksen julkisivu on paikalla muurattua 

harmaata tiiltä, ylemmät kerrokset valkoista kuitu-

betonia.

5
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Kestävät rakenteet
Jätkäsaaren sijainti meren rannalla ja raken-
nuksen pitkä käyttöikä ovat asettaneet omat 
haasteensa rakennuksen suunnitteluun raken-
teiden kestävyyden osalta.

Tontti paalutettiin lyönti- ja porapaaluilla. 
Aggressiivisen maaperän vuoksi paaluihin teh-
tiin kuuden millimetrin syöpymävara.

Rakennuksen runko muodostuu erikokoi-
sista deltapalkeista, erilaisista jänneväleistä ja 
kuormituksista. Kuormissa otettiin huomioon 
muuntojoustavuus, joten seiniä voidaan melko 
vapaasti siirtää. Betonirakenteiset porraskuilut 
toimivat jäykistävinä rakenteina.

Rakennuksen runkorakenteena on betoni. 
Julkisivumateriaaleina ovat betoni, paikalla 
muurattu tiili sekä lasi. Ulkoseinärakenteet 
on eristetty käyttäen energiatehokkaita Kool-
therm K15 -julkisivulämmöneristeitä, joilla on 
hyvä lämmönjohtavuusarvo ( λ=0,020 W/mK).

Jätkäsaaren koulun julkisivujen ulkokuo-
rielementit on valettu kuituvahvistetulla val-
kobetonilla. Elementeissä on pieliteräkset ja 
rst-verkkoraudoitus. Kuorielementit on valettu 
teräsmuotteihin. Betoniluoman toimitusjoh-
taja Mikko Torvela kiittää hyvää yhteistyötä 
suunnittelijoiden kanssa, joilla saatiin laadu-
kas lopputulos. ”Tässä toteutui julkisivun viisas 
suunnittelu: aukoissa ja upotuksissa on hyvin 

Jätkäsaareen uusi peruskoulu

7 Koulun itäpuolella ympäristöä hallitsee sata-

matoiminnan käytöstä vapautunut, massiivinen 

Bunkkeri- varastorakennus. Koulun eteläpuolelle on 

rakentumassa liikuntapuisto koko kaupunginosan 

käyttöön.

8 Ulkoseinärakenteet on eristetty Kooltherm K15 

-julkisivulämmöneristeillä, joilla on hyvä lämmön-

johtavuusarvo. Rakennuksen runkorakenteena on 

betoni. 

9 Julkisivupiirustus etelään

10 Julkisivupiirustus länteen

11 Leikkaus a–a

12 Leikkaus b–b

9

10

11

12

toistoa, vaikka kokonaisuus onkin monimuo-
toinen”. Teknisestikin julkisivurakenne on 
kestävä. Julkisivuelementteihin on laitettu 
tehtaalla valmiiksi pintasuoja-aine. 

Merenrantakohteissa rakenteiden kosteus-
rasitus on korkeampi ei-rantarakentamiseen 
verrattuna, mikä aiheuttaa haasteita rakenne-
materiaalien valintaan.

Keskusaulan valopihan katto vaihdettiin 
alun perin suunnitellusta teräsrakenteesta 
betonikatoksi. Betonikatto käännettynä kat-
tona on turvallisempi vesivahinkojen suhteen, 
sillä mahdolliset lumenpoistot ja muut huolto-
toimet eivät vaurioita vedeneristystä. 

Kohteessa käytetyt Kooltherm K15 -läm-
möneristeet ovat kosteusturvallisia ja umpiso-
luisia eristeitä, mutta niiden diffuusiovastus 
on pienehkö mahdollistaen betonirakenteen 
kuivumisen myös ulospäin. Umpisoluisen 
rakenteen vuoksi levyt eivät ole myöskään 
yhtä herkkiä mahdolliselle rakennustyönaikai-
selle kosteudelle kuin huokoisemmat eristeet

Koulu toteutettiin Kuivaketju 10-ohjeis-
tuksen mukaan, johon oli tilaajan puolelta 
palkattu erillinen koordinaattori. Lisäksi 
kohde toteutettiin puhtaudeltaan P1-koh-
teena, johon myös oli tilaaja palkannut oman 
konsultin tukemaan työmaan toteutusta. 
 Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni
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Jätkäsaareen uusi peruskoulu

13

13 Atriumin kattoikkunoiden kokonaisuuteen kuu-

luvat betonirakenteiset kartiot.

14 Kattoikkunoista tulee pehmeä ylävalo. 15 Näkymä kirjastosta

Jätkäsaaren peruskoulu
Sijainti: Hyväntoivonkatu, Helsinki
Tilaaja: Helsingin kaupunki
Laajuus: 8160 br-m2
Yleinen arkkitehtuurikilpailu, 1. palkinto, 2015
Valmistunut 2019

Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
Rakennesuunnittelu: Sitowise Oy
LVI-suunnittelu:  
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Sähkösuunnittelu:  
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Automaatiosuunnittelu:  
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
Maisemasuunnittelu:  
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy
Arkkitehtisuunnittelu: 
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy 

Elementtitoimittajat:
Valkobetonikuorielementit: Betoniluoma Oy
Sisäkuorielementit: Betonimestarit Oy 
(Nykyisin Parma Oy)
Välipohjan ontelolaatat: Betonimestarit Oy 
(Nykyisin Parma Oy)
Lämpöeristeet: Kingspan Oy
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Jätkäsaareen uusi peruskoulu

16 Kotitalousluokka

17 Kirjasto. Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli 

löytää peruskouluille kaupunkikuvaa rikastuttava, 

hyvin toimiva ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen rat-

kaisu, joka toimii joustavasti myös tulevaisuudessa. 

Koulun tilasuunnittelussa on korostettu tutkivaa 

oppimista ja yhdessä tekemistä. Koulutiloissa kes-

keistä on avaruus ja näköyhteydet eri tilojen välillä. 

Varsinaisia kotiluokkia ei enää ole, vaan koulu jakaan-

tuu kotisoluihin, jotka liittyvät toisiinsa keskusaulan 

välityksellä. Tärkeitä tavoitteita rakennukselle olivat 

myös tilojen suuri muunneltavuus ja monikäyttöisyys.

18 Opiskelutiloja

19 1. kerros

20 2. kerros

21 3. kerros

16

19
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20 21
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Jätkäsaareen uusi peruskoulu

22
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24

22 Ensimmäisen kerroksen aula 23 Koulu on jaettu kuuteen soluun. Yhden solun valo-

kuilussa on taiteilija Tuomas A. Laitisen valopalloja.

24 Ruokailualue ja näyttämö.
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Jätkäsaareen uusi peruskoulu

25 26

New comprehensive school in Jätkäsaari
The new main school of Jätkäsaari in Helsinki 
is an urban school building by the sea. The loca-
tion of the school makes it a central and visible 
part of the cityscape. The school will accom-
modate approximately 800 students.

Jätkäsaari comprehensive school is a ver-
satile school building which meets the require-
ments of the new national core curriculum and 
contributes to the identity of the new city dis-
trict. It also serves as an important community 
centre outside the school hours.

Space planning emphasises exploratory 
learning and doing things together. The school 
facilities are characterised by spaciousness and 
visual connections between different spaces. 
There are no traditional classrooms; instead, 
the school is divided into open "home units" 
connected with each other via the central lobby.

The spaces grouped round the central lobby 
on three floor levels form a communal internal 

The floor-to-ceiling glass walls of balconies 
provide plenty of natural light inside the build-
ing as well as views towards the sea. Grooves 
and fake joint lines were used to make the joints 
on the precast concrete panels disappear.

In addition to white surfaces, also white 
lacquered oak, dark granite, glass, acoustic 
textiles, and concrete were used in the interior 
spaces. On the upper floors, the flooring consists 
exclusively of concrete with the exception of 
classrooms where textile flooring is used.

The grey concrete surfaces left on the stair-
wells counter-balance the light interior colours. 
Cast-in-situ staircases create a geometrically 
exciting space with top lighting through a 
skylight.

The entity built up by the skylights of the 
atrium space in the central lobby incorporate 
concrete cones coated with an acoustic spray 
coating.

courtyard block. The modifiable space solution 
can be adapted to the future needs of teach-
ing and offers an inspiring pedagogic learning 
platform which grows and develops alongside 
its users.

The tight requirements for the quality of the 
building in terms of the cityscape were defined 
already in the brief of the design competition. 
Long-term durability was also specified as a 
focal area in design. The materials selected for 
the school's facades fit the environment and 
are durable. They include brick built on site, 
white fibre reinforced concrete, marine grade 
aluminium as well as wood on the interior sur-
faces of the external balconies. 

Concrete plays an important role in the 
recognisable expression of the building. The 
facades on the second and third floor are white 
fibre reinforced concrete which creates a vary-
ing pattern structured by windows and relief 
recesses.

25–27 Oppilaiden käyttämässä porrashuoneessa on 

betoniseinä jätetty tietoisesti pinnoittamatta. Tämä 

helpottaa porraskäytävän puhtaanapitoa ja korostaa 

ilmavan ja puhtaan interiöörin ja arkisen porraskäytä-

vän välistä kontrastia. Kaikki betonipinnat on suojattu 

Faceal Color-kuultoväripinnoitteella.
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Voittaneessa työssä kiteytyy esimerkillisellä 
tavalla hyvän rakentamisen ja arkkitehtuurin 
perusvaatimukset toimivuudesta, kestävyy-
destä ja koettavuudesta – totesi tuomaristo 
perusteluissaan.

Kyrö Distillery Company on viiden ystä-
vän saunan lauteilla perustama ruistislaamo. 
Yrityksen toiminta alkoi Valion vanhassa mei-
jerissä vuonna 2014 ja tislaamo voitti jo seu-
raavana vuonna vuoden parhaan gin & tonic 
palkinnon ja muita tunnustuksia. Maineen 
myötä tuotanto on kasvanut nopeasti ja tilat 
ovat käyneet ahtaiksi. Kyrö järjesti kutsukilpai-
lun vanhan meijerialueen kokonaissuunnitte-
lusta. Avanto Arkkitehdit Oy valikoitui tämän 
kilpailun perusteella myös tynnyrivaraston 
arkkitehtisuunnittelijaksi.

Tynnyrivarasto ei ole vain varastotila, vaan 
myös osa tuotantoprosessia. Jotta alkoholia 
voidaan kutsua viskiksi, tulee sitä tislauksen 
jälkeen varastoida puutynnyreissä vähintään 
kolme vuotta vakioiduissa olosuhteissa. Tämän 
prosessin ja palosuojauksen sekä toteuttavuu-
den vaatimukset täytti parhaiten suorakaiteen 
muotoinen kokonaan betonista toteutettu 
elementtiratkaisu. Runko toteutettiin pilari- 
palkkirakenteena. Osastoivat väliseinät on 
tehty varaston korkuisista betonielementeistä 
ja ulkoseinät 6 – 4,5 m × 3 m kokoisista sand-
wich-elementeistä.

Sokkeli- ja sandwich-elementtien ulkokuo-
ret on valettu mustasta väribetonista. Näiden 
julkisivuelementtien muotit tehtiin tislaamon 
yhden omistajan anopin vanhan ladon lau-

Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinto 2019

Kyrö Distillery Company:n  
uusi tynnyrivarasto
– Avanto Arkkitehdit Oy

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

Vuoden 2019 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon voitti-
Avanto Arkkitehdit Oy kohteellaan Kyrö Distillery Company:n 
uusi tynnyrivarasto. Palkinto jaettiin Betonipäivillä lokakuussa.
Uusi tynnyrivarasto on esitelty aiemmin laajasti Betoni 2-2019 
lehdessä ss. 44–51.

doista hartsimuottitekniikalla. Kehitetty tek-
niikka toistaa vanhojen lautojen pienimmätkin 
yksityiskohdat valmiissa betonijulkisivussa. 
Julkisivujen pintastruktuuri toimii kohteen 
rikastuttavana aiheena niin kaukomaisemassa 
kuin aivan lähietäisyydeltä katsottaessa ja 
materiaali kiinnostaa tarkastelemaan sekä 
koskettamaan julkisivupintoja.

Selkeä massoittelu, yksilaivainen symmetri-
nen perusratkaisu ja yksiaineinen julkisivuma-
teriaali ja sen ainutlaatuinen tekstuuri luovat 
lähes sakraalin kokemuksen. Tynnyrivaraston 
julkisivut tukevat hienosti tislaamon liiketoi-
mintakonseptia ja sopeutuvat mittakaavaltaan, 
tekstuuriltaan ja väritykseltään hyvin Kyrön 
kylämaisemaan.

”Tynnyrivaraston ilmeikkäät julkisivut 
eivät ole vain irrallinen päälle liimattu ratkaisu, 
vaan osa toimivaa tuotantokokonaisuutta, 
jonka suunnittelu ja toteutus täyttävät esimer-
killisellä tavalla kaikki hyvän arkkitehtuurin 
ja rakentamisen vaatimukset” toteaa palkinto-
lautakunnan puheenjohtaja arkkitehti Tuomo 
Hahl.

Kyrö Distillery Company:n uusi 
tynnyrivarasto, Isokyrö
Arkkitehtisuunnittelu: Avanto Arkkitehdit Oy 
Valmistumisvuosi: 2019 
Rakennuttaja: Kyrö Distillery Company 
Elementtitoimittaja: Oy Tara-Element Ab 
Erikoismuotit: Finn-Form Oy

1

2

1 Tynnyrivaraston julkisivut sopeutuvat mittakaa-

valtaan, tekstuuriltaan ja väritykseltään hyvin Kyrön 

kylämaisemaan.

2 Julkisivuelementtien muotit tehtiin vanhan 

ladon laudoista hartsimuottitekniikalla. Lautojen 

pienimmätkin yksityiskohdat toistuvat tummissa 

betonijulkisivussa. 
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Betonijulkisivu-arkkitehtuurikilpailu
Betoniteollisuus ry:n seitsemännen kerran 
järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun 
tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja 
onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden 
suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka 
toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittanut 
julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto 
5.000,- eurolla.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperus-
teina ovat julkisivun arkkitehtoninen koko-
naisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin 
ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, 
uuden kehittäminen ja kohteen soveltuminen 
ympäristöön.

Vuoden Betonirakenne 2019 -kilpailun tuo-
mariston puheenjohtajana toimi arkkitehti 
SAFA Tuomo Hahl ja jäseninä arkkitehti SAFA 
Sasu Marila sekä arkkitehti SAFA, päätoimit-
taja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä 
toimi dipl.ins., jaospäällikkö Janne Kihula Beto-
niteollisuus ry:stä.

Lisätietoja: 
Betoniteollisuus ry: Janne Kihula,   
janne.kihula@rakennusteollisuus.fi  
https://betoni.com/betonijulkisivu-arkkiteh-
tuuripalkinto-2019/

Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinto 2019
Kyrö Distillery Company:n uusi tynnyrivarasto

3

4
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Kilpailussa mukana olleet kohteet 
ja arkkitehtitoimistot:

• Haso Rantapuisto & Heka Pukinmäki, 
Helsinki / Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

• Courtyard by Marriott Hotelli, Tampere / 
ALA Arkkitehdit

• Kyrö Distillery Company, uusi tynnyriva-
rasto, Isokyrö / Avanto Arkkitehdit Oy

• Jätkäsaaren peruskoulu, Helsinki / Aarti 
Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

• As Oy Espoon Hansakallion Helmi, Espoo 
/ Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

• Luminary, Tampere / BST-arkki tehdit
• Espoon Hattara, Espoon Tammen taittaja 

ja Taian taika, Espoo / Arkkitehtitoimisto 
SARC

• As Oy Espoon Piruetti, Espoo / Hannu 
Jaakkola Oy

• Fiskarin Bryga, Helsinki / Arkkitehtitoi-
misto Huvila Oy

• Espoon Asunnot oy Niittysillankulma 1, 
Espoo / Arkopen Oy

• Meilahden raitioliikenteen sähkönsyöttö-
asema, Helsinki / Arkkitehtitoimisto Virk-
kunen & Co

• Kalasataman sähköasema, Helsinki /  
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

• Eteläranta 10:n peruskorjauksen julkisivut, 
Helsinki / Arkkitehtitoimisto Petäjä Oy

tions for at least three years. The requirements 
related to the process, fire protection and fea-
sibility were best met by a rectangular, precast 
all-concrete solution. The frame was built as 
a column and beam structure. The compart-
menting interior walls are full-height precast 
concrete units and the external walls are pre-
cast sandwich panels with a size of 6–4.5 × 3  m.

The outer leaves of the precast plinth sec-
tions and sandwich panels are black dyed 
concrete structures. The moulds were made of 
boards salvaged from an old barn, using the 
resin mould technique. This technique repeats 
even the smallest details of the old boards on 
the finished concrete facade. The surface struc-
ture of the facades serves as an enriching theme 
on the building, both at long distance and when 
seen up close. The material invites one to take 
a good look and touch the surfaces.

New barrel storage for Kyrö 
Distillery Company
The 2019 Concrete Facade of the Year Architec-
tural Award was won by Avanto Arkkitehdit 
Oy for the new barrel storage they designed 
for Kyrö Distillery Company. An extensive pres-
entation of the project can be found in Betoni 
2-2019 Magazine.

The clear massing of the building, its sin-
gle-nave symmetrical basic solution and the 
mono-material facade with its unique texture 
create an almost sacral experience. The facades 
of the barrel storage support the business con-
cept of the distillery well, with great adaptation 
in terms of scale, texture and colouring to the 
Kyrö village landscape.

Kyrö Distillery Company is an all-rye dis-
tillery set up by five friends who came up with 
the idea in a sauna. Operation started in an old 
dairy building in 2014 and the next year already 
saw the distillery win the award for the best gin 
& tonic of the year, along with other recogni-
tions. Production has increased quickly result-
ing in need for more space. Kyrö organised an 
invitational competition for the overall design 
of the whole area of the old dairy.

The barrel storage is also part of the pro-
duction process. In order to call spirit whisky, 
it needs to be stored, after it has been distilled, 
in wooden barrels in climate controlled condi-

5

3 Tynnyrivaraston tilat on palo-osastoitu betoni-

seinillä.

4 Runko toteutettiin pilari- palkkirakenteena. Osas-

toivat väliseinät on tehty varaston korkuisista beto-

nielementeistä ja ulkoseinät sandwich-elementeistä.

5 Julkisivut ilmentävät rakennuksen toimintaa.
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Sataman symboli liittyi uudisrakennukseen
Vaasan höyrymylly on ollut vajaat sata vuotta 
Oulussa Toppilansalmen satamamiljöön sym-
boli. Sen tiiliset päädyt muistuttavat vanhasta 
vilkkaasta satamasta ja myllyn toiminnasta, 
vaikka rakennuksesta on tehty nykyaikainen 
asuinkerrostalo. Päädyistä toinen on muurattu 
uudelleen vanhoista tiilistä kymmenen metrin 
päähän alkuperäisestä paikastaan.

Myllyn ensimmäinen osa valmistui 1924 
Vaasan Höyrymylly Oy:n tilaamana. Myllyä 
on vuosien saatossa laajennettu neljä kertaa. 
Teollinen toiminta myllyssä loppui vasta 1990-
luvun alussa, jolloin se jäi tyhjilleen. 

– Myllyrakennus on Oulun kaupunkikuvan 
kannalta tärkeä. Sen muuttamista asunnoiksi 
pohdittiin ensimmäisiä kertoja jo parikym-
mentä vuotta sitten, mutta tuloksetta. Onneksi 
se vihdoin toteutui, sillä tyhjillään olleessaan 
rakennus pääsi jo pahasti rapistumaan ja 
ilkivallankin kohteeksi, Pohjois-Pohjanmaan 
museon korjausarkkitehti Raimo Tikka kertoo.

Tontilla on kaavamerkintänä sr/ur eli 
uudisrakennuksen tulee olla ulkoiselta hah-
moltaan ja mitoiltaan entistä vastaava.

– Alun perin kaavan mukaan rakennuksen 
molemmat päädyt olisi pitänyt säilyttää pai-
koillaan. Toinen päädyistä oli kuitenkin niin 
huonossa kunnossa, että sen pystyssä pysy-
mistä ei voitu varmistaa. Vaikka pääty olisi 
pidetty entisellä paikallaankin, se olisi pitänyt 
muurata uudelleen.

– Koska myllyrakennus on muuttanut 
muotoaan monta kertaa jo aikaisemminkin, 

Kestävä Kivitalo palkinto 2019 

As Oy Toppilan Punainen Mylly

Leena-Kaisa Simola, toimittaja
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As Oy Toppilan Punaisen Myllyn suunnittelijat ja rakentaja ovat 
onnistuneet paikalla rakentamisen keinoin luomaan lopputulok-
sen, jossa rakennuksen muotokielessä yhdistyvät omaleimaisella 
tavalla sekä alueen historia että moderni kerrostalorakentaminen. 
Vanhan teollisuusrakennuksen päädyt ovat osana uudisraken-
nuksen ulkoarkkitehtuuria ja purettuja tiiliä on hyödynnetty 
uusiokäytössä.
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1 Sijaintipiirros

2 Vanha Vaasan höyrymylly on muuttunut moder-

niksi asuintaloksi, jonka toinen tiilistä muurattu pääty 

on alkuperäinen. As Oy Toppilan Punainen Mylly on 

toteutettu perinteitä kunnioittaen ja hyviä, paikalla 

rakentamisen periaatteita noudattaen. Rakennuksen 

toteuttajille myönnettiin vuoden 2019 Kestävä Kivitalo 

-palkinto.

3 Asemapiirros

2

3
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on tämä laajennus tavallaan jatkumo sen his-
toriassa, Raimo Tikka sanoo.

Vanhaa ja uutta taitavasti yhteen
Myllyn toinen pääty siis tuettiin ja jätettiin 
paikalleen. Muuten koko rakennus purettiin. 
Julkisivuista ja toisesta päädystä otettiin 
hyväkuntoiset tiilet talteen ja niistä muurat-
tiin toinen pääty uudelleen mallin mukaisesti. 
Uudisosa on hienosti toteutettu vanhojen pää-
tyjen väliin. 

Rakennuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on ajateltu historiallisen perinnön 
säilyttämistä, pitkää elinkaarta, asumisviih-
tyvyyttä ja rakennuksen elinkaaren aikaisia 
käyttökustannuksia. Kohteen julkisivut ovat 
puhtaaksimuurattua, osin rapattua ja osin kier-
rätettyä tiiltä ja rungon välipohjarakenteet on 
tehty betonista paikalla valaen.

Kestävä Kivitalo -yritysryhmä myönsi As 
Oy Toppilan Punaisen Myllyn toteuttajille 
tämän vuoden Kestävä Kivitalo -palkinnon. 
Sen saivat Rakennusteho, Arkkitehtitoimisto 
Veli Karjalainen Oy, Insinööritoimisto Putko-
nen Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan museo.

– Rakennuksen suunnittelijat ja raken-
taja ovat onnistuneet paikalla rakentamisen 
keinoin luomaan lopputuloksen, jossa raken-
nuksen muotokielessä yhdistyvät omaleimai-
sella tavalla sekä alueen historia että moderni 
kerrostalorakentaminen, Kestävä Kivitalo 
-ryhmän puheenjohtaja Pentti Lumme toteaa.

– Vanhan teollisuusrakennuksen hyödyn-
täminen osana uudisrakennuksen ulkoarkki-
tehtuuria sekä purettujen tiilien hyödyntämi-
nen uusiokäytössä antavat kohteelle erityisen 
arvon. Vanhaa ja uutta arkkitehtuuria yhdistä-
mällä, niiden ajallisesta erilaisuudesta huoli-
matta, on As Oy Toppilan Punaisesta Myllystä 
tullut tyylikäs uusi maamerkki Oulun Toppi-
lansaaren rantamaisemaan.

– Erityisesti tapa, jolla uuteen rakennuk-
seen lasiparvekkeineen on yhdistetty vanhaa 
teollisuustiiliarkkitehtuuria, tekee palkitta-
vasta rakennuksesta mielenkiintoisen ja näyt-
tävän kohteen, Pentti Lumme toteaa.

Vanhaa päätyä turvaten
Rakennesuunnittelija Pekka Juntusen mukaan 
vanhan päädyn säilyttämisen turvaaminen oli 
kohteen rakennetekninen erityispiirre. 

– Massiivinen tiilipääty oli pääosin tyydyt-
tävässä kunnossa, eikä sitä saanut vaurioittaa 
rakennustyön aikana. Rakennustyön ajaksi 
pääty tuettiin rakennuksen ulkopuolisilla 
teräsristikkotorneilla.

– Uudisrakentamisen vaiheessa pääty ank-
kuroitiin kerroksittain rakennuksen runkoon 
välipohjien kohdalta pystysuunnassa lämpö-
liikevaran ja painumaerovaran sallivilla ruos-
tumattomilla kiinnikkeillä, Pekka Juntunen 
kertoo.

– Muilta osilta kohteen rakenteet ovat 
pääosin paikalla valettuja hyväksi todettuja 
rakenneratkaisuja, hän lisää.

4 Vanhan tiilipäädyn tukitornin yleisleikkaus.

5 Vanhan myllyn tiilistä 32 000 putsattiin käsin ja 

muurattiin uudelleen. Lähes satavuotiaiden tiilien 

tekninen kunto on uusia vastaava.

6 Vaasan höyrymylly Toppilansalmen satama-alueella 

oli tärkeä Oulun kaupunkikuvalle, mutta purkami-

selle ei ollut vaihtoehtoja. Toinen vanhoista päädyistä 

pystyttiin kuitenkin säästämään.

7 Uudisosan runko on betonista paikalla valettu.  

Yläpohjan betonirakenteissa on käytetty ontelolaattoja.

7
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– Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelun 
kannalta olikin haastavaa, miten uudisosa suh-
teutettiin pystyssä olevaan päätyyn. Suunnit-
telussa oli paljon reunaehtoja, jotta projektista 
saatiin rakennusliikkeen kannalta mahdolli-
nen toteuttaa, arkkitehti Tomi Paukkunen Ark-
kitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy:stä toteaa.

Vaaleaksi rapattu uudisosa erottuu raken-
nuksen muusta punatiilisestä massasta, mutta 
muodostaa hallitun kokonaisuuden. Sieltäkin 
löytyy yhtymä rakennuksen historiaan.

– Parvekkeiden takaseinien eri väreistä voi 
hahmottaa puretun rakennuksen eri vaiheita, 
Tomi Paukkunen toteaa.

Kierrätetty tiilikin kestää
Itäpuolen pääty toteutettiin vanhoista tiilistä 
uudelleen muuraamalla.

– Tiilet ovat säilyneet pääosin hyvin, mutta 
laastin vetolujuus oli nolla. Sellaisia seinära-
kenteita ei ollut mitään mahdollisuuksia käyt-
tää uudelleen, Rakennustehon toimitusjohtaja 
Jaakko Moilanen kertoo.

Tiilirakenteet purettiin ja hyväkuntoisia 
tiiliä puhdistettiin käsin 32 000 kappaletta 
uudelleen muurattaviksi.

– Vanhojen tiilien koko ja muoto vaihteli-
vat. Uudelleenmuuraus oli niin vaikea tehtävä, 
että suurin osa muurareista kieltäytyi urakasta. 

Lopuksi löytyivät veljekset Mikko ja Martti 
Perunka sekä apumiehensä Jarkko Höglund, 
jotka hoitivat homman ammattitaitoisesti, 
Jaakko Moilanen sanoo. 

Päätymuurin paksuus on normaalia julkisi-
vumuurausta massiivisempi, joten sen sidonta 
runkoon on toteutettu tavanomaista tiilisidettä 
vahvemmilla ja harvemmilla sidonnoilla.

– Uudelleen käytetyt tiilet ovat kuitenkin 
teknisesti hyvässä kunnossa eli rakenne kestää 
yhtä hyvin kuin uusista tiilistäkin muurattu. 
Toisaalta tiilien uusiokäyttö säästi huomatta-
vasti jätekustannuksissa ja on kiertotaloutta 
parhaimmillaan, Raimo Tikka sanoo.

Raimo Tikan mukainen jokainen vanhan 
rakennuksen korjaus ja käyttötarkoituksen 
muutos on aina omanlaisensa projekti.

– Onnistuneeseen lopputulokseen pääs-
tään hyvällä yhteistyöllä. As Oy Toppilan 
Punaisen Myllyn toteutuksessa yhteistyö sujui 
hyvin niin urakoitsijan, suunnittelijoiden kuin 
museovirastonkin kesken.

– Korjaushankkeissa vaatii ammattitaitoa 
tehdä päätöksiä siitä, mitä ei tehdä ja ei muu-
teta. Suomalainen osaaminen ei tähän aina 
riitä, vaan tehdään päätöksiä, joiden mukana 
hinta karkaa. Tärkeintä on toimiva kokonai-
suus – muuta ei tarvita, eikä muuta pidä hyväk-
syäkään, Raimo Tikka toteaa.

8 Rakennuksen toinen pääty on muurattu uudelleen 

vanhasta rakennuksesta puretuista tiilistä alkuperäisen 

ilmeen mukaisesti. Julkisivun pitkien sivujen uudet 

tiilijulkisivut on muurattu Tiileri Oy:n punaisenkir-

javista Ruukintiilistä.

8

Kestävä Kivitalo palkinto 2019 
As Oy Toppilan Punainen Mylly
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As Oy Toppilan Punainen Mylly, 
Höyrymyllyntie 8, Oulu
Valmistumisvuosi: 2018, vanha alkuperäinen 
pääty 1924
Runko: paikalla valettu betonirunko
Julkisivu: paikalla muurattu tiili, osin 
rapattu, osin kierrätetty
Kerrosala 6 748 m2
Tilavuus 20 830 m3
Huoneistoala 5007 m2
Asuntoja: 98 kpl, 21,5–108,0 m2
Huoneistojen keskikoko 51 m2
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Veli Karjalainen Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto  
Putkonen Oy
Pääurakoitsija: Rakennusteho Oy

As Oy Toppilan Punaisen 
Myllyn toteuttajat:

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Veli 
Karjalainen Oy, arkkitehti Jukka Nupponen, 
jukka.nupponen@velikarjalainen.fi

Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Put-
konen Oy, toimitusjohtaja Pekka Juntunen,
pekka.juntunen@putkonen.fi

Urakoitsija/Rakennuttaja: Rakennusteho Oy, 
toimitusjohtaja Jaakko Moilanen
Pohjois-Pohjanmaan museo, korjausarkki-
tehti Raimo Tikka, raimo.tikka@ouka.fi

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

Kestävä Kivitalo -ryhmän yhteistyöyritykset 
ovat  Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Betonite-
ollisuus ry,  Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi 
Ltd Oy ja Finnsementti Oy.

Lisätietoja: https://www.kivitalo.fi

9 pohjapiirros 1. krs

10 pohjapiirros 2–6. krs

11 pohjapiirros 7. krs

Kestävä Kivitalo palkinto 2019 
As Oy Toppilan Punainen Mylly



Suunnitteluala

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

puh. (08) 5352400 fax. (08) 3116325
Aleksanterinkatu 21 A 6, 90100 OULU

Suunn.

Rakennuskohde

23. Matinkylä

Piirt.

K.osa/Kylä

Tunnus Päiväys

Tark.

AutoCAD LT 2010
Tallennusmuoto/tiedosto

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Tontti/R:noKortteli/Tila

Muutos

Mittakaava

Päiväys

Muutos

Juoks. n:o

Hyväks.Tekijä

-

Työn numero Piirustuksen numero

Suunnitteluala

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

puh. (08) 5352400 fax. (08) 3116325
Aleksanterinkatu 21 A 6, 90100 OULU

Suunn.

Rakennuskohde

23. Matinkylä

Piirt.

K.osa/Kylä

Tunnus Päiväys

Tark.

AutoCAD LT 2010
Tallennusmuoto/tiedosto

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Tontti/R:noKortteli/Tila

Muutos

Mittakaava

Päiväys

Muutos

Juoks. n:o

Hyväks.Tekijä

-

Työn numero Piirustuksen numero

34 4 2019

11

Kestävä Kivitalo palkinto 2019 
As Oy Toppilan Punainen Mylly

12 Ulokeparveke. Rakenneleikkaus.

13 Ulkoseinärakenne. Rakenneleikkaus.
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13 Vaasan Höyrymyllyn rakennus ennen purkua.

Kuva vuodelta 2015.

13

end wall. The new building part has been imple-
mented between the old end walls in an exem-
plary manner. 

The design and implementation of the 
building has been based on preserving historic 
heritage, long life cycle, comfort of living, and 
operational costs during the life cycle of the 
building. The fair-faced building facades are 
partly rendered and partly built from recycled 
brick, and the floor structures of the building 
frame are concrete structures cast in place.

The parties behind the implementation of 
the mill building conversion project won this 
year’s Kestävä Kivitalo Award (Durable Stone 
House).

The designers of the building and the con-
structor have managed to utilise on-site con-
struction methods to produce an end result 
characterised by a design language which com-
bines, in a distinctive manner, the history of the 
area with modern apartment block building.  

Symbol of port integrated in a new building
Vaasa steam mill has for a little under a hun-
dred years been the symbol of the port milieu of 
Toppilansalmi in Oulu. Although the building 
has now been converted into a modern apart-
ment block, the brick walls on the building ends 
serve as a reminder of the old, busy harbour 
and mill operations. One of the building ends 
was re-built from old bricks ten metres from 
the original location.

The mill building plays an important role in 
the townscape of Oulu. Originally the plan was 
based on both building ends staying in the old 
location. However, one of the end walls was in 
such bad shape that it was impossible to ensure 
that it would not collapse.

The other end wall of the mill was supported 
and left in place. The rest of the building was 
demolished. The opposite end wall was then 
re-built based on the old model using bricks 
salvaged from the facades and the demolished 

Kestävä Kivitalo palkinto 2019 
As Oy Toppilan Punainen Mylly
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Itävallan länsikärjessä Bodenjärven rannalla 
sijaitsee Bregenzin kaupunki. Tässä Vorarlber-
gin osavaltion pääkaupungissa on asukkaita 
vajaa 30 000. Lähietäisyydellä ovat Sveitsi ja 
Saksa. Matkaa Müncheniin on 150 km, etäi-
syyttä Zürichiin on 90 km ja Wieniin lähes 
620 km.

Kaupungin rantabulevardin varrella on 
rivi kulttuurirakennuksia. Vanhin on Postamt 
Bregenz, Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian 
aikana (vv. 1850 - 1918) valmistunut uusgotiik-
kaa edustava postitalo, jossa on nykyään tiloja 
myös taidenäyttelyitä varten. Seuraavana on 
vuonna 1997 avattu Kunsthaus Bregenz (KUB), 
jonka suunnitteli Peter Zumthor. Voralberger 
Landestheater Bregenz perustettiin vuonna 
1945. Se sijaitsee Kornhausissa, joka rakennet-
tiin vuosina 1838 - 1840. Rakennusta on korjattu 
ja uudistettu useita kertoja. 

Viimeisenä rivistössä on Voralberg museum, 
joka uudistettiin ja laajennettiin bregenziläi-
sen toimiston Cukrowicz Nachbaur Architek-
ten suunnitelmien mukaan. Toimisto voitti 
kaksivaiheisen suunnittelukilpailun vuonna 
2007 ja rakennustyöt alkoivat 2010. Valmista 
tuli vuoden 2012 lopussa ja avajaiset pidettiin 
kesällä 2013.

Vanhaa suojeltua museorakennusta koro-
tettiin kahdella lisäkerroksella sekä laajennet-
tiin viiden kerroksen korkuisella lisäosalla. 
Rakennuksen eri vaiheet erottuvat erilaisina 
julkisivurakenteina ja pintakuvioina, mutta 
yhtenäinen samppanjansävyinen väritys 
yhdistää eri osat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Museon kukkiva 
betonijulkisivu
– Voralberg museo

Pertti Vaasio, rakennusarkkitehti RIA 
pertti.vaasio@elisanet.fi

Voralbergin museo uudistettiin ja laajennettiin Itävallan Bre-
genzissä. Vanhaa suojeltua museorakennusta korotettiin kahdella 
lisäkerroksella sekä laajennettiin viiden kerroksen korkuisella 
lisäosalla. Museon julkisivun suunnittelussa arkkitehtuuri ja taide 
yhdistyvät. Nyt uuden rakennusosan itsetiivistyvällä valkobe-
tonilla paikallavaletuilla julkisivuilla kukkivat 16 656 yksittäistä 
”betoniruusua”.
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1 Asemapiirros.  1 Voralberg museum;  2 Kornmark-

tplatz;  3 Voralberger Landestheater;  4 Kunsthaus 

KUB;  5 Postamt Bregenz.

2 Yksityiskohta julkisivusta. Julkisivun ulkokuori 

on valettu itsetiivistyvällä valkobetonilla.
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3 Julkisivu Bodenjärvelle. Vanhaa osaa korotettiin 

kahdella kerroksella. "Mustan huoneen" 14 metriä leveä 

ikkuna avautuu järven suuntaan. Museon vasemmalla 

puolella on Landestheater.

4 Sisäänkäyntijulkisivu.

5 Museon uusi osa on Kornmarktplatzin varrella. 

Tuhannet betoniruusut elävöittävät tasaista ja sileää 

valkobetonipintaa.

Museon eri toiminnot on ryhmitelty ren-
gasmaisesti 24 metriä korkean atriumin ympä-
rille.

Pohjakerroksessa on uusi sisääntuloaula 
ja kahvila. Seuraavassa kerroksessa on kaksi 
luentosalia, jotka voidaan liittää joustavasti 
näyttelytiloihin. Ylempänä on lisää näyttely-
saleja ja hallinnolle osoitettuja tiloja. 

Ylimmässä kerroksessa on 14 metriä leveällä 
panoraamaikkunalla varustettu "Musta huone", 
jota käytetään mietiskelyyn tai rentouttavana 
tilana. Valtavasta ikkunasta avautuu upea 
näköala Bodenjärvelle. Tila muistuttaa vanhaa 
kameraa palkeineen ja se on vuorattu kokonaan 
mustalla huovalla ja matolla.

Julkisivussa kukkivat 
tuhannet betoniruusut
Laajennetun Vorarlbergin museon julkisivun 
suunnittelussa arkkitehtuuri ja taide yhdisty-
vät. Tiivis ja intensiivinen yhteistyö arkkiteh-
tien ja etelä-tirolilaisen Manfred Alois Mayrin 
kanssa on luonut julkisivun, jossa valo ja varjot 
leikkivät päivän ja vuodenaikojen kuluessa.

Uuden rakennusosan julkisivuilla kukkivat 
betonikukat. Kaikkiaan 16 656 yksittäistä "beto-
niruusua" näyttävät sijoitettuvan sattuman-
varaisesti 1300 neliön suuruiselle julkisivulle. 
Todellisuudessa ne on järjestetty monimutkai-
sen matemaattisen järjestelmän mukaisesti, 
jonka kehitti arkkitehti Urs B. Roth. Hän liik-
kuu arkkitehtuurin, matematiikan ja taiteen 
välisellä raja-alueella. Kaikki hänen teoksensa 
perustuvat tiukasti matemaattiseen muotoon. 

Kukkien muotteina on käytetty 13 erilaisen 
muovisen virvoitusjuomapullon pohjia. Koska 
"kukat" ulottuvat yli 45 mm:n etäisyydelle beto-
nipinnasta, tarvittiin betonimuottien tekemi-
seen uudenlaista tekniikkaa. CNC-jyrsinkone 
porasi alustaan reiät "kukkien" ennalta mää-
ritellyille paikoille.

Julkisivun toteuttaminen oli erittäin vaa-
tiva tehtävä ja siihen osallistui useita yrityksiä, 
joilta edellytettiin paljon luovuutta konaisuu-
den toteutuksessa.

Oikean betoniseoksen löytäminen vaati 
lukuisia koevaluja. Suurin haaste oli saada ilma 
pois juuri valetusta betonista. Koska tavoitteena 
oli saumaton betonipinta, toteutettiin valu pai-
kalla pystysuoriin 6 metriä korkeisiin muot-
teihin, joiden tuli kestää melkoista painetta.

Kukkien taustana olevan valkobetonikuo-
ren paksuus on 170 mm. Sen takana on 250 
mm:n lämpöeristys ja 250 - 300 mm:n paksui-
nen teräsbetoninen sisäkuori. Korkeimmillaan 
seinä on 22-metrinen.

Itsestään tiivistyvää SCC (self-compacting 
concrete) valkobetonia, jolla on erittäin korkea 
viskositeetti sekä maksimimäärä valkoista väri-
pigmenttiä, käytettiin lähes 450 kuutiota.

Rakennuttajan toivomus oli, että sisäti-
lojen suhteellinen kosteus voisi vaihdella 
enintään ± 3 prosenttia. Tämä ratkaistiin rap-
paamalla sisäpinnat 25 - 30 mm:n paksuisella 
kipsin sekaisella savipastalla, joka toimii kos-
teuspuskurina. Näin pystyttiin vähentämään 
ilmanvaihdon tarvetta jopa kolmanneksen.

Käsiteltäviä pintoja oli yhteensä 16 500 m2. 
Savea tarvittiin 800 tonnia.

Laajennusosa perustettiin halkaisijaltaan 
ø 900 mm:n suuruisille porapaaluille, jotka 
ulotettiin kalliopintaan saakka. Paalujen 
pituus on 22 - 42 metriä. Pohjaveden pinta on 
1 - 2 metriä maanpinnan alapuolella, jolloin 
kaivuutyöt tehtiin patoseinien suojassa.

Museon kukkiva betonijulkisivu – Voralberg museo

3
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6 Muotti on irroitettu ja osa valmiista julkisivusta 

on esillä. Julkisivun pintakerroksen valu eteni vai-

heittain. Oikean betoniseoksen löytäminen vaati 

lukuisia koevaluja. Suurin haaste oli saada ilma pois 

juuri valetusta betonista. 

Museon kukkiva betonijulkisivu – Voralberg museo

6



414 2019

7 Julkisivun ulkopinta vaati paljon raudoitusta. 

Sinkityt teräkset sidottiin muovipäällysteisillä teräs-

langoilla. Alempana näkyy valmista julkisivupintaa.

8 Yksityiskohta valmiista julkisivusta.

Museon kukkiva betonijulkisivu – Voralberg museo

7

8
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12 Näyttelysali. Sisätilojen seinät ja katot on rapattu 

savipastalla kosteusvaihteluiden tasaamiseksi.

13 Panoraamasali. Mietiskelyhuoneena toimiva "Musta 

huone" on nimensä mukaisesti verhoiltu kokonaan 

mustilla pintamateriaaleilla.

9 Sisääntulokerros.  

 1 Uusi sisäänkäynti

 2 Sisääntuloaula

 3 Kahvila

 4 Atrium

 5 Vanha sisäänkäynti

10 Ylin, eli viides kerros. 

 1 Näyttelysali

 2 Atrium

 3 ’Musta huone’

11 Leikkaus.  

 1 Uusi sisäänkäynti

 2 Atrium

 3 Vanha sisäänkäynti

 4 ’Musta huone’

Voralberg museum - Bregenz
Osoite: Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz
Arkkitehtisuunnittelu: Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT GmbH
Rakennesuunnittelu: Mader & Flatz Baustatik ZT GmbH
Julkisivun tekninen suunnittelu: KuB Fassadentechnik, Schwarzach (AT)
Julkisivubetonin toimitus: Express Beton GmbH & CO. KG
Rakennuksen pinta-ala: 1 436 m2
Kerrosala: 6 085 m² (vanha rakennus 2 922 m², uusi 3 163 m²)
Näyttelytilaa: 2 404 m² mukaan lukien atrium ja galleriat
Tilavuus: 37 780 m³ (vanha rakennus 7 700 m³, uusi 24 000 m³)
Rakennuskustannukset: 27,3 M€

Museon kukkiva betonijulkisivu – Voralberg museo

9 10
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14 Atrium avautuu laajennusosan kerroksiin.

15 Museon useissa  tiloissa on hiotut betonilattiat.

Museon kukkiva betonijulkisivu – Voralberg museo

which is 14 metres long. The room is designed 
for use as a contemplative or relaxing space. 

The Museum facade, which is a showcase of 
light and shadows playing according to the time 
of the day and the year, was created in close and 
intensive collaboration between the architects 
and South Tyrol artist Manfred Alois Mayr.

The 16 656 blooming concrete roses were 
placed on the facades of the new building part 
in compliance with a complex mathematical 
system. The flowers were cast in moulds made 
from the bottoms of 13 different plastic soda 
bottles. The moulds were produced using a CNC 
grinder to drill holes in the substrate in prede-
fines locations for the flowers.

Several mockups were needed to find the 
correct concrete mix. The biggest challenge was 
the removal of air from freshly cast concrete. 
As the objective was to produce a concrete sur-
face without joints, pouring was carried out 
using vertical, 6-metre tall moulds which had 
to withstand a high pressure.

The concrete used was self-compacting SCC 
concrete, which boasts high viscosity and incor-
porates a maximum amount of white pigments. 
The total consumption of concrete was almost 
450 cubic metres.

Flowering concrete facade of the Museum
The Vorarlberg Museum in Bregenz, Austria, 
underwent a renovation and expansion project. 
Two new floors were added to the listed Museum 
building, as well as a five-storey extension. The 
different stages of the Museum’s history are 
rendered visible through varying facade com-
position and surface textures, but a singular 
colour palette of champagne tones unites all 
components into a whole.

In the design of the Museum’s facade, archi-
tecture meets art. The facades of the new build-
ing part, implemented as cast-in-situ structures 
in self-compacting white concrete, now feature 
16 656 individual concrete roses in bloom.

The renovation and extension of the 
Museum was based on plans prepared by Cuk-
rowicz Nachbaur Architekte, an architectural 
firm based in Bregenz. They won the two-phase 
design contest in 2007, and construction work 
started in 2010. The project was completed by 
the end of 2012, and the inauguration ceremony 
took place in the summer of 2013.

The different functions of the Museum are 
arranged in a ring shape around a 24-metre 
tall atrium. On the top floor, a “black room” is 
accommodated in front of a panoramic window 

15
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Skotlannissa mielellään korostetaan maan 
itsenäistä historiaa ja skottien omaperäisyyttä, 
kieltä myöten.

Kovaa kritiikkiä ovatkin saaneet ulkomaa-
laisten arkkitehtien viimeaikaiset suurtyöt, 
kuten Enric Mirallesin postmodernistisen 
töksähtelevä Skotlannin parlamenttitalo (2004) 
Edinburghissa ja Steven Hollin Glasgow School 
of Art’n lisärakennus ( sai lisänimen ”käytöstä 
poistettu jääkaappi”; 2014).

Tämän muistaen onkin hiukan yllättävää se 
ylistys, jota on satanut V&A Dundee -museolle, 
jonka arkkitehti on japanilainen Kengo Kuma.

Syynä lienee rakennuksen hahmo ja julki-
sivu, joihin arkkitehti kertoo saaneensa inspi-
raation Skotlannin koillisrannikon jyhkeistä 
kallioista.

Niin tuo otsikko: "Seòmar-suidhe airson 
a ’bhaile"? Eikö sen viesti auennutkaan?  
No, sehän on skottien gaelin kieltä ja tarkoit-
taa ”Kaupungin Olohuone” (A Living Room for 
the City).

Tämä olohuone – V&A Museo – lunastaa 
varmasti kaikki kaupunkilaisten odotukset 
keskeisellä paikallaan Dundeen ranta-alueella.

Arkkitehti kertoo suunnittelussa tavoit-
teensa olleen kaksijakoisen. Toisaalta luoda 
kaupunkilaisille kutsuva, miellyttävä rakennus, 
jonka näyttelyissä voi tutustua skotlantilaisen 
designin kehitykseen 5000 vuoden ajalta, tai 
vaikkapa viettää aikaa auloissa ja kahviloissa. 
Ja toisaalta myös yhdistää kaupungin keskusta 
Tay-joen ranta-alueeseen.

”Seòmar-suidhe airson a ’bhaile” 
V&A Dundee -museo

Risto Pesonen, diplomi-insinööri
pesonen.risto@gmail.com

Dundeen V&A Museon leijuvan keveä arkkitehtuuri syntyi mate-
riaalivalinnoilla, arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden huip-
putaidoilla. Kengo Kuma & Associates valittiin V&A Dundee’n 
suunnittelijaksi kansainvälisessä arkkitehtikilpailussa vuonna 
2010 ja museo avattiin yleisölle vuonna 2018.

1

1 Asemapiirros

2 Museorakennuksen monisuuntainen, lennokas 

massa syntyy kahdesta kärjellään seisovasta pyra-

midista.

3 Rakennus muodostaa juhlavan kokonaisuuden 

yhdessä historiallisen Discovery-purjelaivan kanssa.

4  V&A on Skotlannin suurin museorakennus.
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Käännettyjen pyramidien massa 
hallitsee jokimaisemaa 
Kengo Kuma & Associates valittiin V&A Dun-
dee’n suunnittelijaksi kansainvälisessä arkki-
tehtikilpailussa vuonna 2010 ja museo avattiin 
yleisölle viime vuonna 2018.

Toimisto on menestynyt kilpailuissa Dun-
deen jälkeenkin ja sen tunnetuimmaksi koh-
teeksi nousee varmaan Tokion ensi vuoden 
2020 kesäolympialaisten päänäyttämö. 
Kuman suunnitelma korvaa kovan kohun 
saattelemana aikaisemmin valitun, liian kal-
liiksi todetun Zaha Hadid’in suunnitteleman 
stadionin.

V&A Dundee on Victoria and Albert 
Foundation’in ensimmäinen Lontoon ulko-
puolinen museo. Se on myös ensimmäinen 
Skotlannissa designille omistettu museo.

Tämä Skotlannin suurin museorakennus 
on tärkeä osa kaupungin joenranta-alueen 
uudistamista, joka alkoi vuonna 2001, ja 
joka on määrä saattaa loppuun 30 vuodessa. 
Rakennus muodostaa vankalla laiturijalus-
tallaan juhlavan kokonaisuuden yhdessä 
kaupungin merkittävimmän elementin, joen 
ja vesiaiheen, ja historiallisen Discovery -pur-
jelaivan kanssa.

V&A Dundee’ssa on lattiapintaa yhteensä 
8400 m2, josta varsinaista näyttelytilaa 1650 m2. 
Lisäksi sisääntulokerroksessa on suuri avoin 
tila, jossa on kahvila ja myymälä. Ylimmässä 
kerroksessa on ravintola, galleriat ja tiloja, 
joissa järjestetään toimintaa designin alalta.

Rakennuksen monisuuntainen, lennokas 
massa syntyy kahdesta kärjellään seisovasta 
pyramidista. Ne kiertyvät keskiakselinsa 
ympäri yhdistyäkseen yläkerroksessa ja 
muodostavat sinne galleriaosastot. Maanta-
sossa pyramidien terävät kärjet muodostavat 
holvimaisen ulkotilan, joka yhdistää kaupun-
kikeskustan Tay-joen rantoihin.

Pyramidien muodosta syntyy rakennuk-
sen keskelle korkea kolmiulotteinen aula. Kun 
pinnat eivät ole vaaka- tai pystysuuntaisia, 
kaltevien seinien muodostama kokonaisuus 
näyttää leijailevalta avaruustilalta. Tilavuutta 
on museossa peräti 80 000 m3.

Säleikkömäiset betonipaneelit 
kehys monimuotoisuudelle
Aulan sisäseinien tammipaneelit toistavat 
rakennuksen ulkopintojen vaakalinjoja ja 
säleikkömäisyyttä, mutta muodostavat avoi-
meen aulaan kauniisti pehmentävän, akustisen 

7

5 Uusi museo toimintoineen sijaitsee keskeisellä 

paikalla Dundeen ranta-alueella.

6 Rakennus on osa kaupungin joenranta-alueen 

uudistamista.

7 Maantasossa rakennuksen pyramidien terävät 

kärjet muodostavat holvimaisen ulkotilan.
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vastakohdan ulkokuoren rantakallioita muis-
tuttaville koville betonipinnoille.

Julkisivu on koottu betonisista elemen-
teistä, jotka vaakasuorina kiertävät moni-
muotoista museota. Paikallavaletut betoniset 
runkorakenteet mahdollistavat rakennuksen 
erittäin vaativan muodon ja siitä johtuen kaikki 
2500 julkisivupaneelia ovatkin yksilöllisiä. 

Suurimmillaan palkkimainen elementti 
painaa lähes kolme tonnia ja on neljän metrin 
pituinen. Tehdasvalmisteiset valkobetoniele-
mentit hiekkapuhallettiin, jolloin sementtilii-
man alla oleva kiviaines saatiin näkyviin ja sen 
kvartsikiteet välkkymään auringonloisteessa. 

Yhteenlaskettuna julkisivuelementeillä on 
pituutta lähes 9000 metriä ja niiden vaativaan 
asennustyöhön kului seitsemän kuukautta.

Mallintaminen mahdollisti 
rungon keventämisen
Rakennesuunnittelijana oli jo arkkitehtikil-
pailuvaiheessa Ove Arup & Partners Scotland 
Limited, joka yhdessä suunnitteluryhmän 
kanssa toteutti arkkitehdin rohkean vision. 

Alunperin kantavat seinät oli suunniteltu 
teräsrakenteisiksi, jolloin rakenteen paksuus 
olisi kasvanut jopa 60-senttiseksi. Ratkaisuksi 
valittiinkin paikallavalettu betonirunko, joka 
ohensi seinärakennetta puoleen, 30 senttiin. 
Betonimuottien mitat ja muodot saatiin 
3D-mallintamalla, mutta työvaihe oli erittäin 
suuritöinen. Se vaati kaikkiaan 20 henkilön 
suunnitteluryhmän, 50 muottipuuseppää 
seitsemällä tehtaalla ja 30 asentajaa työmaalla.

Seòmar-suidhe airson a ’bhaile 
V&A Dundee -museo

8

9 8 Julkisivu on koottu betonisista elementeistä.

9 Julkisivun rakenneleikkaus. Detaljipiirros.

10 Julkisivujen valkobetonielementit hiekkapuhal-

lettiin, jolloin välkehtivä kiviaines saatiin näkyviin.
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Rakennuksen monimuotoisuutta käytet-
tiin hyväksi stabiilisuuden saavuttamiseksi. 
Seinät, katto ja lattiat toimivat valmistuttuaan 
yhtenäisenä, monoliittisena rakenteena (super 
structure). Työnaikaiset tuet voitiin poistaa 
vasta, kun seinä- ja lattiarakenteet olivat pai-
koillaan ja rakenteet toimivat kokonaisuutena.

Betonisiin runkorakenteisiin tukeutuva 
rakennuksen yläpohja muodostuu valtavista 
teräsristikoista, joista jotkut ovat jopa 30 
metrin mittaisia. Näin syntyneet suuret jän-
nevälit mahdollistavat ylimmän kerroksen 
joustavasti muunneltavat näyttelygalleriat ja 
pohjakerroksen suuret, avoimet tilat.

Suurimman teräsristikon rakenteellinen 
paksuus on kaksi metriä. Se tukee museora-
kennuksen pyramidimassan ulointa kärkeä. 
Kallellaan olevista seinistä johtuen rakennuk-
sen räystäät ulottuvat suurimmillaan jopa 19,8 
metriä perustusten ulkopuolelle.

Arkkitehtonisesti upea ja insinööritaidot 
haastanut A&V Dundee on Edinburghista vain 
lyhyen junamatkan päässä. Ja varmasti on sen 
matkan väärtti.

Seòmar-suidhe airson a ’bhaile 
V&A Dundee -museo

11

12

13

14

11 Rakennuksen runko valettiin paikalla. Paikallava-

lettu betonirunko mahdollisti kantavan seinärakenteen 

30 senttiin. 

12 Seinät, katto ja lattiat toimivat yhtenäisenä, mono-

liittisena rakenteena.

13 Betonimuottien mitat ja muodot saatiin 3D-mal-

lintamalla.

14 Suurimmillaan palkkimainen julkisivuelementti 

painaa lähes kolme tonnia ja on neljän metrin pituinen. 

Se on kiinnitetty betonirunkoon. 
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Seòmar-suidhe airson a ’bhaile 
V&A Dundee -museo

17

18

19

15 Ylimmän kerroksen näyttelytiloja

16 Keskusaula, jossa on kahvila, myymälä- ja infotilat.

17 2. kerros. Galleriatilat.

18 Leikkaus C-C

19 Leikkaus D-D
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Seòmar-suidhe airson a ’bhaile 
V&A Dundee -museo

20

21

20 Keskusaula. Aulan sisäseinien tammipaneelit 

toistavat rakennuksen ulkopintojen vaakalinjoja ja 

säleikkömäisyyttä

21 Näyttelytiloissa esitellään uutta designia ja muo-

toilua.

22 Museon näyttelytiloissa esitellään skotlantilaista 

designia eri aikakausilta. Esillä on reilusti yli 300 design 

tuotetta niin arkkitehtuurin, teknologian, muodin kuin 

jopa videopelien alueelta.
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Seòmar-suidhe airson a ’bhaile 
V&A Dundee -museo

22

The multiple forms of the building were 
taken advantage of to ensure the stability. The 
walls, the roof and the floors act as a continu-
ous, monolithic superstructure.

The roof of the building, which is built from 
enormous steel trusses, is supported onto the 
concrete frame structures. Long spans made it 
possible to design flexibly modifiable exhibition 
galleries on the top floor, and large, open spaces 
on the ground floor. The structural thickness 
of the largest steel truss is two metres. It sup-
ports the outermost tip of the building’s pyra-
mid mass. Due to the leaning walls, the eaves 
of the building reach outside the foundations 
by up to 19.8 metres.

building. The overall impression produced by 
the outward leaning walls is that of a floating 
spatial space.

The precast concrete facade panels run 
horizontally round the varied forms of the 
Museum. The extremely complex form of the 
building is facilitated by cast-in-situ concrete 
frame structures. All 2500 facade panels are 
unique structures. 

The largest one, a four-metre long beam-
type unit weighs almost three tons. The prefab-
ricated white-concrete units were sandblasted 
to expose the aggregate material beneath the 
cement adhesive, allowing its quartz crystals 
to glisten in sunshine. 

The load-bearing walls were originally 
designed as steel structures with a structural 
thickness of up to 60 centimetres. However, a 
cast-in-situ concrete frame was selected in the 
end, allowing the wall thickness to be reduced 
to 30 centimetres. The sizes and shapes of the 
concrete formwork were produced by 3D model-
ling, but it was a highly work-intensive process.

V&A Dundee Museum
V&A Dundee is the largest museum build-
ing in Scotland and an important part of 
the city’s renewal projects under way on 
the  banks of River Tay. With its sturdy pier 
foundation, the building forms a grandiose 
whole together with the city’s most impor-
tant element, the river and the water theme, 
as well as with the historic RRS Discovery. 
V&A Dundee was designed by Kengo Kuma & 
Associates who won the international design 
competition in 2010. The Museum opened to the 
public in 2018. 

The building mass reaching in several 
directions, apparently ready to take flight, is 
comprised of two pyramids standing on their 
tip. The pyramids twist round their central axis 
to become united on the top floor where they 
form the gallery sections. On ground level, the 
pointed tips of the pyramids create a vault-like 
outdoor space which connects the downtown 
area to the banks of River Tay.

The shape of the pyramids produces a tall, 
three-dimensional lobby in the centre of the 
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Edinburghista tunnin junamatkan päässä 
sijaitsevassa Glasgow’ssa on useita  art nou-
veau -tyylin arkkitehtuurin ja huonekalujen 
mestarin Charles Rennie Mackintosh’in (1868 
- 1928) mielenkiintoisia töitä.

Arkkitehdin oma koti, Mackintosh House, 
alkuperäisine sisustuksineen löytyy Kelvin-
grove Museumista (osoitteessa: 82 Hillhead St, 
Glasgow, Glasgow City G12 8QQ), jonka suojiin 
pienehkö talo on ”siirretty” kokonaisena. Huo-
mioon kannattaa aikataulua suunnitellessa 
ottaa, että tilojen ahtauden johdosta kerralla 
pääsee museon tähän osaan tutustumaan vain 
tusinan verran vieraita.

Mackintoshin merkittävimpänä teoksena 
pidetyn Glasgow School of Art’n kohtalo on 
ollut kova. Vuoden 2014 tulipalon takia toteutet-
tavaa Steven Hollin suunnittelemaa korjausta 
ja lisärakennusta (josta on käytetty nimitystä 
”käytöstä poistettu jääkaappi”) ei vielä ehditty 
saada kokonaan valmiiksi, kun vuonna 2018 
tuli uudestaan aiheutti suuret tuhot. Niiden 
korjaaminen on edistynyt hitaasti, sillä töiden 
hintalappu on piheiksi sanotuille skoteille 
muodostumassa liian korkeaksi.

Kuuluisa Hill House sijaitsee puolestaan 
Helensburghissa, jonne pääsee bussilla Glas-
gow’sta mukavasti. Mackintosh suunnitteli 
rakennuksen kokonaistaideteoksena kus-
tantaja Walter Blackien kotitaloksi. Jotta yli 
100-vuotias talo kestäisi ajan hammasta, on 
sen ympärille viime vuonna rakennettu suo-
jarakennus, joka sekin on herättänyt arvostele-
vaa keskustelua. Tehtävänsä talon suojauksena 
se toki hoitaa hyvin, mutta muita arvoja on 
samalla heitetty romukoppaan.

Tutustu Glasgow:ssa 
Mackintosh Houseen ja vieraile 
samalla Hill Housessa

Risto Pesonen, diplomi-insinööri
pesonen.risto@gmail.com

1

1 Hill House. Sisätiloissa on vaaleita sävyjä ja toi-

saalta mm. kirjastotiloissa myös tummia sävyjä.

2 Hill House Helensburghissa Skotlannissa on yksi 

Charles Rennie Mackintosh´in tunnetuimmista raken-

nuksista.

3 Hill House´n makuuhuone. Mackintosh suunnitteli 

yhdessä taiteilijavaimonsa Margaret MacDonald- Mac-

kintoshin kanssa yhdessä Hill Housen sisustuksineen.

mailto:pesonen.risto@gmail.com
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Helsingin Kruunuhaassa sijaitseva Kansal-
lisarkisto muodostuu kolmesta rakennuksesta. 
Vanhin on vuonna 1890 valmistunut pääraken-
nus. Sitä laajennettiin vuonna 1928 Snellmanin-
kadun varteen rakennetulla laajennusosalla.

Nyt toteutetussa Senaatti-kiinteistöjen jul-
kisivukorjaushankkeessa korjattiin arkkitehti 
Olof Hanssonin suunnitteleman ”toimistora-
kennuksen” ja arkistomakasiinin muodosta-
maa laajennusosaa, joka valmistui vuonna 1972 
ja sijaitsee Snellmaninkadun ja Unioninkadun 
välissä.

1970-luvun betoniarkkitehtuuria arvostaen

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui

Riina Takala-Karppanen, toimittaja
riina.takalakarppanen@gmail.com

Helsingin Kansallisarkiston laajennusosan julkisivuremontin 
hienous kiteytyy siihen, miten taidokkaasti uusi julkisivu jäljit-
telee alkuperäistä 1970-luvun betonijulkisivua. Julkisivurakenne 
on samanlainen kuin ennen, mutta ulkovaippa kätkee sisälleen  
runsaasti uusia rakenneratkaisuja ja detaljiikkaa, materiaaleja 
ja talotekniikkaa. Tärkeänä tavoitteena oli parantaa julkisivun 
kosteusteknistä toimivuutta.

1

1 Olof Hanssonin suunnittelemia julkisvujen raken-

nedetaljeja vuodelta 1968.

2 Uudet korjatut julkisivut.

3 Kansallisarkiston julkisivut Snelmanninkadulle. 

Vuoden 1972 laajennus liittyy vanhempiin 
rakennuksiin maastoa myötäilevänä matalam-
pana osana. Sen arkkitehtuurissa korostuvat 
tasakatot ja muut säälle alttiit vaakarakenteet, 
räystäättömyys, suoriin vaakaviivoihin perus-
tuva massoittelu, joka on jaettu porrastaen 
lukuisille tasoille, sekä sokkelittomuus. 

Kansallisarkiston rakennusryhmä sijaitsee 
alueella, joka on asemakaavan mukaan histo-
riallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas.  

mailto:riina.takalakarppanen@gmail.com
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Museovirasto onkin osallistunut hankkeeseen 
sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

Betonielementtien ja graniittilevyjen 
värisävyjen harmoniaa
1970-luvun laajennusosan ulkoseinärakentei-
den runkomateriaali oli paikalla valettu teräs-
betoni. Kantavan rungon paksuus oli 160 - 180 
millimetriä. Pääjulkisivuissa ja sisäänkäyn-
neissä oli julkisivupinnoilta puolihienoksi 
hakattuja graniittilevyjä ja toimisto-osan ja 
arkistomakasiinin länsiseinällä puolestaan 
betoniset, happopestyt kuorielementit. 

Betonijulkisivujen rakenteena oli pääosin 
90 millimetriä lämmöneristettä, 25 millin tuu-
letusrako ja 60 millimetrin paksuiset betoni-
kuorielementit, jotka oli ripustettu teräskan-
nakkeilla.

Neliömäiset teräsbetonielementit muodos-
tivat julkisivussa tasakorkuisen toistuvan vuo-
rolimityksen. Betonielementtien pystyjaoissa 
oli todelliset rakenteelliset saumat, osassa jul-
kisivuja vain mittakaavan antavia valesaumoja. 

Ikkunoiden välissä oli sandwich-elementti-
tyyppinen umpinainen pilari. Ikkunaväliraken-
teessa ei ollut ilmarakoa ja lämmöneristekerros 
oli hieman muita pintoja ohuempi. Elementti-
rakenne muodosti julkisivuun pienen pykälän 
ja asemoitui hieman muuta kuorijulkisivua 
sisemmälle.

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui
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4–5  Uusitut julkisivut.
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6 Betonielementtijulkisivun räystäs, elementtien 

kiinnityskonsolin kohdalla.
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7

8

7 Julkisivukorjaus valmiina. Uudet julkisivuelementit.

8 Julkisivu. Ennen korjausta.

9 Ulkoseinä, uudet julkisivukuorielementit. Raken-

neleikkaus. Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.
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Vankempi julkisivurakenne – 
mahdollisimman vähän muutoksia
Ulkokuorien teräsbetonielementtien todettiin 
vuonna 2014 tehdyssä kuntotutkimuksessa 
olevan nyt suunnitellun käyttöikänsä päässä. 
Julkisivujen mittamaailma ja mittasuhteet piti 
pyrkiä julkisivukorjauksen yhteydessä säilyttä-
mään ennallaan. Näin ohuisiin elementteihin 
liittyy käyristymisriski, joka oli erityisen suuri 
ikkunoiden välisissä 1920 millimetriä korkeissa 
ja 310 millimetriä leveissä betonielementeissä.  

Nyt toteutetussa korjauksessa julkisivuele-
menttien paksuutta kasvatettiin 20 millimetriä. 
Julkisivut ovat 80 milliimetriä paksuja beto-
nikuorielementtejä, joissa on ruostumattomat 
raudoitukset ja kiinnitysosat. Elementtien kiin-
nittämisessä käytettiin Halfenin ruostumatto-
mia kiinnitysosia. Vanhan paksun kantavan 
teräsbetonirakenteen ansiosta uudet kuorie-
lementit saatiin kiinnitettyä luotettavasti.

Lämmöneristeen paksuutta ei voitu lisätä, 
koska julkisivuihin tehtiin entistä paksumpi 
kuorielementti. Sen taakse oli välttämätöntä 
jättää tuuletusrako julkisivun kosteusteknisen 
toiminnan varmistamiseksi.

Kosteusteknisesti toimiva ikkunarakenne
Ikkunoiden välisissä elementeissä kuoriele-
mentin paksuudesta tingittiin sentti ja niistä 
tehtiin 70 millimetriä paksuja. Ilman ohen-
tamista julkisivurakenne olisi tullut liikaa 

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui
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10 Uuden julkisivuelementin ylä- ja alareunan liitokset 

ikkunan kohdalla. 

11 Kiviverhoillun seinän liitos pikkupihaan. 

12 Uusi ikkunadetalji asennettuna seinärakenteessa.
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ulospäin etenkin, koska julkisivuissa on tässä 
kohtaa pieni pykälä.

Rakenteesta oli tehtävä myös kosteustek-
nisesti toimiva. Ohuine elementteineen ja 
kiinnityksineen, uusine ikkunoineen ja pelli-
tyksineen se oli varsin haasteellista detaljiikan 
ja asentamisen kannalta. 

Lisäksi oli tärkeä löytää oikea työjärjestys 
bitumikermien, elementtien ja niiden kiinnit-
tämisen, ikkunoiden ja pellitysten välillä.

Vanhat ikkunat olivat alkuperäiset 70-luvun 
mäntypuupuuikkunat, joita oli kuultokäsitelty 
ja maalattu useampaan otteeseen hiukan eri 
tavoilla eri julkisivuissa. Ne uusittiin Sydän-
puun puuikkunoihin ja Restaurointiosuus-
kunta Okra kunnosti sisäpihan kiinteälasiset 
ikkunat. 

Kattorakenteet uusittiin vanhan rakenne-
tyypin mukaisina bitumikermikattoina tai 
käännettyinä kattorakenteina. Kattoikkunat 
uusittiin. Yläpohjarakenteiden lämmöneris-
tystä parannettiin käyttämällä lämmöneris-
tyskyvyltään parempia uusia lämmöneristeitä. 
Yläpohjarakenteiden pintamateriaaleihin tai 
korkomaailmaan ei tehty muutoksia. 

Julkisivupellityksissä oli ongelmana mm. 
se, että vanhassa rakenteessa esimerkiksi 
kuparipellitetty räystäs liittyi kuumasinkit-
tyyn räystäspeltiin. Nyt tällaisia galvaanisia 
peltimateriaalipareja pyrittiin välttämään ja 
erilaisten peltien liitokset tehtiin niin, etteivät 
materiaalit ole kosketuksissa toistensa kanssa. 

Räystäspellit limittyivät aiemmin julki-
sivupinnan päälle vain 10 - 20 millimetriä. 
Pellityksiä uusittaessa korkeus piti säilyttää 
entisenä, minkä toteuttaminen aiheutti sekin 
paljon ”detaljiikkajumppaa”.

Julkisivuja korjattiin noin 1 700 neliömetriä 
ja kattorakenteita noin 2 700 neliömetriä.

Valtava määrä suunnittelutyötä
Korjauksen toteuttaminen vaati poikkeuksel-
lisen paljon suunnittelutyötä. Yhden detaljin 
muutos pakotti tekemään muutoksia jopa 15 
muuhun detaljiin.

Elementtien kiinnityksistä ja muusta 
detaljiikasta tehtiin arviolta 400 erilaista 
rakennedetaljia. Osaltaan määrää selittää se, 
että julkisivuihin tuli lähes tuhat eri kokoista 
elementtiä.

Suunnittelijat jalkautuivat työmaalle joka 
toinen viikko tai jopa viikoittain kulloinkin tar-
vittavalla kokoonpanolla. Lisäksi suunnitelmia 
hiottiin ja muutettiin usein puhelimitse. Muu-
toksia ja päätöksiä tehtiin nopeasti ja hanke 
eteni joustavasti aikataulussa.

Kymmeniä mallikappaleita 
ja mallitöitä tarvittiin
Julkisivujen betonielementit toimitti Lujabe-
toni Oy:n Hämeenlinnan tehdas. Senaatti ja 
Museovirasto asettivat tavoitteeksi, että jul-
kisivu korjataan mahdollisimman tarkkaan 
alkuperäiseen asuunsa yksityiskohtia myöden. 

Museoviraston intendentti Jaakko Holma 
hyväksyi pääsuunnittelijana toimineen arkki-
tehti SAFA, Arja Vehanen-Sindan arkkitehdit 
MV Oy:stä kanssa betonielementtien mallikap-
paleet ja ikkunoiden käsittely- ja asennustyö-
mallit. Erilaisten hyväksyntöjen läpikäyneitä 
mallitöitä tehtiin kaikkiaan noin 50.

Alkuperäiset betonielementit oli sävytetty-
happopesemällä vastaamaan mahdollisimman 
hyvin pääjulkisivuissa ja sisäänkäynneissä 

käytettyjen halkaistujen graniittilevyjen väri-
maailmaa. Nyt samat värisävyt jäljitettiin tes-
taamalla erilaisia betonireseptejä ja viimeiste-
lemällä betonijulkisivuelementit hienopesulla.

Rakennusvalvonta totesi julkisivujen kor-
jauksen olevan ylläpitävää korjaustyötä, joka ei 
tarvitse rakennuslupaa, kun toteuttajina ovat 
Senaatti-kiinteistöt ja sen kumppanit. Raken-
nusvalvonta tähdensi, että suojelumääräykset 
ovat voimassa ja niiden toteutumista valvoo 
Museovirasto. 

Logistiikkaan erityisratkaisu 
sisäpihan ahtauden vuoksi
Julkisivuelementeissä säilytettiin vanha malli 
valesaumoineen, lukuun ottamatta sisäpihan 
julkisivuelementtejä. Niistä muutamia jaettiin 
kahtia niin, että keskellä olleen valesauman 
kohdalle tehtiin varsinainen sauma. 

Pienimmät elementit painoivat 70-80 kiloa, 
suurimmat useita satoja kiloja. Työnjohtaja 
tarkasti ennen asentamista kaikki työmaalle 
tuodut elementit.

Sisäpihan puoleiset betonielementit pie-
nennettiin logistisista syistä ja jotta elemen-
teistä saataisiin kevyempiä käsitellä ja asen-
taa. Urakoitsijana toiminut Consti Julkisivut 
Oy rakensi sisäpihan elementtien kuljetusta 
varten radan, jota pitkin elementit saatiin kul-
jetettua kattojen yli. Torninosturin käytön sisä-
pihalla estivät kustannussyyt ja pihan ahtaus. 

Katon vanhat rakenteet määrittelivät kul-
jetusradan sijoittamisen sekä telinesuunni-
telmien ja sääsuojauksen toteuttamisen. Osa 
vanhoista kattorakenteista oli hyvin hoikkien 
vanhojen teräspalkkien varassa. Niiden mitoi-
tuskuorma oli alle sata kilogrammaa neliölle. 

RAK

3103 B

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui

13 Julkisivun hiotut betoelementit painavat keski-

määrin 300 kiloa, suurimmat 400 kiloa. Ne nostettiin 

sisäpihalta vinssillä ensin yhden kiskon varaan, jonka 

jäljeen metallivaijerien varassa roikkuva kivi työnnet-

tiin käsivoimin kiskoa pitkin eteenpäin. Sisäpihan 

betonielementit kuljetettiin viittä eri kiskoa pitkin 

paikalleen. Kiskojen yhtymäkohdassa kiven kiinnitys 

siirrettin varovasti koukusta toiseen.

14 Betonielementti työnnetään kiskoja pitkin ja las-

ketaan vinssillä paikalleen, minkä jälkeen elementti-

asentaja hitsaa sen kiinni.

15 Urakkalaskentavaiheen elementtikuva sisäpihan 

elementistä, jossa nähtävissä myös valesauma.

 

16 Muutettu elementtikuva sisäpihan elementistä, 

jotta elementti saatiin siirrettyä urakoitsijan ehdot-

tamalla radalla. Elementti on puolitettu valesauman 

kohdalta.

16
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17

18

17 Vesikatto ennen korjausta.

18 Käännetyn katon räystäs. Rakennedetaljit. Ikkunan 

kohta. Uusi rakenne.

19 Uusittu vesikattorakenne. 

Kattorakenteet eivät olisi kestäneet telineiden 
tai sääsuojien aiheuttamaa kuormitusta, eikä 
niihin voitu tukea minkäänlaista kuormaa – ei 
edes telinejalkoja. 

”Niin hieno, ettei muutosta edes huomaa”
Kansallisarkiston rakennuksista oli tehty 
vuonna 2014 kuntotutkimus, jonka mukaan 
ohuen kuorielementin rakenteissa on hyvin 
pitkälle edenneitä teräskorroosiovaurioita. 
70-luvulla toteutettujen betonijulkisivuele-
menttien katsottiin olevansa suunnitellun 
käyttöikänsä päässä. Myös ulkovaipan kosteus-
tekninen toimivuus todettiin puutteelliseksi.

Valokuvista ei näe, miten paljon ulkovaipan 
takana on esimerkiksi erilaisia bitumikermejä 
ja tiivistyksiä, joilla on varmistettu ulkovaipan 
tiiveyttä ja ulkonäköä muuttamatta saatu 
aikaan kosteusteknisesti toimiva turvallinen 
rakenne, rakennesuunnittelijana toiminut 
aluepäällikkö Tuuli Ranki Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy:stä mainitsee.

Siinäkin tavoitteessa hanke on onnistunut, 
että julkisivu näyttää kuin sitä ei olisi korjat-
tukaan.

Se on melkeinpä hieman surullista, sillä 
kaikki rakenteet, julkisivut, vesikatot, läm-
möneristeet ja muut, purettiin betonirunkoa 
myöten, suunniteltiin ja rakennettiin uudes-
taan, hän jatkaa.

Julkisivukorjauksen elementtien ja muiden 
rakenteiden suunnittelukäyttöikänä on hank-
keessa käytetty 50 vuotta. 

Monien rakenteiden huoltoväli on lyhyempi 
ja tiettyjä rakenteita tai rakennusosia, esimer-
kiksi kattoikkunoiden tiivistyksiä ja elastisia 
saumauksia, tulee uusia ja tarkastaa huolto-
toimenpiteiden yhteydessä noin 10 - 15 vuoden 
välein, hän vielä huomauttaa.

In
si

n
öö

ri
to

im
is

to
 L

au
ri

 M
eh

to
 O

y

In
si

n
öö

ri
to

im
is

to
 L

au
ri

 M
eh

to
 O

y



694 2019

Korjaustyöt aloitettiin syksyllä 2018 ja vas-
taanotettiin lokakuussa 2019. Viimeistelytyöt, 
kuten peltien maalaukset ja sisäpihan muurien 
slammaukset, tehdään vielä ensi keväänä.

Vanhempien osien julkisivukorjaus on han-
kesuunnitteluvaiheessa.

Hankkeessa pääsuunnittelijana on toimi-
nut arkkitehti SAFA Arja Vehanen-Sinda ark-
kitehdit MV Oy:stä, rakennesuunnittelijana 
aluepäällikkö Tuuli Ranki Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy:stä ja elementtisuunnittelijana 
ryhmäpäällikkö Markus Heinonen Granlund 
Oy:stä. LVI-suunnittelusta on vastannut Mika 
Watilo Hepacon Oy:stä ja sähkösuunnittelusta 
Janne Kortelainen Hepacon Oy:stä.

Urakoitsijana on toiminut Consti Julkisivut 
Oy:n avainhenkilöt: vastaava työnjohtaja Pertti 
Alakotila ja työpäällikkö Kirsi Viheriäranta. 
Urakan alussa työpäällikkönä toimi Rami 
Levomäki. Rakennutajana Senaatti-kiinteistöt 
ja rakennuttajapäällikkönä toimi Janne-Pekka 
Niininen.

Lisätietoja:
Kansallisarkiston teknisten tietojen lähteenä 
on käytetty Kansallisarkiston (entinen Val-
tionarkisto) ulkoasusta tehtyä rakennushis-
toriaselvitystä vuodelta 2015. Selvityksen on 
kustantanut Senaatti-kiinteistöt ja sen ovat 
tehneet Mikko Bonsdorff ja Kati Winterhalter 
Arkkitehtitoimisto Okuluksesta.

The objective was to keep the dimensional 
scheme and the proportions of the facades 
unchanged in the renovation. High moisture 
performance was another requirement for the 
structure. The small thickness of the precast 
panels and their fixings as well as the new win-
dows and flashings created challenges in terms 
of both structural details and installation.

An exceptionally large amount of planning 
work was required to implement the renova-
tion project. A change in one detail resulted 
in having to make changes in up to 15 other 
details. About 400 different structural details 
were needed to realise the fixing of precast 
panels and other detail-sensitive solutions. The 
facades comprise almost a thousand precast 
structures of varying sizes. A total of about 50 
work models were produced and submitted to 
different approval procedures.

For the precast concrete units, the objective 
was to find a mix which would result in a unit 
identical to the original concrete in composition 
and tones of colour. The original concrete units 
were acid-washed. The new concrete facades 
are fine-washed. 

The old pattern was repeated in the facade 
units, complete with dummy joints. A few of the 
facade units facing the internal courtyard were 
divided into two parts by replacing the dummy 
joint in the middle with a real joint.

Renovation of facade of National 
Archives of Finland
The new facade of the extension part of 
National Archives of Finland, located in Hel-
sinki, skilfully imitates the original concrete 
facade from the 1970s, which is why the reno-
vation project can be considered a masterpiece 
of implementation. The facade may be similar 
to the old one in construction, but it conceals 
plenty of new structural solutions and details, 
materials and building systems. One important 
objective was to improve the moisture perfor-
mance of the facade.

The National Archives consist of three build-
ings. The main building was completed in 1890 
and expanded in 1928. The facade renovation 
concerned the most recent extension part, 
which was built in 1972. Its architecture high-
lights flat roofs and other horizontal structures 
susceptible to weather conditions, lack of eaves, 
massing based on straight horizontal lines and 
divided stepwise onto several levels, and lack of 
plinth beams. 

The load-bearing frame of the extension 
part had been cast on the site, the main facades 
and entrances featured semi-dressed granite 
panels while the cladding of the west wall com-
prised acid washed concrete cladding panels.  
A column which was a solid, precast sandwich 
type part stood between the windows. 

Kansallisarkiston laajennusosan 
julkisivukorjaushanke valmistui
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Tämä artikkeli perustuu Valeryia Pulkon dip-
lomityöhön: Ennen vuotta 1930 valmistettujen 
betonien ominaisuudet ja korjausmenetelmät. 
Tutkimuksen tilasivat Senaatti-kiinteistöt syk-
syllä 2018. Toisena hankkeen osapuolena toimi 
konsulttitoimisto Pöyry Finland Oy. Diplomi-
työssä oli kolme tavoitetta:

1. Selvittää vuosina 1860–1930 valmistettujen 
betonien ominaisuuksia 

2. Selvittää millä tutkimusmenetelmillä 
voidaan tutkia tehokkaasti historiallisia 
betoneja. 

3. Antaa suosituksia korjausmenetelmän ja 
-betonin valintaan kerätyn tutkimustulos-
ten pohjalta.

Betonikehityksen historia 
ennen vuotta 1930
Hydraulisten sideaineiden käytöstä on todis-
teita jo noin vuodelta 1000 eKr. Foinikiassa. 
Laajemmin muurauslaastia sideaineena 
alkoivat käyttää kreikkalaiset noin vuonna 
750 eKr.  Tästä huolimatta vasta antiikin Roo-
massa noin vuonna 150 eKr. alettiin käyttää 
hydraulisia sideaineita betonin valmistuk-
seen. Roomalaista keinotekoista kiveä val-
mistettiin kalkista ja potsolaani-nimisestä 
tuliperäisestä hiekasta. Säilyneen tiedon 
perusteella betonien kehitys oli vähäinen kes-
kiajalla, vasta 1600-luvulla alettiin tietoisesti 
jäljitellä antiikin Rooman betonia. Vuonna 
1796 englantilainen tehtailija James Parker 
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Valeryia Pulko
Tekniikan kandidaatti (TkK)
Rakennesuunnitteluharjoittelija,  
Pöyry Finland Oy 
valeryia.pulko@poyry.com

Ennen vuotta 1930 valmistetut betonirakenteet ovat haastavia 
korjauskohteita, koska historiallisten betonien ominaisuuksia 
ei Suomessa tunneta hyvin. Historialliset betonit poikkeavat 
huomattavasti mikrokoostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan 
nykyajan betoneista. Tästä syystä historiallisia betonikohteita 
pitää tutkia perusteellisesti ennen korjaustoimenpiteiden päät-
tämistä. Väärin valittu korjausmenetelmä tai korjausbetoni voi 
aiheuttaa alkuperäisten rakenneosien vaurioitumisen. 

valmisti täysin uudenlaista sideainetta savi-
pitoisesta kalkkikivestä (noin 25 % savea). Uusi 
sideaine sai nimensä romanisementti (eng. 
Roman cement) punertavan värinsä vuoksi. 
1800-luvun alussa ranskalainen insinööri 
Luis Vicat tutki perusteellisesti kalkin kykyä 
kovettua veden alla. Vuonna 1812 hän pystyi 
valmistamaan kalkkikiven ja saven seoksesta 
keinotekoista sideainetta ja nimesi sen hyd-
rauliseksi kalkiksi (eng. hydraulic lime).

Varsinaisen sementin historia voidaan 
katsoa alkavan portlandsementin keksimi-
sestä. Vuonna 1924 englantilainen tehtailija 
Joseph Aspdin patentoi uuden seoksen nimellä 
portlandsementti (eng. Portland cement). Asp-
dinin portlandsementin seossuhde oli viisi 
osaa kalkkia ja kaksi osaa savea. Lisäksi sen 
polttolämpötila oli alle 1220ºC.1 Vasta vuonna 
1844 Aspdinin sementtiseosta kehitettiin 
modernin portlandsementin kaltaiseksi. 
Englantilainen Isaac Johnson poltti seosta 
noin 1450 ºC:ssa, jolloin tapahtuu sementin 
osa-ainesten sintraantumista. Sintrauksen 
seurauksena portlandsementin lujuus oli 
huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin 
kehitettyjen seoksien lujuus.

Vuosien 1840–1930 betoniteknologian 
kehityksen seurauksena betonin ominaisuu-
det parantuivat merkitsevästi, mikä vaikutti 
betonin yleistymiseen rakennusmateriaalina. 
Betonin ominaisuuksien parantamiseen vai-
kuttivat ensisijaisesti sementin poltto- sekä 

1–4   Säätytalon suihkulähde oli tutkimuksen 

kohde. Suihkulähde on rakennettu 1890-luvulla arkki-

tehdin Gustav Nyströmin suunnitelmilla. Suihkulähde 

on massiivinen ja koristeellinen betonirakennelma, 

joka koostuu maanalaisesta kammiosta ja maanpääl-

lisestä osasta. 

mailto:valeryia.pulko@poyry.com
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Puristuslujuus (MPa) 

Periodi I (Englanti)  
Periodi II (Saksa)  
Periodi III (Kansainvälinen)  

Vuodet 

Kemiallinen 
laadunvarmistus ja 
hieno jauhaminen 

Kiertouuni ja 
sementtikemia 

jauhamisteknologioiden kehitys, betonin 
suhteituksen kehitys ja betonin valmistusme-
netelmien kehitys. Betoniteknologian kehitys 
ja tiedon kulkeutuminen olivat kuitenkin suh-
teellisen hidasta. Lisäksi rakentamisen tieto ja 
taito perustuivat pitkälti kokemusperäiseen 
osaamiseen. Myös paikallisten raaka-aineiden 
ominaisuuksilla oli suuri vaikutus betonien 
ominaisuuksiin. Näin ollen betonissa oli myös 
huomattavia paikallisia vaihteluita.

Merkittävin syy betonin käytön yleisty-
miselle oli puristuslujuuden kasvu arvosta 5 
MPa arvoon 25 MPa vuosina 1840–1930 (kuva 5). 
Lujuuden kehitys voidaan jakaa tällä aikavä-
lillä kolmeen periodiin: betonin puristuslujuus 
1800-luvun puolivälissä oli alle 10 MPa, 1900-
luvun alkupuolen betonin lujuus oli keskimää-
rin 15–20 MPa ja vuoteen 1930 mennessä beto-
nin lujuus oli yli 25 MPa. Verrattuna moder-
neihin betoneihin, joiden lujuus on yleensä 
30–60 MPa, historialliset betonit olivat paljon 
heikompia lujuusominaisuuksiltaan.

Alkuvaiheessa sementtiä valmistettiin 
perinteisissä kuilu-uuneissa, joita käytettiin 
jo vuosisatoja aikaisemmin poltetun kalkin 
valmistukseen. Vuonna 1877 englantilainen 
insinööri Thomas Russell Crampton paten-
toi sementin valmistusmenetelmän, jossa 
raaka-aineiden polttamista suoritettiin kier-
touuneissa. Cramptonin kiertouunin raken-
teessa oli kuitenkin puutteita, joiden vuoksi 
polttomenetelmän hyötysuhde oli alhainen. 
Vasta vuonna 1898 amerikkalaiset insinöörit 
onnistuivat kehittämään brittiläisten ideoi-

den pohjalta kiertouunin rakennetta. Uusi 
valmistusmenetelmä mahdollisti sementin 
laadun parantamisen ja alensi kustannustasoa. 
Sideaineen valmistusteknologian kehityksen 
seurauksena kiertouunien käyttö alkoi yleistyä 
1900-luvun alussa ensin Amerikassa ja vasta 
1910-luvulla Euroopassa.

Kiviaineksen rakeisuuden vaikutusta beto-
nin lujuuteen alettiin tutkia 1800-luvun alussa. 
Ensimmäisenä tutkielman aiheesta julkaisi H. 
W. Wright vuonna 1845. Amerikkalaiset tutkijat 
W.B. Fuller ja S.C. Thompson kirjoittivat vuonna 
1907 teoksen, jossa he osoittivat, että oikea kivi-
aineksen rakeisuusjakauma parantaa betonin 
ominaisuuksia.

Vuonna 1892 ranskalainen insinööri René 
Feret julkaisi ensimmäisenä teoksen vesimää-
rän vaikutuksesta betonin laatuun. Teos ei ollut 
laajasti tunnettu rakennusinsinöörien ja -mes-
tareiden keskuudessa. Tästä syystä vesimäärän 
vaikutusta betonin ominaisuuksiin aliarvioi-
tiin pitkään. Vasta vuonna 1918 amerikkalai-
nen betonin tutkija Duff A. Abrams mullisti 
rakennusalan teoksella Design of Concrete 
Mixtures, jossa hän osoitti betonikokeiden 
tulosten avulla vesisementtisuhteen ja beto-
nin puristuslujuuden välisen riippuvuuden. 

Betonin valmistuksessa alettiin käyttää 
sekoitus- ja tiivistyskoneita jo 1800-luvun 
loppupuolella, kuitenkin näiden koneiden 
laajempi käyttö alkoi vasta 1900-luvun alussa.  
Sekoitus- ja tiivistyskoneita käytettiin pääosin 
isoilla työmailla. Pienillä työmailla betonia 
sekoitettiin ja tiivistettiin käsin vielä 1900-

luvun alussakin. Tämän seurauksena historial-
listen betonien laatu vaihteli paljon työmaiden 
varustetasosta riippuen. 

Betonin ominaisuuksien kehittyminen 
ja erityisesti puristuslujuuden kasvaminen 
mahdollisti monimutkaisten betonirakentei-
den valmistamisen. Betonin heikkojen veto-
lujuusominaisuuksien parantamiseksi 1800-
luvun loppupuolella keksittiin lukuisia rau-
doitusjärjestelmiä. 1800-luvun loppupuolella 
usein käytettiin Monier-raudoitusjärjestelmää, 
jonka kehitti ja patentoi vuonna 1878 ranska-
lainen puutarhuri Joseph Monier. 1900-luvun 
alkupuolella käytetyin järjestelmä oli Henne-
bique-pilaripalkkijärjestelmä, jonka kehitti ja 
patentoi vuonna 1892 ranskalainen insinööri 
François Hennebique. Raudoitettujen betoni-
rakenteiden kehityksen seurauksena betonin 
käyttö yleistyi 1900-luvun alussa.

Betonirakenteiden yleistymisestä johtuen 
1800–1900-lukujen vaihteessa alettiin seurata 
betonien laatua betonirakenteiden turvalli-
suusriskien vähentämiseksi. Ensimmäistä 
kertaa systemaattista betonikoekappalei-
den puristus- ja vetolujuuden mittaamista 
käytettiin Saksassa. Maailman ensimmäiset 
betoninormit julkaistiin vuonna 1877 Preus-
sissa. Muualla Euroopassa normit laadittiin 
huomattavasti myöhemmin. Vuonna 1904 
julkaistiin Britannian ensimmäinen betonis-
tandardi. Raudoitusjärjestelmien kehityksestä 
huolimatta Ranskassa betoninormit tulivat 
voimaan vuonna 1906. Vuonna 1908 ensim-
mäiset betoninormit julkaistiin Venäjällä.

5  Vuosina 1840–1950 betoniteknologian kehi-

tysten seurauksena betonin puristuslujuus kasvoi 

arvosta 5 MPa arvoon 32 MPa. Betonien lujuu-

det mitattiin 28 vuorokauden iässä ja betonien 

seossuhde oli yleisesti 1:3 (sideaine : kiviaines) 

(Hellebois ym. 2013, 150 suomennettu).

Historiallisten betonien 
ominaisuudet ja korjaaminen
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6  1800-luvun loppupuoleen kuvaohje betonin 

osa-aineiden sekoituksesta käsin. Lavalle laitettiin 

määrätty määrä hiekkaa tai soraa, jonka päälle laitet-

tiin tasapaksu sementtikerros. Sekoitettiin 3-4 kertaa 

tasaisen seoksen saavuttamiseksi. Sekoitus tehtiin 

ilman keskeytyksiä. Kastelun jälkeen mullankosteaan 

seokseen sekoitettiin sepelikivet (Hurme ym. 1991, 

12). 

7 Kuvassa (a) on esitetty vuoden 1909 työmaa, jossa 

betonia tiivistettiin käsin. Betonin tiivistämiseen käy-

tettiin 10–15 kg painoisia, valurautaisia nuijia (Hellebois 

ym. 2013, 152). Kuvassa (b) on esitetty erikokoiset 

tiivistysnuijat (Weyerstall 1913, 79).  

Betonikehityksen historia 
Suomessa ennen vuotta 1930
Portlandsementin tuonti Suomeen mainitaan 
ensimmäistä kertaa vuonna 1856. Toisaalta 
ensimmäinen betonirakenne Suomessa, Sai-
maan kanavan muurirakenteet, rakennettiin 
jo 1850-luvulla ja ne valmistuivat vuonna 1856. 
Todennäköisimmin sementtiä poltettiin paikan 
päällä Narvan seudulta tuodusta kalkista ja 
ruotsalaisesta alunaliuskeesta. 1930-luvulla 
suoritetut tutkimukset osoittivat, että betonin 
sideaine oli vanhanaikainen kalkin ja pozzo-
laanin seos.2  

Suomen ensimmäisen sementtitehtaan 
perustivat vuonna 1869 Saviolle Herman Brum-
mer ja Ernst Qvist. Savion sementtitehtaassa 
sementin polttoon käytettiin vanhanaikaisia 
kuilu-uuneja. Savion sementtitehtaan toi-
minnan alku 1870-luvulla oli varsin vilkasta. 
Kotimaista portlandsementtiä on käytetty 
esimerkiksi 1870-luvun alussa rakennetussa 
Sinebrychoffin olutkellarin eristysmuu-
rauksessa. Savion sementtitehtaan tuotanto 
vähentyi huomattavasti 1880-luvulla. Vuosien 
1887–94 aikana sementtitehtaan toiminnassa 
oli pitkiä taukoja huonon kannattavuuden 
takia ja sementin valmistus lopetettiin koko-
naan vuonna 1894. 

1800-luvun loppupuolella betonia käytettiin 
Suomessa pääosin perustuksiin, vesirakentei-
siin ja esivalmistettuihin elementteihin, kuten 
viemäriputkiin ja julkisivun koriste-element-
teihin. 1800-luvun lopussa syntyi menetelmiä 
teolliseen betonituotteiden sarjavalmistukseen 

Historiallisten betonien 
ominaisuudet ja korjaaminen
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1885 Ranskalainen insinööri François
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1878 Ranskalainen puutarhuri Joseph
Monier patentoi  Monier-
raudoitusjärjestelmää

1892 Ranskalainen René Feret julkaisi
ensimmäisen julkaisun vesimäärän vai-
kutuksesta betonin laatuun
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1914 ���������������������������������-
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A. Abrams julkaisi kirja Design of Concre-
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8  Historiallisen ajan betoniteknologian kehi-

tyksen lyhyt historia.

Suomessa, kuten myös monissa Euroopan 
maissa. Sementtivalimot valmistivat betonista 
paljon julkisivun veistoksia, porrasaskelmia, 
listoja ja lattialaattoja. 1900-luvun alussa 
alettiin betonista valmistaa sarjatuotannolla 
myös tavanomaisempia rakenneosia, kuten 
kattotiiliä, betoniputkia, sekä muuri- ja katu-
kiviä. Suomessa ensimmäiset betonikoristeet 
1880-luvulla olivat tuontituotteita Euroopasta, 
kuten esimerkiksi Ateneumin pääjulkisivun 
karyatidi-veistokset. Myöhemmin suurin osa 
koriste-elementeistä valmistettiin paikallisissa 
sementtivalimoissa. Esimerkiksi Helsingin 
sementtivalimo valmisti Johanneksen kirkon 
julkisivun betoniveistokset vuosina 1888–1891.

Betoniteknologian kehitys aiheutti beto-
nirakentamisen yleistymisen 1900-luvun 
alussa myös Suomessa. Betonia käytettiin-

kin Suomessa 1900-luvun alussa pääasiassa 
moderneissa teollisuus- ja liikerakennuksissa 
sekä julkisissa rakennuksissa. 1900-luvun 
alun laajamittaisin ja rakennustaiteellisesti 
merkittävin teräsbetonirakenne oli vuosina 
1908–1915 rakennettu Helsingin rautatieasema. 
Myös vuonna 1910 valmistetun Suomen Kan-
sallismuseon rakennuksen välipohjat ja osa 
holveista valettiin betonista. 1900-luvun alun 
liikerakentamisen kehityksen huippuna on 
vuosina 1925–30 rakennettu Stockmannin tava-
ratalo Helsingin Mannerheimintien varrella. 

1900-luvun alussa tapahtuneen teräsbetoni-
rakentamisen nousun myötä, sementin tarve 
kasvoi huomattavasti. Vuosina 1901–1911 semen-
tin tuonti ulkomailta kasvoi 600 %:lla3. Vasta 
Paraisten Kalkkivuori -tehtaan avaamisen jäl-
keen vuonna 1914 oli käytettävissä kotimaista 

sementtiä. Vuonna 1919 toinen suomalainen 
sementtitehdas aloitti sementin valmistuksen 
Lohjalla. Paraisten ja Lohjan sementtitehtaissa 
sementtiä poltettiin alusta asti uudenaikaisissa 
kiertouuneissa.  

1900-luvun alussa betonin laatua seurattiin 
Suomessa pääosin vain isoilla työmailla, kuten 
Helsingin rautatieaseman työmaalla4. Ensim-
mäiset betonimääräykset, Helsingin kaupun-
gin määräykset betoni- ja rautabetoniraken-
teista, laadittiin Suomessa vasta vuonna 1913. 
Määräykset käsittelivät betonirakentamista 
vain Helsingin alueella. Laajemmat määräyk-
set, Betoni- ja rautabetonirakenteiden mää-
räykset, laati Suomeen vastaperustettu Betoni-
yhdistys vuonna 1929. Määräykset käsittelivät 
betonirakentamista koko valtiossa ja ottivat 
mallia saksalaisista betoninormeista.

Historiallisten betonien 
ominaisuudet ja korjaaminen
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Historiallisten betonien ominaisuudet
Vuosien 1860–1930 betoniteknologian kehityk-
sen seurauksena betonin ominaisuudet paran-
tuivat merkitsevästi, joka vaikutti betonin yleis-
tymiseen rakennusmateriaalina. Merkittävin 
kehitysaskel oli sideaineiden kehittyminen. 
Sideaineiden kehityksen lisäksi betonin laadun 
parantamiseen vaikuttivat merkitsevästi beto-
nin suhteituksen kehitys ja betonin valmistus-
menetelmien kehitys 1800-luvun loppupuolella 
ja 1900-luvun alussa. 

1800-luvulla ja 1900-luvun alussa beto-
nin valmistuksessa käytettiin monia erilai-
sia sideaineita, jotka voidaan jakaa kahteen 
päälajiin: hydraulinen kalkki ja historiallinen 
sementti (kuva 9). Hydraulinen kalkki jaetaan 
luonnolliseksi ja keinotekoiseksi valmistusme-
netelmän perustella. Historiallinen sementti 
sen sijaan voidaan luokitella luonnonsement-
tiin, varhaiseen keinotekoiseen sementtiin ja 
historialliseen portlandsementtiin.

Nykyään hydraulisen kalkin ja sementin 
-termien tarkoista määritelmistä sekä niiden 
oikeanmukaisesta käytöstä on erilaisia käsi-
tyksiä. Syynä siihen on epäselvä raja kahden 
sideainetyypin välillä. Sideainetyypit eroavat 
toisistaan niin raaka-aineiden, valmistustapo-
jen kuin mikrorakenteidensakin osalta.  

Hydraulista kalkkia valmistettiin kalkki-
kiven ja saven sekoituksesta polttamalla sitä 
uunissa 900–1200 ºC lämpötilassa. Savi voi 
sisältyä epäpuhtautena kalkkikiveen (luonnol-
linen hydraulinen kalkki) tai voi olla erikseen 
lisättyä (keinotekoinen hydraulinen kalkki). 

Polton jälkeen hydraulinen kalkki sammutet-
tiin. Nopea jäähdytys johti hydraulisen kalkin 
hajoamiseen hienoksi rakeeksi. 

Sana luonnollinen viitaa siihen, että raa-
ka-aineena käytetty kalkkikivi sisälsi valmiiksi 
kaikki tarvittavat oksidit (kalkki, piidioksidi, 
alumiinioksidi jne.). Siten luonnollinen hyd-
raulinen kalkki heijasti paikallista geologiaa 
ja samalla luonnollisten hydraulisten kalkkien 
laatujen välillä oli suurta vaihtelua. Sama 
asia koskee myös luonnonsementtejä, joiden 
valmistusteknologiassa oli paljon samankal-
taisuuksia luonnollisen hydraulisen kalkin 
valmistuksen kanssa. Sana keinotekoinen 
vastaavasti viitaa siihen, että oikea koostumus 
saavutettiin sekoittamalla eri raaka-aineita. 
Kyseisellä valmistusmenetelmällä valmistetun 
sideaineen laatu oli tasaisempi valmistuspai-
kasta riippumatta.

Luonnonsementtiä valmistettiin savipitoi-
sesta kalkkikivestä polttamalla sitä uunissa 
900–1300 ºC lämpötilassa. Valmistuksessa 
käytettiin noin 25 % tai enemmän savea sisäl-
täviä kalkkikivilajeja. Suuren savipitoisuu-
den ansiosta polton jälkeen vapaan kalkin 
pitoisuus luonnonsementissä oli lähes nolla. 
Modernit valmistajat määrittävät luonnonse-
mentin vapaan kalkin pitoisuudeksi alle 5 %. 
Näin pienellä vapaan kalkin pitoisuudella 
poltetun massan sammuttaminen ei onnistu 
hydraulisen kalkin tapaan ja siksi se jauhetaan-
kin hienoksi. Tunnetuin luonnonsementtilaji 
on romanisementti, joka oli laajasti käytössä 
Euroopassa 1900-luvun alkuun asti. 

Historiallista portlandsementtiä valmis-
tettiin kalkkikiven, saven ja mahdollisten 
lisäaineiden (kuten esim. kipsi) sekoituksesta. 
Portlandsementin valmistus vaati raaka-ainei-
den polttamista noin 1450 ºC:ssa, jossa raaka-ai-
neiden sintraantuminen tapahtuu. Portland-
sementtiä suositeltiin käytettäväksi betonin 
sideaineena suomalaisissa betonirakentamisen 
oppaissa 1900-luvun alussa suuren lujuuden ja 
nopean sitoutumisen takia. 

Nykyään Euroopassa portlandsementiksi 
nimetään, standardin SFS-EN 197-1 mukainen 
sementtityyppi CEM I. Historiallinen portland-
sementti vastaa osittain ominaisuuksilta ja 
valmistusteknologialta modernia sementtiä 
CEM I. Englanninkielisessä kirjallisuudessa 
sekaannusten välttämiseksi pitää huomioida, 
että termiä Portland cement käytetään edel-
leenkin sementin yleisenä terminä. Suomessa 
sen sijaan käytetään nykypäivänä termiä 
sementti.

Varhaista keinotekoista sementtiä valmis-
tettiin samoista raaka-aineista kuin portland-
sementtiäkin, mutta poltonlämpötila oli alle 
1300 ºC. Varhaisen keinotekoisen sementin omi-
naisuudet ovat lähempänä hydraulisen kalkin 
ja luonnonsementin ominaisuuksia kuin port-
landsementin ominaisuuksia. Vanhaa kirjal-
lisuutta tutkiessa on otettava huomioon, että 
termi portlandsementti voi tarkoittaa myös 
varhaista keinotekoista sementtiä. 

Merkittävin ero modernissa ja historialli-
sessa sideaineissa on sideaineen mikrokoos-
tumus, joka johtuu pääosin polttoteknologian 

Aliitin 
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suurempi kuin 
beliitin 
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mahdollisesti 
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aliitin pitoisuus 

9 Historiallisten sideaineiden valmistusteknologioi-

den johdosta sideaineiden mineralogisessa koostu-

muksessa esiintyi kalsiumsilikaateista pääosin vain 

beliitti. Aliittia esiintyi historiallisissa sideaineissa 

vähemmän kuin moderneissa sementeissä
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eroista (kuva 10). Hydraulisen sideaineen tär-
keimmät mineraalit ovat beliitti ja aliitti. Beliitti 
muodostuu välillä noin 700–1200 ºC. Polttoläm-
pötilan noustessa yli 1260 ºC osa beliittiä ja 
kalkkioksidi reagoivat keskenään muodostaen 
aliittia. Kalsiumsilikaatit reagoivat eri tavoin 
veden kanssa betonin hydrotaatioreaktiossa. 
Aliitti reagoi nopeasti veden kanssa ja reak-
tiossa muodostuu paljon kalsiumhydroksidia. 
Aliittisarja saavuttaa lujuutensa jo 28 päivän 
iässä. Beliitti reagoi huomattavasti hitaammin 
kuin aliitti ja kalsiumhydroksidia muodostuu 
vähemmän. Beliittisarjan lujuuden saaminen 
kestää vastaavasti noin 90 vuorokautta tai 
kauemmin5.

Aliitin (C3S) pitoisuus moderneissa semen-
teissä on noin 60 % ja beliitin (C2S) pitoisuus 
noin 10–15 %, kun taas historialliset sideaineet 
ovat yleensä beliittipitoisia. Tämä johtuu sideai-
neen polttoteknologian vajaavaisuudesta. His-
toriallisissa sideaineissa beliitin pitoisuus oli 
korkea alhaisten polttolämpötilojen johdosta. 
Korkean beliittipitoisuuden seurauksena histo-
riallisten betonien lujuudenkehitys oli hitaam-
paa ja lujuus ei saavuttanut vastaava tasoa 
kuin moderni betoni. Historiallisista sideai-
neista ainoastaan historiallisessa portlandse-
mentissä aliitin pitoisuudet oli suurempi kuin 
beliitin pitoisuus. Aliitin pitoisuus oli kuitenkin 
yleensä alle 60 % polttoteknologian vajaavai-
suudesta johtuen. Beliitin pitoisuus historialli-
sessa portlandsementissä oli vastaavasti paljon 
yli 15 % ennen vuotta 1930.

Historiallisten betonien lujuudenkehi-
tyksen hitauteen vaikutti myös sideaineiden 
klinkkerin raekoko, joka oli verrattain karkeaa 
moderniin sementtiin verrattuna. Miten suu-
rempi sideaineen raekoko on, sitä pienempi on 
reaktiopinta-ala, mikä hidastaa hydrataatiore-
aktioita sekä pienentää vedentarvetta. Tämän 
lisäksi suurikokoiset rakeet reagoivat joskus 
vain pinnasta, minkä johdosta osa sementti-
partikkeleista jää betoniin reagoimattomina.

1800-luvulla ja myös 1900-luvun alussa 
sementin hienoutta mitattiin seulomalla sitä 
tiheän seulan läpi. Seulan tiheys ilmoitettiin 
yleensä reikien määrällä per pinta-alan yksikkö. 
Historiallisten sideaineiden klinkkereiden 
maksimiraekoot olivat muuttuneet vuoden 
1879 arvosta 0,6 mm vuoden 1922 arvoon 0,2 
mm. Verrattuna modernin portlandsementin 
klinkkerin raekokoon, joka on keskimäärin 0,02 
mm ja maksimissaan 0,09 mm6, historiallisten 
sideaineiden klinkkerien raekoot olivat huo-
mattavasti suurempia. Historiallisten sideai-
neiden suuret klinkkeriraekoot johtivat sen 
ajan jauhatusteknologian puutteista.

Historiallisten betonirakenteiden 
kuntoselvitys ja korjaussuunnittelu
Diplomityön kokeellisessa tutkimuksessa tut-
kittiin kahden kohteen historiallisten betonien 
mikrorakennetta ja -koostumusta hyödyntäen 
optisia ja kemiallisia menetelmiä, sekä rönt-
gensäteilyyn pohjautuvia ja termoanalyyttisia 
menetelmiä. Kokeellisen tutkimuksen kohteet 
olivat Säätytalon suihkulähde ja Kansallisar-

kiston balusterikaide. Kokeellisen tutkimuksen 
aikana tuli esille monia historiallisten betonien 
tutkimuksiin liittyviä puutteita ja haasteita, 
jotka voivat johtaa tutkimustulosten vää-
ristymiseen ja virheellisten korjausbetonien 
valintaan. Merkittävimmät historiallisten beto-
nien tutkimuksen haasteet liittyvät yleensä 
sideainetyypin riittämättömään määrittämi-
seen, sekä betonin iän arvioinnin vaikeuteen. 
Lisäksi betoninäyteottopaikkojen sijainnilla 
on erittäin suuri vaikutus tutkimustuloksiin. 
Tästä huolimatta näyteottopaikkojen valinta 
ei ole usein riittävän hyvin pohdittu ja harvoin 
perustu riittävän laajan silmämääräiseen kun-
toselvitykseen.

Ottamalla huomioon kokeellisessa tut-
kimuksessa esille tulleet puutteet ja haas-
teet, diplomityössä laadittiin suositus ennen 
vuotta 1930 valmistettujen betonirakenteiden 
kuntoselvityksen prosessikaavioksi (kuva 11). 
Kaavion tarkoitus on ohjata kuntotutkimusta 
mahdollisimman luetettaviin lopputuloksiin. 
Suosituksessa pyrittiin tehostamaan historial-
listen betonirakenteiden tutkimuksia, paran-
tamaan tutkimustulosten laatua ja vähentä-
mään betoninäytteiden määrää alkuperäisen 
arvokkaan rakenteen vaurioittamisen vähen-
tämiseksi kansainvälistä standardia SFS-EN 
16085 noudattaen. Suosituksessa on korostettu 
kattavan taustatiedon tärkeyttä ja tarkan sil-
mämääräisen kuntoselvityksen merkitystä 
korjauskohteen kunnostuksessa. 

Historiallisia betoneita suositellaan tutki-
maan ensisijaisesti ohuthieanalyysilla, koska 
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10  Kuvassa on esitetty portlandklinkkerin kom-

ponenttien pitoisuuksien ja polttolämpötilan riip-

puvuus. Portlandsementin tärkeimmät mineraalit 

ovat beliitti ja aliitti. Beliitti muodostuu välillä 

noin 700–1200 ºC. Polttolämpötilan noustessa yli 

noin 1260 ºC osa beliittiä ja kalkkioksidi reagoivat 

keskenään muodostaen aliittia (Taylor 1997, 56 

mukaan). 
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Korjauskohteen tausta�etojen hankkiminen

Kuntotutkimusohje�man �aa�minen ja h���ks���minen ��aaja�ta� �hje�ma sis��t�� tutki�
musmenete�mien ja n���eenon�opaikkojen ehdotuksia

Ken��tutkimukset tarpeen 
mukaan ����eeno�o

Laboratoriotutkimukset

Mikrorakenteen
tutkimus ohut-
hieanalyysillä

Muut laboratoriotutki-
mukset tarpeen mu-

kaan. Etenkin kun tar-
�i�a�aa �etoa ei saada 
varmuudella ohuthie-

analyysillä

Korjausehdotusten �aa�minen  ja h���ks�minen ��aaja��a�  �hdotus sis��t�� mm� korja�
usmenetelmien ja –materiaalien valintoja.
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*Sideainetyyppi ja betonin ikä ei
voida arvioida

*Mikrorakenteessa on jotain huo-
miota her������� jota ei �oida se��

�i���

��ar�itaan tarkempia �etoja jostain 
betonin ominaisuuksista

Pystytään hyödyntämään
ohuthien valmistuksesta

jäänyt  näyteosaa

Tarvitaan enemmän tutkimusmateriaalia
kuin on jäänyt ohuthien valmistuksesta

Rakenteiden ja vaurioiden silmämääräinen kuntoselvitys, joka sisältää yksityiskohtaisen
rapor�n �aa�minen

11  Ennen vuotta 1930 valmistettujen betonira-

kenteiden kuntotutkimuksen etenemisen suositus.

tällä hetkellä ohuthieanalyysi on tehokkain ja 
yleisin tutkimusmenetelmä betonien mikrora-
kenteen tutkimiseen. Ohuthieanalyysissa voi-
daan arvioida tarkasti historiallisten betonien 
monia ominaisuuksia mikrorakenteen avulla. 
Historiallisten betonien ohuthieanalyysissa on 
suositeltava kiinnittää huomiota erityisesti 
historiallisten betonien sideainetyyppiin ja 
iän arviointiin. Ohuthieanalyysin päätöksiä 
on suositeltava perustella ohuthieanalyysin 
havainnoilla ja/tai mikroskooppikuvilla.

Diplomityön kohteiden betonin ikää 
yritettiin arvioida myös karbonatisoitumis-
prosessin etenemisen perustella. Karbonati-
soitumissyvyys ei kuitenkaan ole luotettava 
suure betonin iän arviointiin, sillä betonin 
iän lisäksi karbonatisoitumissyvyys riippuu 
monista tekijöistä kuten betonin laadusta ja 
ympäristöolosuhteista. Karbanatisoitumisen 
arvioidaan etenevän noin 7–50 mm sadassa 
vuodessa. Kuitenkin esimerkiksi Suomen-
linnan historiallisten betonien tutkimukset 
osoittavat, että karbonatisoitusmissyvyys voi 
vaihdella muutamista millimetreistä noin 25 
millimetriin noin sata vuotta vanhoissa beto-
nirakenteissa.7 Sideainetyypin ja lisäainetyy-
pin perustella betonin ikää voidaan arvioida 
luotettavammin.

Historiallisten betonirakenteiden kohdalla 
ylimääräisten laboratoriotutkimusten tarve 
tulee miettiä tarkkaan, jotta porausnäytteiden 
määrää saadaan pidettyä mahdollisimman pie-
nenä. Mahdollisuuksien mukaan laboratorio-
tutkimuksia voidaan korvata kenttätutkimuk-
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Korjauskohteen tutkimustulosten analyysi

Onko betoni historiallinen?

Korjaussuunnitelma II
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taan sopivilla nykypäi-
vän korjausmenetel-
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Korjausbetoni: sopiva
korjausbetoni moder-
nien korjausmateriaali-
en valikoimasta.

Korjaussuunnitelma III
Korjausperiaate: purku ja
uudelleen valu. Raken-
nustapa on nykypäivän
tain alkuperäistä raken-
nustapaa mukaileva.
Korjausbetoni: moderni
tai alkuperäistä historial-
lista betonia mukaileva.

Korjaussuunnitelma I
Korjausperiaate: ei
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nemistä ja korjataan
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mukaan.
Korjausbetoni: ei pää-
tetä korjausbetonia.

Onko betoni huonossa kunnossa?

Korjaussuunnitelma IV
Korjausperiaate: koh-
teen tai kohteen osan

Korjausbetoni: ei pääte-
tä korjausbetonia.

Korjaussuunnitelma V
Korjausperiaate: korja-
taan pääosin res-

Korjausbetoni: mahdol-
lisimman paljon alkupe-
räistä historiallista be-
tonia vastaava.

Korjaussuunnitelma I
Korjausperiaate: ei
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ja korjataan myöhem-
min tarpeen mukaan.
Korjausbetoni: ei pää-
tetä korjausbetonia.
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Ei
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silla tai ohuthieanalyysillä, jotka vaurioittavat 
rakennetta mahdollisimman vähän. 

Diplomityön yhteydessä laadittiin myös 
ennen vuotta 1930 valmistettujen betoniraken-
teiden korjaussuunnitelman valinnan suositus 
(kuva 12). Suosituksen tarkoitus on helpota kor-
jausmenetelmien ja korjausbetonin valintaa. 
Suosituksen korjaustoimenpiteet on jaettu 
viiteen osa-alueeseen jotka ovat: 

I vaurioiden etenemisen seuraaminen, 
II korjaus moderneilla korjausmenetelmillä 

ja -materiaaleilla, 
III purku ja uudelleenrakentaminen, 
IV säilyminen konservointimenetelmillä, 
V korjaus restaurointi- tai entisöintimene-

telmillä. 

Korjaussuunnitelmaan valintaan vaikuttavat 
betonirakenteiden rakentamisen ajankohta, 
betonirakenteiden kunto, rakenteen käyttöaste 
ja kulttuurihistoriallinen arvo sekä korjauksen 
taloudellinen kannattavuus. 

Yhteenveto
Historialliset betonit poikkeavat huomatta-
vasti mikrokoostumukseltaan ja ominaisuuk-
silta nykyajan betoneista. Betoneita alettiin 
kehittää johdonmukaisesti 1800-luvulla. Kehi-
tyssuuntia oli monia ja tästä johtuen betonei-
den ominaisuudet vaihtelivat paljon. Lisäksi 

rakentamisen tieto ja taito perustuivat pitkälti 
kokemusperäiseen osaamiseen. Näin ollen 
betonissa oli myös huomattavia paikallisia 
vaihteluita. Näistä syistä jokainen historialli-
nen betonirakenne tulee tutkia perusteellisesti 
ennen korjaustoimenpiteiden päätöstä. 

Merkittävin ero moderneissa ja historial-
lisissa betoneissa on sideaine. 1800-luvulla ja 
1900-luvun alussa betonien valmistuksessa 
käytettiin monia erilaisia sideaineita, jotka 
olivat pääosin beliittipitoisia. Tästä johtuen 
historiallisten betonien lujuudenkehitys oli 
paljon hitaampaa ja lopullinen lujuus ei saa-
vuttanut vastaava tasoa kuin moderni betoni. 
Historiallisten sideaineiden mikrorakenteen 
lisäksi historiallisten betonien ominaisuuksia 
heikensivät sideaineiden suuri raekoko, beto-
nien puutteellinen suhteitus, sekä sekoitus ja 
tiivistys. Tämän lisäksi betonien osa-aineiden 
huono laatu on voinut heikentää historiallisten 
betonien ominaisuuksia.

Historiallisten betonirakenteiden perus-
teellinen kuntoselvitys on ehdoton edellytys 
kestävän ja taloudellisesti kannattavan korja-
ussuunnitelman laatimisessa. Historiallisten 
betonien kuntoselvityksessä tulee erityisesti 
panostaa tarkan silmämääräisen kuntoselvi-
tyksen tekemiseen ja betoninäyteottopaikkojen 
määrittämiseen. Nykyään ohuthieanalyysi on 
tehokkain ja yleisin tutkimusmenetelmä his-
toriallisten betonien ominaisuuksien tutkimi-

seen. Ohuthieanalyysin tutkimusmenetelmiä 
on kuitenkin suositeltavaa kehittää niin, että 
ne soveltuisivat tehokkaammin historiallisten 
betonien tutkimiseen. Erityisesti historiallis-
ten betonien sideainetyyppiin määrittämisen 
ja betonin iän arvioinnin tutkimusmenetelmiä 
tulisi kehittää.

12 Ennen vuotta 1930 valmistettujen betoniraken-

teiden korjaussuunnitelman valinnan suositus.
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(C2S). In case of high concentration of the belite, 
the strength development was slower and also 
the final strength were lower in compared to 
modern cements with high alite (C3S) content. 
In addition to the different clinker composition, 
historic binders were coarser and the concrete 
proportioning, mixing, and curing were more 
defective than nowadays. Also, the other raw 
materials of concrete had more variation as 
today.

A proper condition survey is prerequisite 
for cost-efficient and sustainable renovation 
of historical concrete structure. It is essential 
to concentrate to the visual inspection and test 
sampling locations are needed to select care-
fully not to spoil the structures. Nowadays pet-
rographic thin section appears to be the most 
efficient method for investigating the proper-
ties of historic concrete. Research methods for 
the binder type and age assessment of historic 
concrete should be further developed.
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Properties and repair of historic concretes
Historic concretes differ significantly from the 
modern concretes especially regarding to the 
micro structure and mechanical properties. The 
development of the modern concretes started 
in the mid-1800s. There were different alterna-
tives in the development and for that reason 
the properties of cement and concrete varied 
depending on the location. Also the knowledge 
was based on the professionality and experience 
rather than standards or written documents. 
For all these reasons and historic concretes may 
have very different properties. Therefore, in case 
of historic concrete structures, the concrete 
must be investigated carefully before starting 
the reparation work. 

The most significant difference between 
modern and historic concrete is the binder. 
Between the mid-1800 and 1900s several differ-
ent kinds of binders were used. Many historic 
binders contain high concentrations of belite 
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Taustaa
Useissa rakenneratkaisuissa tarvitaan hoik-
kia betonipilareita. Usein pilarin hoikkuus on 
sellaisella alueella, että pilarin stabiliteetin 
menetys on poikkileikkauksen murtumista 
määräävämpi tapaus. Hoikkia betonipilareita 
on tehty teräsbetonisina ja osassa kohteita 
myös esijännitettyinä. Esijännitettyjen pilarien 
rakenteellisesta toiminnasta on tehty suhteel-
lisen vähän tutkimusta ja koekuormituksia ei 
ole tehty juuri lainkaan.

Tältä pohjalta on noussut tarve selvittää 
esijännitetyn pilarin rakenteellista toimintaa, 
jotta voidaan kerryttää ymmärrystä näiden 
rakenneosien käyttämiseksi. Betoniteollisuu-
den Elementtivaliokunta päätti käynnistää 
Tampereen yliopiston Betoni- ja siltaraken-
teiden tutkimusryhmän ehdotuksen poh-
jalta tähän liittyvän tutkimusohjelman. Tut-
kimusta on ollut lisäksi rahoittamassa Suomen 
Rakennustuotteiden laatusäätiö ja Tampereen 
yliopisto. Tutkimusohjelma päätettiin tehdä 
kolmessa vaiheessa prof. Anssi Laaksosen 
ohjauksessa:

• Esiselvitys, Olli Kerokoski
• Kokeellinen tutkimus, Antti Filatoff ja 

Jukka Haavisto
• Mitoitusmenettelyn laatiminen, Jukka 

Haavisto
Kokeelliseen tutkimukseen sisältyi lasken-

nallisten analyysien laatiminen ja soveltuvan 
teorian käyttäminen sekä kehittäminen. Tämä 
artikkeli käsittelee kahta ensimmäistä vaihetta 
keskittyen kokeelliseen tutkimukseen. Kolmas 

Esijännitetty betonipilari 
– lisää kapasiteettia 
puristamalla pilaria ennalta

Jukka Haavisto, DI, Tampereen yliopisto
Antti Filatoff, RI, Tampereen yliopisto
Olli Kerokoski, TkT, Tampereen yliopisto
Anssi Laaksonen, TkT, professori,  
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Esijännitettyjä betonipilareita on käytetty Suomessa kohteissa, 
joissa pilarin hoikkuus on ollut suuri. Maailmalla rakennetyyppiä 
on käytetty jonkin verran, mutta niihin liittyen on tehty suh-
teellisen vähän tutkimusta. Tampereen yliopistossa käynniste-
tyn tutkimusohjelman tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä 
esijännitetyn pilarin rakenteellisesta toiminnasta ja sitä kautta 
edistää pilarityypin käyttömahdollisuuksia.

vaihe alkaa vuoden 2020 puolella. Tutkimuk-
sessa käytetty menetelmä on alun perin laa-
dittu teräsbetonipaalujen mitoitusmenetelmän 
kehitystyön yhteydessä. Tämän kehitystyön 
tulokset on otettu käyttöön teräsbetonipaalu-
jen kantavuuden mitoituksessa RT:n julkaise-
massa teräsbetonipaalujen tuotelehdessä [1].

Esiselvitys
Pilarin esijännitys vaikuttaa normaalivoiman 
ja momentin väliseen yhteisvaikutusdiagram-
miin. On loogisesti ymmärrettävää, että pienillä 
momenteilla esijännitys alentaa suhteellista 
normaalivoimakestävyyttä. Toisaalta esijän-
nitys on hyödyllinen momenttikestävyyden 
kasvattajana, koska esijännitysraudoitteella 
on korkea lujuus. Esijännityksen kaikkein 
olennaisin vaikutus on kuitenkin se, että poik-
kileikkauksen taivutusjäykkyys on teräsbeto-
nista poikkileikkausta suurempi, esijännitetyn 
poikkileikkauksen halkeillessa vasta selvästi 
suuremmalla taivutusmomentilla. Näin ollen 
hoikan pilarin stabiliteettimurron tapauksessa 
tästä on selvä etu pienempinä toisen kertalu-
vun vaikutuksina, vaikka teräsbetonisen ja 
esijännitetyn poikkileikkauksen taivutuskestä-
vyydet olisivatkin saman suuruiset. Näin ollen 
on todennäköistä, että standardeissa esitetyt 
mitoitusmenettelyt eivät sovellu esijännityn 
pilarin toisen kertaluvun vaikutusten arvioin-
tiin. Esimerkiksi standardin EN 1992-1-1 nimel-
lisen kaarevuuden menetelmässä otaksutaan, 
että vedetyn pinnan betoniraudoitteessa on 
materiaalin myötöä vastaava venymä ja beto-

1 Esijännitettyjä pilareita Metsä Fibre Vuosaaren 

logistiikkaterminaalin työmaalla Helsingissä. 

2 Runkorakenne valmiina Metsä Fibre Vuosaaren 

logistiikkaterminaalin sisätiloissa.
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nin reunapuristuma on vastaavan suuruinen 
poikkileikkauksen toisella reunalla. Tätä ei 
kuitenkaan saavuteta esijännitetyn pilarin 
tapauksessa. Tosin myöskään teräsbetonipi-
lareilla tätä ei useinkaan saavuteta, vaan se 
on sisäänrakennettuna mitoitusmenettelyyn, 
jolloin todelliset venymät jäävät mitoituksessa 
tuntemattomiksi.

Esiselvityksen yhteydessä esijännitetyn 
pilarin soveltuvuutta testattiin mastojäykis-
tettyyn hallirakenteeseen. Esiselvityksen poh-
jalta osoittautui, että rakenne olisi teknisesti ja 
taloudellisesti toimiva ratkaisu, sillä esijänni-
tetyn pilarin kapasiteetti oli erinomainen mal-
tillisella noin 5 MPa betonin esijännityksellä, 
minkä seurauksena taivutusjäykkyys säilyi 
korkeana verrattuna teräsbetoniseen poikki-
leikkaukseen.

Esijännitetylle pilarille laadittiin esiselvitys-
vaiheen yhteydessä myös useita laskennallisia 
herkkyystarkasteluita poikkileikkauksen eri 
ominaisuuksien vaikutusten arvioimiseksi 
pilarin normaalivoimakapasiteettiin. Esijänni-
tyksen etu hoikissa pilareissa tuli selkeästi esiin 
esimerkkipilarin jännepunosten esijännitystä 
varioimalla (kuva 1). Toisaalta tarkastelussa tuli 
hyvin ilmi myös esijännityksen normaalivoi-
makapasiteettia heikentävä vaikutus lyhyen 
pilarin tapauksessa. Esijännityksen muutoksen 
vaikutusta pilarin yhteisvaikutusdiagrammiin 
on havainnollistettu kuvassa 2, jossa pilarin esi-
jännitystä on varioitu jännepunosten määrää 
vaihtelemalla.

Esijännitetty pilari soveltuu teknisesti 
hyvin elementtirakentamiseen. Raudoitustyö 
jännepunosten muodostamaan kehikkoon 
jännityspöydällä on suhteellisen sujuvaa, 
sillä jännepunokset muodostavat itsessään 
hyvä kehikon.

Esijännitetyn pilarin eduksi on luettavissa 
sen halkeilemattomuus kuljetuksen ja asen-
tamisen aikana. Mahdollisten halkeamien 
muodostuessa jännevoima sulkee ne kuorman 
laskiessa.

Koekuormitukset
Yleistä
Kokeellinen tutkimusvaihe sisälsi täyden 
mittakaavan nurjahduskokeet kahdeksalle 
esijännitetylle betonipilarille ja vertailukohdan 
saamiseksi myös kahdeksalle teräsbetonipi-
larille. Näistä kaikki koestettiin nivelpäisinä 
sauvoina. Puolessa koekappaleista keskellä 
nurjahtavaa pituutta oli pilarikenkäliitokset 
vastakkain kuvaamassa pilarin liitosta perus-
tuksiin, jonka tarkoituksena oli kuvata masto-
jäykistettyä rakennetta.

Koekappaleet
Pilareiden haluttiin nurjahtavan koekuormi-
tuksissa eli saavuttavan maksimikuormansa 
stabiiliuden menetyksen seurauksena ennen 
poikkileikkauksen murtoa. Lisäksi testipila-
reiden haluttiin vastaavan mahdollisimman 
hyvin todellista pilarisovellusta kokeissa 
käytettävän kuormituslaitteiston reunaeh-

dot huomioiden. Näistä lähtökohdista nur-
jahduskokeissa käytettävien koekappaleiden 
poikkileikkaukseksi valikoitui 280·280 mm2 ja 
nurjahduspituudeksi noin 10,16 metriä (λ ≈ 130). 
Esijännitetyissä pilareissa käytettiin 4 kpl J12,5 
(4 × 93 mm2) punoksia 1200 MPa pöytäjännityk-
sellä. Teräsbetonipilarien raudoitukset pyrit-
tiin valitsemaan siten, että koekuormituksissa 
pilarien kapasiteetit olisivat samaa suuruus-
luokkaa esijännitettyjen pilarien kanssa. 
Näin ollen käytettäväksi pääraudoitukseksi 
valikoitui 4T25 (4× 491 mm2) B500B. Pilareissa 
käytetty betoni oli lujuusluokaltaan C40/50. 
Koekuormituksissa käytetyt pilarivariaatiot 
on esitetty kuvassa 3.

Koepilarit valettiin Outokummussa Pieli-
sen Betoni Oy:n elementtitehtaalla, josta ne 
toimitettiin nurjahduskokeisiin Tampereen yli-
opiston Rakennushalliin. Pilarit kuormitettiin 
1,5–2 kk ikäisinä. Kuormitushetken aikainen 
betonin puristuslujuus määritettiin D100x200 
rakennekoekappaleista, jotka porattiin lujuu-
den testausta varten pilarivalujen yhteydessä 
valmistetuista pilaripoikkileikkausta vastaa-
vista lujuuskoekappaleista. Myös pilareissa 
käytetyn betonin keskimääräinen kimmo-
moduuli määritettiin vastaavista rakennekoe-
kappaleista. Betonin koekuormitusten aikai-
nen testattu sylinterilujuus  oli keskimäärin 
55 MPa pilareissa käytetyn kimmomoduulin 
ollessa keskimäärin 33 GPa.

Kuva 1. Esijännityksen varioinnin vaikutus pilarin normaalivoimaka-

pasiteettiin hoikan (λ = 137, nurjahduspituus 15 m) ja lyhyen (λ = 73, 

nurjahduspituus 8 m) pilarin tapauksissa. Esimerkkipilarina 380·380 mm2, 

jännepunokset 4J12,5, jännepunosten keskiöetäisyys betonin pinnasta 

50 mm, betoni C50/60, vertailutapauksessa jännepunoksissa 1000 MPa 

esijännitys jännityshäviöiden jälkeen.

Kuva 2. Esijännityksen varioinnin vaikutus pilarin yhteisvaikutusdia-

grammiin. Esimerkkipilarina 380·380 mm2, jännepunokset tapauksesta 

riippuen 4, 8, 12 tai 16 J12,5 1000 MPa esijännityksellä jännityshäviöiden 

jälkeen, jännepunosten keskiöetäisyys betonin pinnasta 50 mm, betoni 

C50/60.
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Kuva 3. Koekuormituksissa käytetyt pilarivari-

aatiot.

Kuormitusjärjestelyt
Pilarit kuormitettiin nurjahduskokeita varten 
rakennetussa kuormituskehässä (kuva 4) voi-
maohjatuilla hydraulisylintereillä. Voimaa kas-
vatettiin tasaisella nopeudella kuormituspor-
taittain. Pilarit kuormitettiin vaaka-asennossa, 
jolloin pilarin omapaino muodosti jännevälin 
keskelle noin 25 kNm taivutusmomentin ja 
pilarista riippuen 15–35 mm alkutaipuman. 
Osassa nurjahduskokeita pilarin poikittaista 
kuormaa lisättiin kuormituksen aikana ripus-
tamalla pilariin kaksi teräspunnusta, joista 
muodostui pilarin keskelle noin 10 kNm 
ulkoinen lisämomentti. Pilariin kohdistetun 
normaalivoiman epäkeskisyys pilarin päissä 
oli noin 20 mm.

Pilarin muodonmuutoksia mitattiin nur-
jahduskokeen aikana koekappaleiden sisään 
valettujen venymätankojen (harjaterästanko, 
jossa venymän mittaus) sekä puristuspintaan 

asennettujen venymäliuskojen avulla. Venymiä 
mitattiin pilarin pituuden matkalla useasta eri 
pisteessä. Venymätankoja käytettiin esijänni-
tettyjen pilarien tapauksessa myös jännitys-
häviöiden suuruuden arvioimisessa. Jännitys-
häviöksi (pitkä- ja lyhytaikaiset yhteensä) 
mitattiin noin 90 MPa. Pilarien kuormituksen 
aikaista taipumaa mitattiin siirtymäantureilla 
yhteensä 12 kohdasta. Lisäksi mitattiin pilariin 
kohdistettua aksiaalista voimaa. Koekappa-
leiden instrumentointi on esitetty kuvassa 5 
erikseen yksimittaisen ja pilarikenkäliitoksella 
jatketun pilarin tapauksissa.

Mastopilarien nurjahduskuormitus toteu-
tettiin kiinnittämällä kaksi 5-metristä pilaria 
alapään pilarikengistä pulttiliitoksella toisiinsa 
ja kuormittamalla näin saatua kokonaisuutta 
nivelpäistä pilaria vastaavalla koejärjestelyllä. 
Tämän kuormitustapauksen tavoitteena oli 
saada lisätietoa pilarikenkäliitoksen vaikutuk-

Kuva 4. Pilarin koejärjestely. Koepilarit valettiin Outo-

kummussa Pielisen Betoni Oy:n elementtitehtaalla, 

josta ne toimitettiin nurjahduskokeisiin Tampereen 

yliopiston Rakennushalliin.
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Kuva 5. Nurjahduskokeiden mittausjärjestelyt.

Kuva 6. Koekappale JP4 nurjahduskuormalla (ylempi 

kuva) ja koekuormituksen jälkeen kuormitus poistet-

tuna (alempi kuva).

Esijännitetty betonipilari – lisää kapasiteettia 
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kyyden vuoksi myös nurjahduskuorma jää 
tällöin jatkamatonta pilaria matalammaksi. 
Poikittaisen kuorman lisäyksen myötä esi-
jännityksen etu pilarin kapasiteettiin piene-
nee taivutusmomentin kasvaessa suhteessa 
normaalivoimaan. Teräsbetonipilarilla pilari-
kenkäliitoksen vaikutus koetulokseen oli päin-
vastainen normaalivoimakapasiteetin ollessa 
suurempi jatkamattomaan pilariin verrattuna. 
Teräsbetonipilarin varren poikkileikkaukseen 
nähden pilarikenkien liitosruuvit ja tartunta-
teräkset kasvattavat poikkileikkauksen teräs-
määrää ja siten osaltaan kasvattavat jännittä-
mättömän poikkileikkauksen jäykkyyttä. Tosin 
tulee ottaa lisäksi huomioon, että pilarikenkien 
koko vaikuttaa todennäköisesti melko selvästi, 
sillä koejärjestelyissä pilarikengät olivat valittu 
ylimittaisiksi koejärjestelyiden vaatimusten 
johdosta.

Tutkimuksen yhteydessä jännepunosten 
ja pilarikenkien raudoitteiden limijatkoksen 
ei havaittu vaikuttavan haitallisesti pilarin 
toimintaan. Osaltaan tämä johtuu siitä, että 
pilarien osalta ei saavutettu poikkileikkausten 
M-N -yhteisvaikutusdiagrammin kapasiteettia, 
koska pilarit olivat hoikkia.

Koekappaleiden normaalivoima-taipuma 
-yhteydet on esitetty kuvassa 8. Esijännityk-
sen vaikutus pilarin taivutusjäykkyyteen tuli 
koekuormituksissa selvästi esiin suhteellisen 
suurena kapasiteettina, kun otetaan huo-
mioon esijännitetyn pilarin selvästi pienempi 
raudoitusmäärä. Lisäksi taivutusjäykkyyden 
ero havaittiin selvästi teräsbetonipilaria pie-
nempinä pilarin omanpainon muodostamina 
alkutaipumina. 

Laskennalliset tarkastelut
Yleinen kuvaus
Laskennallisen tarkastelun lähtökohtana 
on ollut, että toisen kertaluvun tarkastelua 
laaditaan nk. siirtymäperusteisesti. Tällä tar-
koitetaan, että ratkaisulla on ratkaistu tasa-
paino toisen kertaluvun siirtymän kasvaessa 
askelittain epälineaarisessa analyysissä, jolloin 
saadaan tulos poikkileikkausmurron lisäksi 
erityisesti stabiliteettimurrosta ja myös sen jäl-
keisestä jälkikriittisestä tilasta. Lähtökohtina 
on myös ollut, että menettelyn tulisi olla suh-
teellisen yksinkertainen, jotta sen pohjalta olisi 
lopuksi hyvät mahdollisuudet laatia suunnit-
teluun soveltuva menettely. Lisäksi tavoitteena 

Kuva 8. Koekuormitusten normaalivoima- 

taipuma -yhteydet.

sesta mastopilarin käyttäytymiseen. Käytän-
nön sovellutuksissa mastopilarien taipumiin 
vaikuttavat myös pilarikenkäliitoksen alapuo-
listen rakenteiden, kuten peruspilareiden ja 
anturoiden, jäykkyydet. Näiden vaikutus on 
rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Mittaustulokset
Kaikilla koekappaleilla murto tapahtui stabii-
liuden menetyksenä. Koekuormitusta jatkettiin 
nurjahduksen jälkeen, eli ns. jälkikriittisessä 
tilassa, siihen saakka, että koekappale saavutti 
koejärjestelyn alapuoliset taipumanrajoittimet. 
Kun normaalivoima nurjahduskokeen jälkeen 
poistettiin, palautuivat koekappaleiden muo-
donmuutokset lähes kuormitusta edeltävään 
tilaansa (kuva 6). Koekuormitusten taivutus-
momentti-normaalivoima -yhteydet on esitetty 
kuvassa 7.

Esijännitettyjen pilarien tuloksista voidaan 
havaita jännevälin keskellä olevan pilarikenkä-
liitoksen vaikutus kapasiteettiin. Liitosalueella 
esijännitetyn pilarin halkeamakuorma on sel-
västi muuta pilarin vartta matalampi, koska 
pilaria jäykistävä jännevoima ei ankkuroinnin 
vuoksi vaikuta tällä alueella. Heikomman jäyk-

Kuva 7.  Koekuormitusten normaalivoima- 

taivutusmomentti -yhteydet.

Esijännitetty betonipilari – lisää kapasiteettia 
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on ollut, että mallissa olisi vastaavanlaisia 
elementtejä kuin nyt on betonipilarien toisen 
kertaluvun siirtymien arvioinnissa, kuten nk. 
model column method [2, 3].

1. Aluksi on laskettu valitulle poikkileikkauk-
selle momentin Msis ja käyristymän k välisiä 
yhteyksiä eri puristavilla normaalivoimilla 
N. Momentti-käyristymä -yhteydet on muo-
dostettu betonin ja jännepunoksen (tai har-
jateräksen) materiaalimallien perusteella 
ja niissä on mukana myös esijännityksen 
vaikutus poikkileikkauksen jäykkyyteen. 

2. Seuraavaksi on asetettu valitulle nurjah-
duspituudelle yhteys poikkileikkauksen 
käyristymän k ja sauvan taipuman y2 
välille nimellisen kaarevuuden menetel-
män kaltaisesti: 
    

c
 

k = y2 · ––– 
  L2 

, jossa 
L = päistään nivelöidyn sauvan pituus 
c = integrointivakio, joka on tämän artik-
kelin laskelmissa käytetyllä sinimuo-
toisella taipumaviivalla π2 (esimerkiksi 
vakiomomentin kuormittamalla sauvalla 
integrointivakio olisi 8) 
y2 = toisen kertaluvun siirtymä 

3. Pilariin vaikuttava ulkoinen momentti on 
ratkaisu sauvan keskellä ottamalla huo-
mioon alkuepäkeskisyys y0: 
Mulk = (y0 + y2) · N 

4. Siirtymää y2 on kasvatettu askelittain 
ja on ratkaistu millä normaalivoiman 
arvolla kyseistä siirtymää vastaava ulkoi-
nen momentti Mulk ja kyseistä käyristy-
mää vastaava sisäinen momentti Msis on 
tasapainossa. 

5. Valitun poikkileikkauksen normaalivoima-
kapasiteetiksi valitulla nurjahduspituudella 
saadaan lopulta eri sivusiirtymillä y2 rat-
kaistujen normaalivoimien korkein arvo.

Sisäisen ja ulkoisen momentin tasapai-
non ratkaisua on havainnollistettu graafisesti 
kuvassa 9, jossa 100 kN normaalivoima-aske-
lin määritettyjen poikkileikkauksen moment-
ti-käyristymä -yhteyksien oheen on piirretty 
vastaavalla jaolla määritetyt pilarin ulkoisen 
momentin ja käyristymän yhteydet. Esimerk-
kikuvaaja on määritetty edellä esitetyn kokeel-
lisen osuuden lähtötiedoin (JP2), jolloin huomi-
oitavaa on, että ulkoisen momentin kaavaan 
on pitänyt lisätä toisen kertaluvun momentin 
lisäksi pilarin omasta painosta aiheutunut tai-
vutusmomentti. Laskennallinen normaalivoi-
makapasiteetti (Nu = 726 kN) voitaisiin löytää 
momentti-käyristymä -yhteyksien normaali-
voimien askelia tihentämällä.

Tutkimustyön yhteydessä kehitetty mene-
telmä soveltuu perusperiaatteeltaan myös 
teräsbetonipaalujen toiminnan arvioimiseen. 
Tällöin nurjahduspituutta ei tunneta ennalta, 
vaan se on ratkaistava erikseen. Lisäksi ulkoi-
sen momentin määrittämisessä otetaan huo-
mioon myös maan tukeva vaikutus. Menetel-
män käyttöä teräsbetonipaaluille ei kuitenkaan 
tässä artikkelissa käsitellä tarkemmin.

Koetulosten ja laskennallisen 
menetelmän vertailu
Edellä esitettyjen koekuormitusten tuloksia 
verrattiin laskentamenetelmän tuloksiin ja 
niiden havaittiin vastaavan toisiaan hyvin. 
Kuvassa 10 on esitetty tulokset yhden esijänni-
tetyn pilarin ja yhden teräsbetonipilarin osalta.

Laskentamenettelyssä poikkileikkausta 
analysoidaan pelkästään nurjahduspituuden 
puolessa välissä. Tämä aliarvioi hieman pila-
rin taivutusjäykkyyttä, sillä lähempänä pilarin 
päitä halkeilua ei normaalivoiman vähäisen 
epäkeskisyyden vuoksi välttämättä tapahdu. 
Lisäksi tässä käytetyssä analysoinnissa ei ole 
mukana betonin vetojäykistysvaikutusta. 
Näiden seikkojen vaikutuksesta teräsbeto-
nipilarin laskennallisissa ja kokeellisissa tai-
pumissa näkyy kuormituksen alkuvaiheessa 
selkeä ero. Laskennallisissa tarkasteluissa aksi-
aalinen normaalivoima sulkee pilarin omasta 
painosta poikkileikkaukseen muodostunutta 

halkeamaa, ja siten alussa jopa jäykistää pila-
ria. Kokeessa pilarin alkutaipuman havaittiin 
olevan laskennallista määritystä pienempi, 
mutta taipuman kasvavan tasaisesti normaa-
livoimaa lisättäessä.

Tuloksia ja johtopäätökset
Tehdyn tutkimuksen perusteella esijännite-
tyt pilarit ovat toimiva ja kilpailukykyinen 
ratkaisu. Tutkimuksen yhteydessä kehitetty 
analysointimenettely toimi erittäin hyvin ja 
lasketut tulokset vastasivat koekuormitusten 
tuloksia kiitettävästi.

Tehty tutkimus antaa erinomaisen mah-
dollisuuden jatkaa tutkimusta kolmanteen ja 
viimeiseen vaiheeseen suunnitteluun soveltu-
van mitoitusmenettelyn laatimiseksi.

Tehty koeohjelma ja sen tulokset ovat olleet 
esillä useissa betonieurokoodeja kehittävissä 
eurooppalaisissa TC250/SC2 ryhmissä. Kokei-
den ja menetelmien tulokset ovat auttaneet 
kehittämään standardien menetelmiä hoikkien 
betonipilarien osalta.

Tutkimuksessa on keskitytty hoikkien 
pilarien toimintaan. Mikäli pilari olisi jäykkä 
ja poikkileikkausmurto olisi määräävämpi kuin 
stabiliteettimurto, tulisi tutkimusta jatkaa ja 
laajentaa näiden pilareiden toiminnan selvit-
tämiseksi.
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Kuva 9. (a) Jännepunosten jännitys-venymä 

-yhteys ja (b) betonin jännitys-venymä -yhteys.
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(PS 4 × 93 mm2) were tested. The prestress after 
losses was 5,3 MPa and stress in tendons was 
1110 MPa. The cylinder strength of concrete was 
55 MPa. The length of the hinged specimen was 
10,16 m and the following slenderness was λ ≈ 
120. The load tests showed that a slender PC 
column is a very efficient solution compared 
to reinforced concrete columns (later RC col-
umns). The load bearing capacity was higher 
in PS than in RC columns. The key advantage 
is that the moment-curvature relation of a PS 
cross-section is much steeper than that of a 
RC column, even if the moment capacity is 
similar. Accordingly, the bending stiffness of a 
PS cross-section is higher than of a RC cross-
section and the second-order deflections of a 
slender column are smaller. This is the case, 
when the level of prestress is enough to ensure 
the decompression along the cross-section.

A non-linear model for the analysis of slen-
der concrete columns was developed. The back-
ground of the model is similar to the nominal 
curvature method presented in EN 1992-1-1 and 

Kuva 9. Normaalivoimakapasiteetin graafinen 

ratkaisu koekappaleen JP2 lähtötiedoilla.

Kuva 10. Normaalivoiman yhteys taivu-

tusmomenttiin ja pilarin taipumaan kokeellisissa 

ja laskennallisissa tarkasteluissa yhden edustavan 

esijännitetyn pilarin (JP2) ja yhden edustavan 

teräsbetonipilarin (P2) osalta.

in MC 2010 [2, 3]. The idea is to give a relation 
between the 2nd order deflection and the cur-
vature of a cross-section. The analysis is carried 
out in a step-by-step manner in order to get the 
stability failure or the cross-section capacity 
captured. The stability failure was the main 
interest because of the very slender columns. 
The analysis method performed very well, when 
the test results were compared with the analysis 
results.

The results of the research has raised inter-
est in different European expert groups, like one 
related to the development of the 2nd genera-
tion of Structural Eurocodes under committee 
CEN TC250/SC2. The 3rd phase of the research 
is about to start, and some promising ideas are 
already raised about how to obtain a practi-
cal but still reasonably accurate model for the 
structural design.

Summary in English
There has been an increased need and inter-
est to use slender prestressed concrete columns 
(later PS columns) in practise. An advantage 
was assumed to be a non-cracked cross-section 
during the construction phase and the higher 
resistance of the final structure. On the other 
hand, there has not been enough material or 
tools to analyse PS columns. For these reasons, 
the research group of Concrete Structures in 
Tampere University and Committee of Precast 
concrete structure in Finnish Concrete Indus-
try started a research project. A goal for the 
research is to better understand the behaviour 
of PS columns, and based on that obtain a prac-
tical design model, which is reasonably easy to 
use in the design practise. The research has been 
conducted under three phases: 1) a literature 
review and a preliminary analysis, 2) load tests 
in a laboratory and a detailed analysis, and 3) a 
simplified design method. This article focuses 
mainly on the 2nd phase.

In the load tests 280 × 280 mm2 cross-sections 
with 4xD25 bars (RC 4x491 mm2) and 4xd12,5 

Esijännitetty betonipilari – lisää kapasiteettia 
puristamalla pilaria ennalta
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Tausta
Hyvät säilyvyysominaisuudet ja pitkä käyt-
töikä ovat tärkeä osa betonirakenteiden ympä-
ristöystävällisyyttä. Erityisesti pakkasenkestä-
vyys on tärkeässä roolissa pohjoismaissa, jossa 
ulkobetonirakenteet altistuvat jäätymis-su-
lamissykleille. Betonin pakkasenkestävyys 
määräytyy pitkälti vesi-sementtisuhteen (v/s) 
ja ilmamäärään perusteella. Käytännössä beto-
nin pakkasenkestävyys on varmistettu beto-
nin huokostamisella jo vuosikymmenien ajan. 
Huokostuksen ansiosta betoniin muodostuu 
pieniä suojahuokosia, jotka eivät normaalipai-
neessa täyty vedellä, ja ne estävät siten beto-
nissa olevan veden jäätymisestä aiheutuvia 
sisäisiä jännityksiä. 

Kiinnostus korkealujuusbetonia kohtaan 
on ollut viime vuosina nousussa. Korkea 
raken taminen ja pitkät käyttöiät asettavat 
betonin säilyvyydelle uusia haasteita myös 
pakkasenkestävyyden osalta. Korkealujuusbe-
tonin v/s-suhde on alhainen puristuslujuuden 
vuoksi. Alhainen v/s-suhde vähentää betonin 
kapillaarista huokoisuutta, mikä osaltaan 
parantaa myös pakkasenkestävyyttä. Siten 
betonin v/s-suhteen ollessa riittävän alhainen, 
betoni voi teoreettisesti olla pakkasenkestä-
vää ilman huokostamistakin. Normien vaati-
mukset vähimmäisilmamäärän suhteen eivät 
kuitenkaan salli huokostamattoman betonin 
valmistusta pakkasenkestävyyttä vaativiin 
kohteisiin. Huokostus on erittäin tehokas 
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keino pakkasenkestävyyden lisäämiseen, 
mutta toisaalta lisääntynyt ilmamäärä alen-
taa merkittävästi betonin puristuslujuutta. 
Runsaan huokostuksen käyttäminen korkeaa 
lujuutta vaativissa kohteissa on jokseenkin 
epäkäytännöllistä, sillä sen lujuutta alentava 
vaikutus lisää myös sementin tarvetta ja siten 
aiheuttaa lisäkustannuksia, sekä lisää betonin 
ympäristökuormituksia. 

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitok-
sella tehtiin vuoden 2019 aikana diplomityö, 
jossa tutkittiin korkealujuusbetonin pakka-
senkestävyyttä alhaisilla v/s-suhteilla ja ilma-
määrillä. Työn päätavoitteena oli arvioida eri 
tasoisten ilmamäärien vaikutuksia betonin 
pakkasenkestävyyteen ja mekaanisiin omi-
naisuuksiin. Lisäksi tavoitteena oli vertailla 
eri testimenetelmiä betonin pakkasenkestä-
vyyden määrittämiseksi. Työ keskittyi puhtaa-
seen pakkasrasitukseen ilman suolarasitusta 
(rasitusluokat XF1 ja XF3). 

Koejärjestelyt
Laboratoriokokeita varten suunniteltiin koe-
sarja, joka sisälsi 12 eri betonimassaa. Testibe-
tonien väliset tärkeimmät muuttujat olivat 
vesi-sementtisuhde ja ilmamäärä. Valitut 
vesi-sementtisuhteet olivat 0,35, 0,40 ja 0,45. 
Betonien tavoiteilmamäärät suunniteltiin 
vastaamaan kolmea testattavaa huokostuk-
sen tasoa. Ensimmäisellä tasolla betoneita ei 
huokostettu ollenkaan, toinen taso oli tavan-

Kiinnostus korkealujuusbetonia kohtaan on noussut viime vuo-
sina. Korkea rakentaminen ja pitkät käyttöiät asettavat betonin 
säilyvyydelle uusia haasteita myös pakkasenkestävyyden osalta. 
Korkealujuusbetonin v/s-suhde on alhainen puristuslujuuden 
vuoksi. Tulosten perusteella nykyiset pakkasenkestävyyden vaa-
timukset v/s-suhteen ja ilmamäärän osalta vaikuttavat edelleen 
toimivilta. F-luku toimii hyvin mitoitusmenetelmänä, mutta sen 
toimivuutta pitää hienosäätää alhaisimmilla v/s-suhteilla ja pie-
nillä ilmamäärillä. 

1 Helsingin Kruunuvuoren sillassa tullaan käyttä-

mään korkealujuusbetonia.

2 Betonin pakkasenkestävyys määräytyy pitkälti 

vesi-sementtisuhteen (v/s) ja ilmamäärään perusteella. 

Käytännössä betonin pakkasenkestävyys on varmis-

tettu betonin huokostamisella jo vuosikymmenien 

ajan.
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omaista kevyempi huokostus, ja kolmas taso 
suunniteltiin vastaamaan tavanomaista 
huokostuksen tasoa. Tavoiteilmamääriksi 
valittiin 1%, 3% ja 5%. Massojen muut omi-
naisuudet pyrittiin vakioimaan, esimerkiksi 
kaikkien betonien tavoite painuman suhteen 
oli 150–200 mm. Notkistin- ja huokostinannos-
tukset säädettiin kohdalleen ennakkokokein, 
ilmamäärissä sallittiin noin 1% vaihteluväli. 
Myös sekoitusaika oli vakioitu. 

Vaihtelevat v/s-suhteet valmistettiin käyt-
täen sideaineena Finnsementin SR-sementtiä 
(CEM I 42,5 N-SR3), mutta v/s-suhteella 0,35 val-
mistettiin betonit lisäksi myös Finnsementin 
Pikasementillä (CEM I 52,5 R). Lisäaineina 
käytettiin BASF Oy:n tuotteita. Notkistimia 
oli kaksi, MasterGlenium SKY 600 SR-semen-
tille ja MasterGlenium ACE 544 Pikasementistä 
valmistetuille massoille. Huokostin, Maste-
rAir 100, oli sama kaikille betoneille. Betonit 
nimettiin käytetyn sementin, v/s-suhteen ja 
tavoiteilmamäärän mukaan, tyyliin ”PK-035-1” 
(Pikasementti, v/s 0,35, tavoiteilmamäärä 1%). 

Betoneista tutkittiin lujuudenkehitystä 
ja pakkasenkestävyyttä. Lisäksi teh tiin 
sovel lettu dilaatiokoe jäätymis laaje neman 
määrittämiseksi. Betonin pakkasen kestävyyden 
määrittämiseksi ei ole yhtä ja oikeaa testi-
menetelmää, vaan eri testeillä mitataan hieman 
eri ominaisuuksia. Teke mällä useampia testejä 
samalle beto nille, saadaan kattavampi arvio sen 
pakkasenkestävyydestä, sekä voidaan vertailla 
eri testimenetelmien välisiä eroja. Testibetonien 
pakkasenkestävyyksiä arvioitiin seuraavilla 
menetelmillä: 

• V/s-suhteen ja ilmamäärän avulla laskettu 
F-luku

• Kovettuneesta betonista painekyllästyk-
sellä määritetty suojahuokossuhde

• Laattakoe ilman suolarasitusta (CEN/TR 
15177)

• Palkkikoe, 100 jäädytys-sulatussykliä (SFS 
5447)

• Ohuthieanalyysi (VTT TEST R003-00-2010)

Taulukko 1.  Testibetonien koostumukset

Tunnus
Sementti-

tyyppi
Sementti,  

(kg/m3)
v/s-suhde

Tavoite-ilma-
määrä, (%)

PK-035-1 Pika 440 0,35 1,0

SR-035-1 SR 440 0,35 1,0

SR-040-1 SR 410 0,40 1,0

SR-045-1 SR 380 0,45 1,0

PK-035-3 Pika 440 0,35 3,0

SR-035-3 SR 440 0,35 3,0

SR-040-3 SR 410 0,40 3,0

SR-045-3 SR 380 0,45 3,0

PK-035-5 Pika 440 0,35 5,0

SR-035-5 SR 440 0,35 5,0

SR-040-5 SR 410 0,40 5,0

SR-045-5 SR 380 0,45 5,0

Taulukko 2.  Testibetonien puristuslujuudet (MPa) 28 vrk iässä mitattuna 100 mm:n kuutioilla.

Ilmamäärä  
(%)

v/s-suhde
(Sementtityyppi)

0,35  
(PIKA)

0,35 
(SR)

0,40 
(SR)

0,45 
(SR)

1–2 % 77 75 66 57

3–4 % 71 65 56 48

5–6 % 63 56 50 42

Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys 
alhaisilla ilmamäärillä
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F-luku on Betoninormeissa BY65 määritetty 
laskennallinen työkalu pakkasenkestävän 
betonin suunnittelun avuksi. Suojahuokos-
suhteen määrittämiseen käytettiin yksinker-
taistettua painekyllästystestiä, joka mukailee 
vanhaa suomalaista testimenetelmää. Eurofins 
Expert Services Oy toteutti laatta- ja palkkiko-
keet, sekä ohuthieanalyysit. 

Tulosten arviointi

Puristuslujuus
Testibetonien puristuslujuudet määritettiin 
7, 28 ja 91 päivän iässä. Kokeissa käytettiin 
100 mm:n kuutioita ja esitetyt tulokset ovat 
keskiarvolujuuksia.  Siten arvot eivät ole suo-
raan verrannollisia tavallisten lujuusluokkien 
kanssa. Taulukko 2 esittelee betonien keski-
määräiset puristuslujuudet 28 päivän iässä. 
Suurin mitattu arvo oli 77 MPa. Korkealujuus-
betonin määritelmälle ei ole Suomessa viral-
lista raja-arvoa, mutta puolet testibetoneista 
ylittivät 60 MPa:n lujuuden, jota voidaan pitää 
jonkinlaisena epävirallisena rajana. Toisaalta 
käytännössä lujuusluokan C55/67 vaatimukset 

täyttäisivät vain huokostamattomat betonit, 
joiden v/s-suhde oli 0,35. 

Puristuslujuudet laskivat odotetusti 
v/s-suhteen ja ilmamäärän kasvaessa. Ver-
taamalla lujuuksia tuoreesta betonista mitat-
tuihin ilmamääriin huomattiin, että kasvava 
ilmamäärän vaikutus oli melko johdonmukai-
nen. Kuvasta 1 nähdään, että mittauspisteisiin 
sovitetut lineaariset regressiokäyrät ovat jok-
seenkin yhdensuuntaisia. Tulosten perusteella 
prosentin lisäys ilmamäärässä laski lujuutta 
melko tarkasti viidellä prosentilla kaikilla 
v/s-suhteilla. Tästä syystä liian korkeat ilma-
määrät ovat epäedullisia varsinkin kohteissa, 
joissa vaaditaan korkeaa lujuutta. 

Pakkaskokeet
Suorissa pakkaskokeissa koekappaleet altiste-
taan toistuville jäädytys- ja sulatussykleille, ja 
seurataan betonin ominaisuuksissa tapahtu-
via muutoksia suorittamalla mittauksia tietyin 
väliajoin. Kokeissa lämpötila vaihtelee +20 ja 
-20 °C välillä. Laattakokeessa mitattavat omi-
naisuudet ovat pinnan rapauma ja sisäinen 
vaurio. Sisäistä vauriota kuvataan suhteel-
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Kuva 1.  Ilmamäärän vaikutus testibetonien 

puristus lujuuksiin. Betonin puristuslujuus aleni 

4,7–5,5 % ilmamäärä-%:a kohden. 

Taulukko 3.  Pakkaskokeiden vaatimukset eri rasitusluokissa (BY65). 

Käyttö-ikä (a) Rasitus-luokka

Palkkikoe, SFS 5447 (a Laattakoe, CEN/TR 15177 (b

Syklien määrä
Taivutus-

lujuuksien suhde
Suhteellinen 

kimmokerroin
Pinnan rapauma 

[g/m2]
Suhteellinen 

kimmokerroin

50 
XF1 100 ≥ 67 % ≥ 75 % ≤ 500 ≥ 67 %

XF3 300 ≥ 67 % ≥ 75 % ≤ 200 ≥ 75 %

100 
XF1 300 ≥ 67 % ≥ 75 % ≤ 200 ≥ 75 %

XF3 – – – ≤ 100 ≥ 85 %

a) Toisen vaatimuksen tulee täyttyä
b) Kummankin vaatimuksen tulee täyttyä

lisen dynaamisen kimmokertoimen (RDM) 
avulla, joka lasketaan joko ultraäänipulssin 
etenemisnopeudesta tai koekappaleen omi-
naistaajuudesta. Ilman suolarasitusta pinnan 
rapauma on merkittävästi pienempää, joten 
makealla vedellä testattuna sisäinen vaurio 
on yleensä määräävä. Myös palkkikokeessa 
mitataan sisäisen vaurion kehittymistä, mutta 
lisäksi siinä määritetään näytteiden taivutus-
vetolujuudet koestuksen jälkeen. Palkkikoetta 
varten valmistetaan myös referenssikappaleet, 
joita ei altisteta pakkasrasitukselle. Vertaamalla 
referenssi- ja koepalkkien lujuuksia koestuk-
sen lopuksi, voidaan nähdä pakkasvaurioiden 
vaikutus betonin mekaanisiin ominaisuuksiin. 
Betoninormin BY65 mukaiset vaatimukset 
pakkasenkestävyydelle eri testimenetelmillä 
on esitetty taulukossa 3. Lukuarvon puuttu-
minen merkitsee, että kyseinen koemenetelmä 
ei sovellu rivin osoittamaan rasitusluokkaan. 

Laattakokeiden tuloksista nähtiin, että 
pinnan rapauma oli hyvin vähäistä. Suurin 
mitattu rapauma oli 52 g/m2, kun tiukimman-
kin vaatimuksen mukaan vielä 100 g/m2 on 
hyväksyttävä arvo. Tästä huolimatta kaksi 

Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys 
alhaisilla ilmamäärillä
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huokostamatonta betonia erottui selkeästi 
joukosta muita korkeamman rapauman takia. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että pieni pinnan 
rapauma ei yksin riitä takaamaan pakkasen-
kestävyyttä, vaan laattakokeen vaatimusten 
mukaan myös suhteellisen kimmokertoimen 
vaatimus tulee täyttyä. Lisäksi rapauma on 
varsin huono mittari pakkasenkestävyyden 
arvioinnissa rasitusluokissa XF1 ja XF3. 

Suhteellisen kimmokertoimen arvoissa 
huokostuksen vaikutus näkyy selkeämmin. 
Sisäinen vaurio oli huomattavasti suurempaa 
ilman huokostusta, kun taas kaikki huokoste-
tut betonit voitiin todeta pakkasenkestäviksi 
laattakokeen perusteella. Lisäksi Pikasemen-
tistä valmistettu betoni selvisi laattakokeesta 
verrattain hyvin myös ilman huokostusta. Sillä 
oli kuitenkin huokostamattomista betoneista 
suurin ilmamäärä, mikä on helppo huomata 
kuvassa 2, jossa suhteellisen kimmokertoimen 
arvoja on verrattu betonien ilmamääriin. 

Palkkikokeessa alhaisen v/s-suhteen beto-
nit pärjäsivät selvästi paremmin myös ilman 
huokostusta. Suoritettu palkkikoe oli kuitenkin 
aikataulusyistä rajattu 100 pakkassykliin, joka 

betoninormien vaatimusten mukaan riittää 
arvioimaan pakkasenkestävyyttä vain luo-
kassa XF1 50 vuoden käyttöiällä. Vaativampien 
suunnitteluluokkien arviointiin vaadittaisiin 
300 sykliä. Kuitenkin, kyseisillä parametreilla 
ainoastaan kaksi huokostamatonta betonia 
alitti pakkaskestävyyden vaatimukset. 

Ohuthieanalyysi
Ohuthieanalyysillä voidaan tutkia betonin 
mikrorakennetta. Tutkimusta varten ohuthieet 
valmistettiin palkkikokeesta jäljelle jääneistä 
kappaleista taivutuslujuustestin jälkeen. Jokai-
sesta betonista valmistettiin kaksi hiettä VTT-
TEST-R003-2010 testiohjeen mukaisesti. Ohu-
thieanalyysit tehtiin Eurofins:in laboratoriossa. 

Huokostamattomat betonit erottuivat ohu-
thieanalyysissä selkeästi. Niissä ei näkynyt 
lainkaan pieniä ilmakuplia ja tiivistyshuokosia-
kin oli vähän. Siten myös huokosjaon arvot kas-
voivat epätarkalle alueelle. Huokosjaon tulosta 
ei yleensä ilmoiteta tarkkana lukuarvona sen 
ollessa yli 0,40 mm. Tutkimuksessa lukuarvoja 
käytettiin kuitenkin suuntaa antavina vertai-
lussa pakkaskokeiden tuloksiin. Ne betonit, 
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Kuva 2. Laattakokeen suhteellinen dynaaminen 

kimmokerroin ja tuoreen betonin ilmamäärä.

Kuva 3. Palkkikokeen suhteellinen dynaaminen 

kimmokerroin ja tuoreen betonin ilmamäärä.
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joiden huokosjako oli hyväksytyllä alueella, 
pärjäsivät myös suorissa pakkaskokeissa sel-
västi paremmin. Joissakin tapauksissa betoni 
täytti vaatimukset suorassa pakkaskokeissa, 
vaikka huokosjakovaatimus ei täyttynytkään. 
Osa betoneista suoriutui siten pakkaskokeista 
paremmin kuin huokosjaon vaatimukset olisi-
vat antaneet ymmärtää. Kokeiden perusteella 
ohuthieanalyysi on toimiva menetelmä riit-
tävän pakkasenkestävyyden osoittamiseksi, 
mutta betonin pakkasenkestävyyttä ei kan-
nata hylätä pelkästään huokosjaon perusteella. 
Huokosjaon vaatimukset vaikuttavat olevan 
varmalla puolella pakkasenkestävyyden suh-
teen, joten myös vaatimukset alittava betoni 
voi olla pakkasenkestävää suoran pakkasko-
keen perusteella. 

Vaikka kaikkien huokostettujen betonien 
huokosjaot olivat hyväksytyllä alueella, iso osa 
tuloksista sisälsi huomattavan suurta hajon-
taa. Testausohjeen mukaan huokosjaon tulosta 
ei hyväksytä, mikäli kahden rinnakkaisen 
tuloksen välinen poikkeama on 0,10 mm tai 
enemmän. Viidellä kahdeksasta huokostetusta 
betonista poikkeama ylitti kyseisen rajan, joten 
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Kuva 4. Laattakokeen sisäinen vaurio suhteessa 

huokosjakoon. Punainen katkoviiva kuvaa huo-

kosjaon hyväksyttävää ylärajaa. 

Kuva 5.  Laattakokeen sisäinen vaurio huokos-

jaon hyväksytyllä alueella (≤ 0,40 mm). Katko-

viivat kuvaavat BY65:n mukaisia vaatimuksia eri 

rasitusluokissa. 

normaalitilanteessa kokeet tulisi uusia uusilla 
näytteillä. Tutkimuksessa nämäkin tulokset 
kuitenkin hyödynnettiin suuntaa-antavina 
arvoina. Suurin osa merkittävästi poikkeavista 
tuloksista liittyi kevyesti huokostettuihin beto-
neihin (kokonaisilmamäärä 3–4 %). Voi olla, että 
huokosanalyysi on kehitetty toimimaan hyvin 
normaaleilla ilmamäärillä, mutta tarkkuus on 
selvästi huonompi kevyemmällä huokostuk-
sella. On toki myös mahdollista, että tavallista 
pienempi huokostinannos voi johtaa epähomo-
geenisempään huokosrakenteeseen. 

Painekyllästystesti
Kovettuneen betonin huokosrakennetta tut-
kittiin myös painekyllästystestin avulla. Koe 
on suunniteltu mukaillen vanhaa suomalaista 
testimenetelmää (SFS-4475:1988), jossa betonin 
suojahuokossuhde määritetään hyödyntäen 
painekyllästystä. Standardin mukaan suoja-
huokossuhde lasketaan kaavan (1) mukaisesti. 
Standardi poistettiin käytöstä vuonna 2009, 
sillä se antoi virheellisiä tuloksia tiiviimmillä 
betonilaaduilla. Vanhasta standardista poi-
keten tutkimuksessa käytettiin kuitenkin 

Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys 
alhaisilla ilmamäärillä
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merkittävästi pienempiä koekappaleita, niin 
että betoni voitaisiin saada täysin kyllästettyä 
kapillaarisesti. Tutkimuksessa kokeiltiin myös 
modifioitua kaavaa (2) suojahuokossuhteen las-
kemiselle, jolloin kaava saatiin reagoimaan her-
kemmin ilmahuokosten määrän muutoksiin. 

  Papr = ––––––––    (1)
 Pw

 
+ Pa

  Papr 2 = ––––     (2)
  Pw

 

Jossa: 
pr  = suojahuokossuhde
Pa  = painekyllästyksessä absorboitunut vesi
Pw = normaalipaineessa imeytynyt vesi

Ohuthieanalyysin tapaan, myös painekyl-
lästystesti erotteli huokostetut ja huokosta-
mattomat betonit selkeästi. Huokostettujen 
betonien suojahuokossuhteet olivat tasai-
sesti korkeampia kuin huokostamattomien. 
Suojahuokossuhteen ja suorien pakkaskokei-
den välillä oli voimakas korrelaatio. Vanhan 
koemenetelmän aikaan pakkasenkestävyy-
teen riittävänä rajana suojahuokossuhteelle 
on pidetty arvoa 0,20. Kaikki huokostettujen 
betonien arvot olivat lähellä tätä rajaa, mutta 
tehtyjen kokeiden perusteella raja voisi olla 
jopa hieman alhaisempi. 

Koe jouduttiin uusimaan huokostetuille 
betoneille, joiden v/s-suhde oli 0,35 kun huo-
mattiin tulosten olevan merkittävästi odotet-
tuja pienempiä esimerkiksi kokonaisilmamää-
rän osalta. Menetelmän toimivuutta erittäin 
alhaisilla v/s-suhteilla tai muuten todella tii-
viillä betoneilla pitäisi siis tutkia lisää, mutta 
koe olisi todennäköisesti käyttökelpoinen 
menetelmä riittävän pakkasenkestävyyden 
osoittamiseksi. Painekyllästystesti on myös 
merkittävästi nopeampi ja vaivattomampi 
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testimenetelmä kuin suorat pakkaskokeet. 
Samoin ohuthieanalyysiin verrattuna paine-
kyllästystesti vaatii selvästi vähemmän työtä. 

Johtopäätökset
Kokeiden perusteella huokostuksen käyttö 
on perusteltua pakkasenkestävän betonin 
valmistuksessa, ainakin vesi-sementtisuhteen 
ollessa 0,35 tai suurempi. Pakkasen kestävyyteen 
vaadittava ilmamäärä käytetyillä v/s-suhteilla 
vaikuttaa kuitenkin olevan verrattain alhainen, 
sillä kaikki huokostetut betonit pärjäsivät pak-
kaskokeissa hyvin. V/s-suhteella 0,35 ilman huo-
kostusta valmistetut betonit pärjäsivät osittain 
muita huokostamattomia paremmin, mutta 
niissä oli myös suuremmat tuoreen betonin 
ilmamäärät. Joissain tapauksissa v/s-suhde 
0,35 voi siis tuottaa pakkasenkestävää betonia 
huokostamattomanakin, mutta ei välttämättä 
kaikissa tapauksissa. Kyseinen v/s-suhteen arvo 
on kuitenkin lähellä v/s-suhdetta, jolla betonin 
pakkasenkestävyys on riittävä XF1 ja XF3 rasi-
tusluokissa myös ilman huokostusta. 

Kasvava ilmamäärä vaikutti betonin 
mekaanisiin ominaisuuksiin johdonmukai-
sesti, prosentin lisäys ilmaa vastasi melko 
tarkasti viiden prosentin puristuslujuuden 
menetystä kaikilla yhdistelmillä. Korkeaa 
lujuutta tavoitellessa maltillinen ilmamäärän 
lisäys ei siis laske lujuutta merkittävästi, mutta 
parantaa pakkasenkestävyyttä huomattavasti. 

Epäsuorilla testimenetelmillä pystyttiin 
arvioimaan suorien pakkaskokeiden tuloksia 
melko tarkasti, etenkin onnistuneesti huo-
kostetuilla betoneilla. Epäsuorilla kokeilla 
kyetään osoittamaan riittävä pakkasenkes-
tävyys, mutta joissain tapauksissa betoni 
pärjäsi suorassa pakkaskokeessa paremmin 
kuin epäsuoran kokeen tulosten perusteella 
olisi arvioitu. Pakkasenkestävyyttä ei siis aina 
kannata hylätä pelkästään epäsuoran kokeen 

perusteella, vaan jatkotutkimusta voi tehdä 
suoran pakkaskokeen avulla. Jäätymisdilaa-
tio vaikutti tulosten perusteella riippuvan 
enemmän v/s-suhteesta kuin ilmamäärästä, 
toisin kuin kaikkien muiden pakkaskokeiden 
tulokset. 

Tulosten perusteella nykyiset pakkasen-
kestävyyden vaatimukset v/s-suhteen ja ilma-
määrän osalta vaikuttavat edelleen toimivilta. 
F-luku toimii hyvin mitoitusmenetelmänä, 
mutta sen toimivuutta voitaisiin vielä hieno-
säätää alhaisimmilla v/s-suhteilla ja pienillä 
ilmamäärillä.

Kuva 6. Betonien suojahuokossuhteet laskettuna 

vanhan ja modifioidun kaavan mukaisesti.
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Abstract
Frost resistance is an essential part of dura-
bility and service life of concrete structures, 
especially in the Scandinavian countries. Frost 
resistance of concrete is mainly dependent on 
water to cement ratio (w/c) and air content. 
Low w/c-ratio provides more strength, whereas 
entrained air provides frost protection, but too 
high air content will also significantly decrease 
the strength and other mechanical properties 
of concrete. In this thesis, the effects of air 
entraining on the frost resistance properties 
of concrete were studied. Main objective was 
to investigate what level of air content would 
be enough to provide sufficient frost resistance 
with low w/c-ratios. 

Research included a compact literature 
review and comprehensive experimental test-
ing in laboratory. Total of 12 concrete mixes 
with varying w/c-ratios and air contents were 
designed and produced. W/C-ratios and air con-
tents were chosen to be relatively low compared 
to typical concrete production. Both direct and 
indirect test methods were used to evaluate the 
frost resistance of the test concretes. Testing 
was focused on pure frost attack without de-
icing solutions (exposure classes XF1 and XF3). 

Based on the experiments, it was concluded 
that use of air entraining seems justified when 
producing frost resistant concrete, at least 
when water to cement ratio is 0.35 or higher. 
All the air entrained concretes performed well 
in the freeze-thaw tests, which indicates that 
the required level of air entraining to reach ade-
quate frost resistance is relatively low. Concretes 
with w/c of 0.35 performed somewhat better in 
the freeze-thaw tests even without air entrain-

ing, but they also had the highest initial air 
contents. Increasing air content due to air 
entraining affects the mechanical properties 
of similar concrete mixes rather consistently. 
In these tests one additional percent of air 
decreased the compressive strength of concrete 
by approximately 5% in all cases. 

Indirect test methods, such as thin section 
analysis seem to predict the results of freeze-
thaw tests quite accurately, especially with well 
air-entrained concretes. Indirect testing could 
be used as accepting criteria for frost resist-
ance, but in some cases concrete performed well 
in direct frost exposure even though indirect 
results indicated the opposite. Freezing dilation 
results seemed to be more connected to w/c-
ratio than air content, which was inconsistent 
with the results of other freeze-thaw tests. 

The results indicate that the present Finnish 
requirements for air content and w/c-ratio are 
still sensible when it comes to the frost resist-
ance of concrete. F-factor works well as a design 
tool, but the equation could be revised for very 
low w/c-ratios and air contents. 

Tiedot työstä, tekijästä, valvoja yms. 
Työn nimi: Frost resistance of high 
strength concrete with low air 
contents 
Tekijä: Toni Makkonen
Koulutusohjelma: Building Techno-
logy, Aalto-yliopiston Insinööritietei-
den korkeakoulu
Valvoja: Professori (PoP) Jouni Punkki
Ohjaaja: TkT. Fahim Al-Neshawy
Lisätietoa työstä: https://aaltodoc.
aalto.fi
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Ensimmäisen palkinnon sai 70-luvulla raken-
netun helsinkiläisen Asunto Oy Puistonportti 
Bostads Ab:n julkisivuremontti, toisen palkin-
non 50-luvulla rakennettu Asunto Oy Viisikko 
Espoosta ja kolmannen palkinnon 1900-luvun 
alussa rakennettu Asunto Oy Kristian 17 Hel-
singistä.

Kilpailuehdotukset olivat tälläkin kertaa 
korkeatasoisia ja kelpaavat hyviksi esimer-
keiksi niille taloyhtiöille, jotka vasta suunnit-
televat julkisivuremonttia.

Esimerkit tärkeitä 
Julkisivuyhdistyksen ja AKHA:n joka toinen 
vuosi järjestämässä kilpailussa haetaan asun-
to-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat 
onnistuneet, lopputulos on laadukas ja talo-
yhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä esimerk-
keinä myös niille, jotka vasta suunnittelevat 
julkisivukorjaamista.

Julkisivuremonttikilpailu 2019

Aikakauden arkkitehtuuria kunnioittavia 
ja mallikkaita toteutuksia

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

Seitsemättä kertaa järjestetyssä Julkisivuremonttikilpailussa 
palkittiin oman aikakautensa arkkitehtuuria ja mallikkaita julki-
sivuremontteja. Kohteiden tarkempi esittely löytyy sivuilta: 
www.julkisivuyhdistys.fi

Tästä syystä tuomaristo ei ole arvostelus-
saan kiinnittänyt huomiota pelkästään ark-
kitehtuuriin ja teknisiin ratkaisuihin, vaan 
siihen, miten hankkeen päätöksenteko- ja val-
misteluvaihe on edennyt, miten kustannuksia 
on hallittu, onko pysytty aikataulussa, miten 
asukasviestintä on toteutettu ja onko tarkas-
teltu korjaamista tarkasteltu myös elinkaari-
laskelmien ja energiatehokkuuden kannalta. 

Kilpailuun saatiin ennätykselliset 13 ehdo-
tusta, jotka täyttivät julkisivukorjaamiselle kil-
pailussa asetetut kriteerit ja joukossa oli monta 
laadukasta toteutusta.

Seitsemäs kerta
Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. ja 
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry 
yhteistyössä RPT Docu Oy Kiinteistöposti-leh-
den ja Suomen Messujen kanssa. Yhteensä 
3000 euron suuruisen palkinnon rahoittaa 
Suomen Messusäätiö. 

Ensimmäisen kerran Julkisivuremontti-kil-
pailu järjestettiin vuonna 2010. Edellisen kerran 
palkinto jaettiin vuonna 2017.

Tämänvuotisen kilpailun ehdotukset 
mukaan lukien Julkisivuremonttipalkinnolla 
on palkittu tähän mennessä 13 taloyhtiötä ja 
kunniamaininnan on saanut 8 taloyhtiötä.

Tuomaristossa Julkisivuyhdistyksen edus-
tajina olivat puheenjohtaja, projektipäällikkö 
Toni Pakkala Tampereen yliopiston rakentei-
den korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutki-
musryhmästä, päätoimittaja, arkkitehti SAFA 
Maritta Koivisto Rakennustuoteteollisuus 
RTT ry:stä, toimitusjohtaja Tomi Hautakangas 
ARK:sto Ky:stä ja toimittaja Riina Takala-Karp-
panen Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy:stä.

AKHAn edustajia olivat DI Arto Krootila 
Consitor Oy:stä ja RI, Ekon. Juhani Siikala FM 
Siikala Ky:stä.

Palkintojen saajat julkistettiin lokakuussa 
Kiinteistö 2019 -tapahtumassa Helsingissä. 

Lisätietoja: www.julkisivuyhdistys.fi

Facade renovation projects respect 
architecture of original era
In the 2019 Facade Renovation of the Year Com-
petition, now organised for the seventh time, 
the first prize was awarded to the facade reno-
vation project of a 1970s apartment building in 
Helsinki, As Oy Puistonportti Bostads Ab, the 
second prize to As Oy Viisikko in Espoo, built in 
the 1950s, and the third prize to As Oy Kristian 
17 in Helsinki, dating back to the beginning of 
the 20th century.

The facade renovation project of As Oy 
Puistonportti Bostads Ab is a successful and 
encouraging example of how the 1970s archi-

tecture can be reformed in a powerful manner 
and give the building a modern look, yet in keep-
ing with its original special features. Life cycle 
aspects as well as long-term durability were 
also commendably considered in the renovation 
project. The renovation was carefully planned 
and successfully implemented. 

The factor especially worthy of recogni-
tion in the facade renovation project of As Oy 
Viisikko was the inclusion of the apartment 
owners at the project planning and implemen-
tation planning stages. The facades of the five 
apartment buildings were restored to their 
1960s glory, showing respect to the original 

architecture and utilising traditional work 
methods.

As Oy Kristian 17 is a good example of work 
which is of significance in terms of cultural his-
tory, carried out appreciating and preserving 
Jugend architecture. The facade renovation 
project of the building which had been built 
in 1906 required painstaking studies into build-
ing history as well as diligent and professionally 
skilled design. The original relief-like style and 
rendered structures of the facade, for example, 
have been restored.

mailto:maritta.koivisto@betoni.com
http://www.julkisivuyhdistys.fi
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1-2 Asunto Oy Puistonportin uuden julkisivumateriaa-

lin valinnassa kiinnitettiin huomiota pitkään elinkaa-

reen: julkisivu toteutettiin tiilestä paikalla muuraten. 

Julkisivun värisävyt löytyivät alkuperäisen pesubetonin 

kivirakeista. Sisäpihan puolelle rakennettiin uudet, 

teräsrakenteiset ulokeparvekkeet.

1
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1. Palkinto: 
70-lukulaisen arkkitehtuuria kunnioittaen
Alunperin vuonna 1973 valmistunut Helsingin 
Lauttasaaressa sijaitsevan Asunto Oy Puiston-
portti Bostads Ab:n julkisivuremontti oli tuo-
mariston mielestä onnistunut ja rohkaiseva 
esimerkki siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria 
voidaan uudistaa voimakkaasti ja rakennuksen 
ilmettä modernisoida rakennuksen alkuperäi-
set erityispiirteet kuitenkin huomioiden. 

Korjaushanke oli kokonaisuudessaan 
harkittu ja huomioi ansiokkaasti myös elin-
kaariajattelun ja pitkäaikaiskestävyyden. 
Remontti oli suunniteltu perusteellisesti ja 
toteutettiin onnistuneesti. 

Taloyhtiössä tehtiin samaan aikaan myös 
poikkeuksellisen laaja perusparannus, koska 
ulkovaipan lisäksi uusittiin ja korjattiin talo-
tekniikkaa.

Julkisivuremonttikilpailu 2019 ratkennut
Aikakauden arkkitehtuuria kunnioittavia ja mallikkaita toteutuksia

3-4  Remontissa vanhat ja ahtaat betonikaiteiset 

parvekkeet purettiin. Niiden perustuksia pystyttiin 

hyödyntämään uusien parvekepielien alla. 

3

4



994 2019

2. Palkinto: 
Osakkaiden huomioiminen esimerkillistä
Espoon Tapiolassa sijaitsevan Asunto Oy 
Viisikon  julkisivuremontissa ansiokasta tuo-
mariston mielestä oli erityisesti osakkaiden 
huomioonottaminen hankesuunnittelu- ja 
toteutussuunnitteluvaiheen aikana. Vuoro-
vaikutteisen suunnitteluprosessin erityispiir-
teenä oli mm. se, että osakkaat saivat asunto-
kohtaisten rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä 
kustannustietoa. 

Hankkeessa hyödynnettiin ansiokkaasti 
nykyaikaisia työvälineitä asioiden havainnol-
listamiseksi ja visualisoimiseksi osakkaiden 
päätöksenteon tukena.

Viiden kerrostalon julkisivuihin palautet-
tiin alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava 
60-lukulainen  loistokkuus perinteikkäitä työ-
menetelmiä hyödyntäen. Onnistunut loppu-
tulos on syntynyt harkituilla materiaaleilla ja 
kehitetty osin uusia ratkaisuja kohteeseen ja 
sen edustamaan rakennusajankohtaan hyvin 
istuviksi. 

Julkisivuremonttikilpailu 2019 ratkennut
Aikakauden arkkitehtuuria kunnioittavia ja mallikkaita toteutuksia
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3. Palkinto: 
Kulttuuriperintöä arvostaen
Helsingin Kruununhaassa sijaitseva Asunto Oy 
Kristian 17 on tuomariston mielestä onnistunut 
esimerkki jugend-ajan arkkitehtuuria kunnioit-
tavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. 
Vuonna 1906 valmistuneen talon julkisivure-
montti on edellyttänyt perusteellista raken-
nushistoriallista selvitystyötä ja huolellista ja 
ammattitaitoista suunnittelua etenkin, kun on 
haluttu palauttaa julkisivun reliefimäisyys ja 
rappausstruktuurit alkuperäisen mukaisiksi.

Suurten linjojen ja pienten detaljien muo-
dostamassa teknisesti vaativassa korjaami-
sessa on tukeuduttu kokeneeseen rappaus- ja 
restaurointiurakoitsijaan ja muihin ammatti-
laisiin.

Julkisivuremonttikilpailu 2019 ratkennut
Aikakauden arkkitehtuuria kunnioittavia ja mallikkaita toteutuksia
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Betoniteollisuus ry:n lokakuussa järjestämät 
Hulevesiratkaisut muuttuvassa ilmastossa 
-seminaarit Espoossa ja Tampereella osoittivat, 
että otsikon aihe näkyy myös suunnittelijoiden 
työssä. Vaikka tutkimuksia ja pilottikohteita 
on jo jalkautettu myös käytäntöön, tarve ja 
tiedonjano tulevaisuuden hulevesiratkaisuista 
on suuri.

Nykytilanteesta antoi karun kuvan jo se, 
että seminaarien otsikkokysymykseen Tuleeko 
vedenpaisumus esitelmöitsijöiden ei ollut 
vaikea löytää kuvia. Niitä ei edes tarvitse lähteä 
etsimään kaukaa. Tuoreimmissa kuvissa oli 
Helsingin keskusta-aluetta parin kuukauden 
takaa. Elokuun perjantaina satoi 62 millimetriä. 
Vesi lainehti kaduilla. Esimerkiksi rautatiease-
man metroasema jouduttiin sulkemaan, kun 
vesi tulvi metrotunneliin.

Poikkeustilanne ei edes ollut poikkeukselli-
nen, vaan vastaavia vedenpaisumuksia on Suo-
messakin ollut useita. Suurten taloudellisten 
vahinkojen lisäksi voi kyse olla myös hengestä: 
esimerkiksi Espanjan kaakkoisosan tulvissa 
elokuussa menehtyi neljä ihmistä.

Olosuhteet muuttuvat joka tapauksessa
Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö, tutkija 
Antti Mäkelän viesti kuulijoille oli selkeä: ilmasto 
on jo muuttunut ihmiskunnan kasvihuone-
kaasupäästöjen seurauksena. Ilmastomalleihin 
perustuvien arvioiden mukaan lämpeneminen 
myös jatkuu ja sen suuruus ja vaikutukset riip-
puvat päästöjen määrän kehityksestä, siis niiden 
rajoittamisen tehokkuudesta.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen vaikuttavat voi-
makkaasti veden kiertoon. Tulvariski kasvaa, kun rankkasateita 
on entistä useammin ja kaupungeissa läpäisemätöntä pintaa on 
entistä enemmän. Ne aiheuttavat paineita hulevesien hallinnalle.

Ilmastonmuutos ja 
kaupunkien tiivistyminen

Tuovat paineita myös 
hulevesien hallinnalle

Koska ilmakehään jo tähän mennessä pääs-
seet kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat siellä 
vielä vuosikymmeniä, muuttuviin olosuhtei-
siin varautuminen esimerkiksi kaupungeissa 
on joka tapauksessa välttämätöntä. Tuoreim-
pien arvioiden mukaan pääkaupunkiseudun 
ilmasto lämpenee kaikkina vuodenaikoina, tal-
vella enemmän kuin kesällä. Mikäli päästöjen 
hillinnässä onnistutaan tyydyttävästi, vuoteen 
2100 mennessä tammikuun keskilämpötila on 
arvioiden mukaan reilut 5 °C korkeampi kuin 
nykyään, ja vastaavasti heinäkuussa ero on 
noin 3 °C.

Mäkelän grafiikoista näkyi selkeästi, että 
vuorokauden korkeimmat lämpötilat kesäisin 
kohoavat samaa tahtia keskilämpötilan koho-
amisen kanssa. Talvella sataa selvästi nykyistä 
enemmän ja aurinkoa nähdään harvemmin. 
Vaikka vuosikeskilämpötilan nousu on jat-
kuva, vuosivaihtelu on jatkossakin suuri. Myös 
tulevaisuudessa yksittäiset vuodet vaihtelevat: 
kylmiä ja lumisia talvia on jatkossakin, mutta 
niiden esiintymisen todennäköisyys muuttuu.

Rankkasateita selvästi useammin
”Lämpötila ja kosteus kulkevat käsi kädessä. 
Kun lämpötila kohoaa, odotettavissa on että 
veden kierto tehostuu. Haihdunta voimistuu ja 
sademäärät kasvaa. Sateen jakautuminen kui-
tenkin vaihtelee: jotkut alueet kuivuvat, jotkut 
puolestaan kostuvat entisestään. Suomessa on 
odotettavissa sademäärien kasvu päästöistä 
riippuen muutamasta prosentista jopa muuta-
maan kymmeneen prosenttiin”, Mäkelä kertoi.

Keskimääräiset ja suurimmat sademäärät 
sekä myös sadepäivien määrä kasvaa. Esi-
merkiksi Helsingissä nykyilmaston kerran 
20 vuodessa esiintyvä rankkasade esiintyisi 
vuosisadan loppupuolella kerran 10 vuodessa. 
Kerran sadassa vuodessa esiintyvän rankka-
sateen todennäköisyys kasvaisi kolme kertaa 
sadassa vuodessa esiintyväksi.

Keskimääräisten tuulten voimakkuuksien 
arvioidaan pysyvän likimain ennallaan. Kun 
roudan määrä vähenee, myrskyt kuitenkin 
kaatavat puita aikaisempaa herkemmin.

Merenpinnan keskimääräinen korkeus 
Helsingin edustalla noussee muutamia kym-
meniä senttimetrejä. Merellä jäät keskimäärin 
ohenevat ja jään pinta-ala pienentyy. Kuitenkin 
yksittäisiä runsasjäisiäkin talvia esiintyy vielä 
lähivuosikymmeninä.

Päästöt eivät tunne valtakuntien rajoja
Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
osan voidaan ajatella olevan Suomessa suo-
tuisia, kuten lämmitystarpeen pieneneminen ja 
pidempi kasvukausi, Mäkelä korosti, että maa-
ilmanlaajuisesti suurin osa vaikutuksista on 
ihmiskunnan ja maapallon eliöstön kannalta 
erittäin epäsuotuisia.

Ilmastonmuutos aiheuttaa entistä voimak-
kaampia sään ääri-ilmiötä, jotka aiheuttavat 
kuivuutta, nälänhätää, pakolaisuutta. Koska 
päästöt eivät myöskään tunne valtakuntien 
rajoja, päästöjen hillinnästä on sovittava kan-
sainvälisesti.

Sirkka Saarinen, toimittaja 
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Climate change and higher urban 
density cause challenges also for 
stormwater management
Climate change and higher urban density have 
a strong impact on water circulation. A higher 
frequency of heavy rainfall and increased 
amount of impenetrable surfaces in urban 
areas increase flooding risk. They also put pres-
sure on stormwater management. 

In Finland, an increase in precipitation from 
a few percent to up to tens of percent can be 
expected, depending on emissions. In Helsinki, 
for example, the current twenty-year interval 
between heavy downpours would in the cli-
matic conditions prevailing at the end of the 
century be reduced to 10 years. The probability 
of once-a-century torrential rain would increase 
to three times every hundred years.

Instead of being wary of stormwater, we 
should see it as a resource by integrating 
stormwater management into urban build-
ing. An underground sewer network leading 
water away from buildings is still needed as 
part of the stormwater system. In addition, the 
implementation of stormwater management in 
a compact urban environment requires a con-
trolled combination of infiltration, attenuation 
and drainage.

As a traditional material for infrastructure 
products, concrete is used abundantly in drain-
age structures, often as underground pipes, 

tanks and ponds. Concrete is equally suited for 
above ground stormwater solutions. In addi-
tion to an extremely extensive range of con-
crete products for environmental construction, 
such as pavers and slabs, gutters and kerbs, the 
concrete industry has also developed water per-
meable paving materials and joint structures. 
Various innovative stormwater products are 
also produced.

The CLASS project (Climate Adaptive Sur-
faces) ended in 2015. As a continuation of the 
research project, various paving materials 
are being tested in associated pilot projects 
in Espoo and Helsinki, where their water pen-
etration, surface conditions and the frost and 
thaw performance of the structures, as well as 
surface maintenance activities are monitored. 
The water permeability of the structures has 
deteriorated during the three years, but is still 
higher than that of impermeable pavings.

Green roofs also provide an effective solu-
tion for the infiltration and attenuation of 
stormwater at the point of generation. A high 
number of green roofs have already been built 
also in Finland. Recycled concrete, for exam-
ple, has been utilised in the structural layers 
of green roofs. 2

1

1 Tulvariski kasvaa, kun rankkasateita on entistä 

useammin ja kaupungeissa läpäisemätöntä pintaa 

on entistä enemmän. 

2 Läpäisevät päällysteet ovat keino hallita hulevesiä. 
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”Viemäriverkosto, joka johtaa vedet pois raken-
nusten luota, tarvitaan edelleen osana huleve-
sijärjestelmää”, Orkoneva totesi, mutta kehotti 
laajempaan kokonaisnäkemykseen. Myös kau-
punkialueilla pitäisi edistää luonnollista veden 
kiertokulkua.

Vesitasapainon muuttuminen näkyy hyvin 
Orkonevan esittelemässä kaaviossa. Luonnon-
olosuhteissa sadevedestä vain pieni, enintään 5 
prosentin osuus, päätyy pintavalunnaksi. Sen 
sijaan kaupunkiolosuhteissa, jossa on paljon 
läpäisemätöntä kovaa pintaa, suurin osa sade-
vedestä päätyy valuntaan.

Hulevesien kokonaisvaltaisessa hallinnassa 
tavoite on lähestyä luonnontilaa: voimistaa 
imeytymistä ja haihduntaa myös kaupunki-
alueilla. Tiiviissä kaupunkirakentamisessa ja 
monessa muussakin paikassa hulevesien hal-
lintakokonaisuus vaatii imeytyksen, viivytyk-
sen ja poisjohtamisen muodostamaa hallittua 
kokonaisuutta.

Sään ääri-ilmiöiden tunnistaminen 
osa suunnittelua
Sään ääri-ilmiöt, kuten tulvatilanteet, ovat 
tämän päivän laskelmissa aina mukana: Suun-
nittelussa se tarkoittaa sitä, että osapuolien 
kesken sovitaan periaatteista: miten hoidetaan 

perussade, miten erilaiset tulvatilanteet, mitkä 
ovat pintojen valumakertoimet ja läpäisevyys, 
ja miten voidaan hyödyntää luonnonmukaisia 
ratkaisuja.

Lakeihin kirjattujen vaatimusten lisäksi 
monilla tilaajilla, kuten kaupungeilla on omat 
hulevesiä koskevat perusperiaatteet ja stra-
tegiat. Esimerkiksi Helsingissä asemakaava 
saattaa edellyttää viherkertoimen käyttöä. 
Siinä hulevesillä on varsin suuri rooli: on osoi-
tettava, että rakennettavan tontin pinta pystyy 
viivyttämään ja imeyttämään mahdollisimman 
paljon hulevesiä kasvillisuuden käyttöön.

Betonia maan alla ja päällä ja katollakin
Betonia käytetään perinteisenä kunnallistek-
nisten tuotteiden materiaalina paljon veden 
johtamiseen, usein juuri maan alla putkina, 
kaivoina ja altaina. Yhtälailla betoni toimii 
hulevesiratkaisuissa myös maan päällä.

Erittäin laajan ympäristörakentamiseen 
käytettyjen betonikiveysten ja -laatoitusten, 
-kourujen ja -reunakivien valikoiman lisäksi 
betoniteollisuus on kehittänyt läpäiseviä pääl-
lysteitä ja saumarakenteita. Tuotannossa on 
myös innovatiivisia hulevesituotteita, esimer-
kiksi Rudus Oy:n Hörppö -kaluste kerää ympä-

röiviltä alueilta hulevedet ja toimii samalla 
kadunkalusteena ja istutusalustana kasveille.

Tehokas imeytys- ja viivytysratkaisu hule-
vesien syntypaikalla ovat viherkatot. Niitä on 
jo ilahduttavan paljon myös käytössä: semi-
naarissa esiteltiin muun muassa Helsingin 
yliopiston Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi 
kaupunkia -tutkimusta. Viherkattojen raken-
nekerroksissa on hyödynnetty muun muassa 
kierrätysbetonia.

Kunnalla vastuu
Vuonna 2014 huleveteen liittyvät säädökset 
siirtyivät Vesihuoltolaista Maankäyttö- ja 
rakennuslakiin. Kokonaisvastuu asemakaa-
va-alueella siirtyi kunnalle. Hulevedet eivät 
ole enää osa vesihuoltoa, vaan maankäytön 
suunnittelua ja kuntatekniikkaa. Kunta voi 
halutessaan ottaa vastuuta myös muiltakin 
alueilta.

Kunnalla on kaksi perusvaihtoehtoa hule-
vesijärjestelyille. Joko kunta vastaa kaikesta 
hulevesien hallinnasta, hulevesiverkostosta. 
Tällöin noudatetaan MRL:ää. Tai kunta vastaa 
hulevesien hallinnasta lukuun ottamatta vie-
märöintiä, josta vastaa vesihuoltolaitos. Tällöin 
noudatetaan MRL:ää ja Vesihuoltolakia.

Molempia tapoja on käytössä tai ollaan 
ottamassa käyttöön. Yhden toimijan mallin 
ovat valinneet mm. Vaasa, Hämeenlinna ja 
Tampere. Kahden toimijan malli on jo käy-
tössä esimerkiksi Rovaniemellä, Joensuussa 
ja pääkaupunkiseudulla HSY-alueella.

Hulevedestä ongelman sijasta resurssi

”Ei pelätä hulevettä, vaan nähdään se resurssina. Integroidaan hulevesien hallinta kaupun-
kirakentamiseen. Huomataan arvot, joita hulevesien hallinnalla voidaan tuottaa”, kannusti 
ryhmäpäällikkö Anni Orkoneva Ramboll Oy:stä Betoniteollisuus ry:n järjestämässä Hule-
vesiseminaarissa.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen
Tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle
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Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen
Tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle
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5

3 Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä 

pintakerroksesta ja rakennekerroksista, joissa vettä 

voidaan pidättää ennen sen maaperään imeytymistä 

tai toisaalle johtamista.

4 Viherkattojen avulla voidaan pienentää valun-

tahuippuja: valunta viivästyy ja kokonaisvalunta on 

vähäisempi osan vedestä imeytyessä viherkattoon ja 

haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

5 Luonnonolosuhteissa sadevedestä vain pieni, 

enintään 5 prosentin osuus, päätyy pintavalunnaksi. 

Kaupunkiolosuhteissa, jossa on paljon läpäisemätöntä 

kovaa pintaa, suurin osa sadevedestä päätyy valuntaan.
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Class-projektia rahoittivat 15 yhteistyökump-
pania, Tekes ja VTT. Projektissa VTT kehitti 
yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Suomen 
ilmasto-olosuhteisiin ja rakentamiskäytäntöi-
hin soveltuvia vettä läpäiseviä päällystemate-
riaaleja ja -ratkaisuja. 

CLASS-projektia on esitelty Betoni -lehden 
numeroissa 2/2014 ja 1/2015. Lisätietoa löytyy 
muun muassa projektin kotisivuilta www.vtt.
fi/sites/class/en. Betoniteollisuus ry:n loka-
kuussa järjestämissä Hulevesiseminaareissa 
pilottikohteiden kokemuksista kertoi VTT:n 
tutkija Ville Rinta-Hiiro.

Vettä läpäisevät päällysteratkaisut
Nimensä mukaisesti läpäisevä päällyste 
koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta 
ja rakennekerroksista, joissa vettä voidaan 

pidättää ennen sen maaperään imeytymistä 
tai toisaalle johtamista. Rakennekerrokset 
ovat yleensä suuren huokostilavuuden kivi-
aineskerroksia, mutta ne voivat olla osin myös 
sidottuja suuremman kantavuuden kerroksia.

Pintakerroksen materiaaleiksi soveltuvat 
betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa saumo-
jen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin 
vettä sekä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti. 
Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös muita 
tarvittavia materiaaleja, tuotteita ja rakenteita, 
kuten geotekstiiliä, geoeristeitä sekä huleve-
sien putkitus-, viivytys- ja keruujärjestelmiä. 

Pilotit pysäköintialueella ja 
kevyen liikenteen väylällä
Class-pilotteja, joissa seurataan vedenläpäise-
vyyksiä ja talvikäyttäytymistä, on meneillään 

kaksi. Espoon Tikaslaakson pysäköintialue val-
mistui vuoden 2016 lopulla. Siellä on käytetty 
läpäisevää asfalttia, betonikiviä läpäisevällä 
sidotulla saumalla sekä betonikiviä läpäisevällä 
sitomattomalla saumalla.

”Kolmen vuoden käytön jälkeen kaikki pääl-
lysteet ovat hyvässä kunnossa. Niissä on vain 
pieniä yksittäisiä kulumia”, Rinta-Hiiro kertoi.

Helsingin Kuninkaantammen pilotin noin 
200 metriä pitkä kevyenliikenteen väylä on 
puolestaan päällystetty läpäisevällä asfaltilla 
ja bussipysäkin levennys läpäisevällä betoni-
kiveyksellä. Myös ne ovat pysyneet pääosin 
hyvässä kunnossa. Tosin likaantuminen on 
ympärillä olevien Kuninkaantammen raken-
nustyömaiden takia ollut voimakasta.

Mittauksia kolmelta vuodelta
Vedenläpäisevyysmittaukset pilottikohteissa 
on tehty keväisin, tuloksia on nyt saatu kol-
melta vuodelta. Jokaisesta päällysteestä on 
kolme mittauskohtaa.

”Vedenläpäisevyys on heikentynyt aika 
paljon alkuarvosta. Vedenläpäisevyyttä on 
kuitenkin edelleen parempi kuin läpäisemät-

Class-projektin pilottihankkeita 
seurattu nyt kolme vuotta

Läpäisevät päällysteet ovat yksi keino hallita hulevesiä. Kaksivuotinen, VTT:n koordinoima 
Tekes-hanke vettä läpäisevien päällysteiden CLASS-projekti (Climate Adaptive Surfaces) 
päättyi tammikuussa 2015.Hankkeen pilottikohteissa Espoossa ja Helsingissä on nyt seu-
rattu kolme vuotta. Niissä testataan erilaisia päällysteitä ja seurataan niiden vedenläpäise-
vyyksiä, pintojen olosuhteita sekä rakenteiden routa- ja sulamiskäyttäytymistä ja pintojen 
huoltamista.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen
Tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle
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http://www.vtt.fi/sites/class/en
http://www.vtt.fi/sites/class/en
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tömillä päällysteillä.”, Rinta-Hiiro esitteli mit-
taustuloksia ja huomautti, että standardimit-
tauksen vesimäärä on monikymmenkertainen 
verrattuna rankkasateeseen. Myös saman mit-
tauskohdan käyttäminen voi heikentää veden-
läpäisevyyttä tulevissa mittauksissa.

Iso syy vedenläpäisevyyden heikentymi-
seen on hänen mukaansa juuri likaantuminen. 
Myös hiekoituksella on vaikutusta: vedenlä-
päisevyyden kannalta sepeli tai hiekka, josta 
hienoin kiviaines olisi seulottu pois, olisivat 
parempia vaihtoehtoja kuin normaali hiekoi-
tushiekka.

Molemmissa pilottikohteissa on kokeiltu 
päällysteen puhdistamista harja-autolla ja 
Kuninkaantammessa lisäksi painepesulla. 
Ne eivät ole Rinta-Hiiron mukaan juurikaan 
parantaneet vedenläpäisevyyttä. Tarkoituk-
sena onkin testata muita puhdistustapoja, 
esimerkiksi imua, jolla tukkiva materiaali 
saataisiin poistettua pinnasta.

Talvikäyttäytymisessä eroja
Pilottikohteissa on havaittu, että päällysteiden 
talvikäyttämisessä on eroja. Verrattuna tavalli-

Vedenläpäisevyysmittaukset
Tulokset

seen päällysteeseen läpäisevien päällysteiden 
huokoinen rakenne on eristävä. Ne ovat pin-
nasta kylmempiä, mutta roudan syvyys on 
pienempi. Routavauriot ovat siten pienempiä.

”Tieosuuksilla, joissa käytetään sekä läpäi-
sevää että läpäisemätöntä päällystettä, tien 
liukkaus voi pintalämpötilaeron takia vaihtua”, 
Rinta-Hiiro huomautti.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen
Tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle
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6 Vettä läpäisevän pintakerroksen materiaaleiksi 

soveltuvat betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa 

saumojen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin 

vettä sekä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti.

7 Iso syy vedenläpäisevyyden heikentymiseen on 

likaantuminen. Myös hiekoituksella on vaikutusta: 

vedenläpäisevyyden kannalta sepeli tai hiekka, josta 

hienoin kiviaines on seulottu pois, ovat parempia vaih-

toehtoja kuin normaali hiekoitushiekka.
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1

1 Blue Iceberg, värjätty ja hiottu kuidutettu valko-

betoni, 2016

2 Chrystal Palace, kuidutettu valkobetoni ja pleksi, 

2018

Kuvanveistäjä Kasper Muttonen on tutkinut 
taiteessaan kuvataiteen ja arkkitehtuurin 
yhteyttä vuodesta 2004 saakka. Opiskelu 
Kuvataideakatemian lisäksi Teknillisen korkea-
koulun arkkitehtiosastolla lisäsi kiinnostusta 
arkkitehtuuria kohtaan.

Taiteilija käyttää teoksissaan erilaisia 
rakennusmateriaaleja kuten puuta ja pleksiä 
sekä betonia. Teokset ovat usein eräänlaisia 
arkkitektoneita tai kolmiuloitteisia veistoks  
ia liikkuen arkkitehtuurin ja kuvataiteen väli-
maastossa. 

Betoni on Kasper Muttoselle yksi tärkeä 
materiaali sen vahvan luonteen ja massan 
sekä kivimäisen olemuksen vuoksi. Betoni 
on toiminut keinona liittää työt ikiaikaisen 
kivenveiston traditioon. Samalla betoni koe-
taan nykyaikaisen epätilan materiaalina, jonka 
hän haluaa muuttaa kivimäisempään, jalom-
paan muotoon.

Kasper Muttonen kertoo kokevansa beto-
nibrutalismin erittäin inspiroivana arkki-
tehtuurin kautena ja tärkeänä jatkumona 
historialliselle kiviselle monumentaaliarkki-
tehtuurille.

Hänen lähivuosien taiteellinen työsken-
telynsä on toiminut Architecture of Climate 
Change teeman alla, jota on esitetty Galleria 
Huudossa Helsingissä ja Taidekeskus Sal-
melassa 2019, Art Helix/Shim New Yorkissa 
sekä Mäntän kuvataideviikoilla 2018. Kasper 
Muttosen töitä on esitetty Suomen lisäksi eri 
näyttelyissä Euroopassa sekä Yhdysvalloissa.
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enKasper Muttosen veistokset 

yhdistävät kuvataiteen ja 
arkkitehtuurin

Kasper Muttosen henkilökuvahaastattelu on 
julkaistu tämän Betonilehden ss. 120–122.

Sirkka Saarinen, toimittaja
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3

3 Snowcastle, valkobetoni, 2019

4 Brutal Nature,-sisätila, 2010

5 Iglu, harmaa betoni, 2008

6 Brutal Nature, harmaa betoni, 2010

Kasper Muttosen veistokset yhdistävät 
kuvataiteen ja arkkitehtuurin
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Kasper Muttosen veistokset yhdistävät 
kuvataiteen ja arkkitehtuurin
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Concrete is one of Muttonen’s most impor-
tant materials owing to its strong character 
and massiveness, and stone-like appearance. 
Concrete has provided a means to connect the 
works to the ancient tradition of stone carving. 
At the same time, concrete gives the impression 
of a material for a modern un-space, which the 
artist wishes to convert into a more stony, more 
noble form.

He finds concrete brutalism a highly inspi-
rational architectural era and an important 
continuation to the historic monumental stone 
architecture.

In recent years, Muttonen’s artistic work 
has fallen under the theme of Architecture of 
Climate Change, with exhibitions in 2019 in Gal-
lery Huuto in Helsinki as well as in Art Centre 
Salmela, and in 2018 in Art Helix/Shim in New 
York and at Mänttä Art Festival. Kasper Mut-
tonen’s works have also been on display in vari-
ous exhibitions in Finland and other European 
countries as well as in United States.

9

10

7 Sandcastle -yksityiskohta

8 Sandcastle, sävykäs kiviaines valkosementtiin 

ja pintahidastinmenetelmä sekä veistetty betoni-

pinta,2012

9 Homeless experience (3), värjätty betoni ja lohko-

pintakuvio, 2009

10 Broken Parthenon, harmaa betoni, 2009

Kasper Muttonen combines art with 
architecture in his sculptures 
Sculptor Kasper Muttonen has in his works 
investigated the connection between archi-
tecture and art since 2004. Studying not only 
in the Academy of Fine Arts, but also in the 
Department of Architecture at the University 
of Technology increased his interest in archi-
tecture.

He uses various materials in his works of 
art, including wood and plexiglass as well as 
concrete. The works are often three-dimensional 
sculptures representing the interface between 
architecture and art. 

Kasper Muttosen veistokset yhdistävät 
kuvataiteen ja arkkitehtuurn
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Kurssiin kuului harjoitustyö, joka oli ryhmä-
työnä tehtävä Aistipaviljonki. Tehtävä oli lyhyt 
ja intensiivinen, ja siihen osallistuivat sekä 
arkkitehtuurin että maisema-arkkitehtuurin 
opiskelijat. 

Harjoitustyönä tehtiin ulkonäyttelyalue 
Helsingin Vanhankaupunginlahdelle. Näyttely 
muodostui yksittäisistä, vapaasti maastoon 
sijoittuvista, noin 30 m2 kokoisista teräsbeto-
nirakenteisista paviljongeista. Kunkin pavil-
jongin teemaksi valittiin paikalle ominainen 
aistimus tai luonnonelementti, esimerkiksi 
näkymä, ääni, vesi, päivänvalon kierto tai 
kasvillisuus. Paviljongin sai sijoittaa vapaasti 
sovitulle alueelle. Paviljongin tuli olla katettu, ja 
sen lähiympäristöä sai myös käsitellä ja kattaa. 
Harjoitustyö suunniteltiin ja toteutettiin vala-
malla noin 6 hengen ryhmissä mittakaavassa 
1:10. 

Kurssi sisälsi myös perinteisen ekskursion, 
joka tehtiin tänä vuonna Tallinnaan.  

Finnsementti Oy lahjoitti kursseille sement-
tiä ja erilaisia runko- ja seosaineita. 

Luennot pitävät rakennusopin professorit 
Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summa-
nen. Harjoitustöitä ohjasivat yliopisto-opettaja 
Osma Lindroos ja tuntiopettajat arkkitehdit 
Paul Thynell ja Mikko Liski. Arkkitehti Maritta 
Koivisto luennoi betonipintoihin ja ajankoh-
taisiin betonirakentamisen mahdollisuuksiin 
sekä ikääntymiseen että  kierrätykseen liitty-
vistä betonirakentamisen teemoista. Kurssin 
betoniasiantuntijoina ja ohjaajina toimivat 

Concrete studio 2019: PAVILION OF SENSES
In the Department of Architecture at Aalto 
University, basic studies include familiarisa-
tion with the most common building mate-
rials through different exercise works. In the 
basic course of construction engineering, the 
students were acquainted with concrete and 
its structural properties in the spring of 2019.

The exercise work was a pavilion of senses in 
the Old Town bay area of Helsinki. The exhibi-
tion consisted of individual reinforced concrete 
pavilions, about 30 m2 in size, and freely placed 
in the terrain. The theme for each pavilion had 
to be based on the experience that the location 
gives to the senses or a natural element, such as 
a view, sound, water, daylight cycle, or planta-
tion. The pavilions were to be built as covered 
structures, and the surrounding areas could 
also be processed and covered, if desired.

The exercise works were designed and cast 
by teams of about 6 students in a scale of 1:10.

It has been a tradition to include also an 
excursion in the course, and this time the des-
tination was Tallinn.

Aistipaviljonki
Ensimmäisen vuosikurssin harjoitustyö 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella 
keväällä 2019

Osma Lindroos
Arkkitehti, Yliopisto-opettaja
Rakennusoppi, Arkkitehtuurin laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto-yliopisto
osma.lindroos@aalto.fi

arkkitehti Maritta Koivisto Betoniteollisuus 
ry:stä ja DI Seppo Petrow. 

Oppikirjana toimi Päivi Väisäsen toimit-
tama Betoni, perustietoa arkkitehtiopiskeli-
jalle.

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen perusopintoihin kuuluu 
tutustuminen yleisimpiin rakennusmateriaaleihin erilaisten har-
joitustöiden kautta. Rakennusopin peruskurssilla tutustuttiin 
betoniin ja sen rakenteellisiin ominaisuuksiin keväällä 2019.
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RYHMÄ 1 Sanna Merin, Anne Polvi, Anna Pur-
siainen, Heta Pääkkönen, Sini Rönkkö. 

Muottimateriaalina on käytetty vesivaneria, 
kiinnitetty ruuveilla ja tiivistetty silikonilla. 
Paviljongin ikkunat ja oviaukko tehtiin foa-
mista. Pohjan kaksi erillistä osaa liitetty pur-
sotusmassan avulla. Betoniseoksessa on val-
kobetonia sekä hienoa ja karkeaa valkoista 
kiviainetta. Betoniseosta värjättiin mustalla 
väriaineella, jotta saatiin paviljongin seinien 
eri harmaan sävyt. Sivujen välisiä kulmia rau-
doitettiin. 

RYHMÄ 2 Emmy Hömppi, Amantia Leinonen, 
Kwan Yui Ip, Aapo Niinikoski, Jasmin Hiekka-
mies 

Betoni koostui viidesosasta sementtiä, kah-
desta viidesosasta valkoista hienojakoista 
kiviainetta, viidesosasta vaaleaa karkeampaa 
kiviainetta ja viidesosasta vettä. Massaa vah-
vistettiin lasikuidulla ja osa kerroksista on 
sävytetty mustalla pigmentillä. Liitoskohdissa 
betonin sisällä on teräsraudoitus, lisäksi suu-
rimpien ympyröiden sisällä kulkee teräsverkko. 
Betonia ei ole pintakäsitelty, vaan pinnan teks-
tuuri on muottivalutekniikan lopputulosta.

1

2

2b
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RYHMÄ 3 Hilkka Eronen, Riku Kuukka, Pia 
Mikkonen, Vesa Närhi, Maija Pakarinen, Ilmari 
Valtonen 

Muottimateriaalina mallissa on käytetty peltiä 
ja uretaanivaahtoa. Ulkokaaressa näkyvä sileä 
pinta muodostui muotoon taivutetun pellin 
pintaa vasten. Sisäkaaren kuohut syntyivät 
polyuretaanista pursotetun muotin avulla. 
Osan purseista peitimme muovilla luodak-
semme illuusion väreilevästä vedestä. Betoni 
on 1 osa sementtiä, 2 osaa harmaata hienoa 
kiviainesta, 2 osaa valkoista karkeaa kiviai-
nesta ja 1 osa vettä, betonin sisälle on valettu 
rautaverkko. 

RYHMÄ 4 Anni Hietanen, Laura Virkki, Amalia 
Aarnio, Iida Pirinen Helmi Häkkinen. 

Muottimateriaalina mallissa on käytetty Fin-
nfoamia ja vesivaneria Betoni on sisäänkäyn-
nissä valkoista hienoa kivirouhetta, valkoista 
karkeaa kivirouhetta ja sementtiä. Lohkareen 
betoni on harmaata hienoa kivirouhetta, 
mustaa karjeaa kivirouhetta ja sementtiä. 
Pintakäsittelyyn käytettiin pintahidastinta 
ja pesua. 

Aistipaviljonki

3

3b

4

4b
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RYHMÄ 5 Vera Tattari Elias Sairanen Taru Nie-
menperä Anna Uusihärkälä Aleksi Vähäkangas 
Werneri Vähä-Impola

Muottimateriaaleina on mallissa käytetty vane-
ria ja Finnfoamia. Mallissa käytetty betoni on 
sekoitus valkoista hienoa kivirouhetta, val-
koista soraa, sementtiä ja kanaverkkoa. Pinta-
käsittelyyn käytettiin muottiöljyä. 

RYHMÄ 6 Emma Numminen Kaisla Soljanto 
Tuomo Korjus Alex Salminen Ella Vuorela 
Susanna Lumme 

Mallissa käytetty betoni on sekoitus pikabeto-
nia, mustaa pigmenttiä ja lasikuitua. Muotti-
materiaaleina mallissa on käytetty Finnfoamia 
ja silikonia. 

Aistipaviljonki

6

6b

55b
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RYHMÄ 7 Oona Tuohisto-Kokko, Pihla-Marja 
Kangas, Taika Pirilä, Aada Kiuru, Aino Hukka-
nen, Viola Schulman. 

RYHMÄ 8 Aimi Kärnä, Anna Ketola, Emma 
Mannila, Henna Seppälä, Jenna Koivisto, Pihla 
Kuusela. 

Paviljongin muottimateriaalina käytettiin tai-
vutettua peltiä, sekä vaahtomuovia reunojen 
tiivistämiseen. Paviljonki koostuu kahdesta 
erikseen valetusta betonikaaresta, jotka on 
asetettu sisäkkäin. Sisemmän kaaren aukotus 
on tehty muottiin kiinnitetyllä vaahtomuovilla. 
Paviljongin kaaret valettiin joustobetonilla, ja 
niiden sisällä on teräsraudoitus. Kaaria ei ole 
pintakäsitelty

Aistipaviljonki

7

7b

8
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RYHMÄ 9  Lumi Alastalo, Anne Kantola, Venla 
Varkila, Kasimira Kouri, Minttu Peltonen, 
Nanna Kemppinen. 

Mallin muottimateriaalina toimivat styroksi ja 
kipsi. Muotin perusmuoto tehtiin styroksista 
ja päällystettiin tasoittavalla kipsikerroksella. 
Betonimassa on hienoa ja karkeaa valkoista 
kivirouhetta, seulottua hienoa mustaa kivi-
rouhetta, valkosementtiä sekä kuitua. Liitos-
kohdissa on raudoitukset. Betoni on taputeltu 
käsin muotin pintaan. Kuivunut pinta on käsi-
telty harjaamalla.

RYHMÄ 10 Christina Bliss, Jessica Eerikas, 
Pekka Halme, Jiaming Liang, Kuisma Kyyh-
kynen, Nooa Savukoski. 

Mallin muottimateriaali tehtiin vanerista 
sekä uretaanivaahdosta. Betonimassa koos-
tuu sementistä, hienost akiviaineesta sekä 
karkeammasta kiviaineesta. Vettä on lisätty 
notkeuden mukaan. Mallin sisällä on myös 
rautaverkko.

Aistipaviljonki

9

9b 10b
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Henkilökuvassa Kasper Muttonen 

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana kuvanveistäjä 
Kasper Muttonen (s. 1979 Lappeenrannassa).

Kasper Muttoselle taide oli luonteva osa elämää 
jo lapsuudessa; hänen isänsä on itseoppinut 
taiteilija.

”Taide ja käsillä tekeminen kiinnosti myös 
minua. Lapsena haaveena oli arkkitehdin 
ammatti. Arkkitehtia minusta ei tullut, vaikka 
mutkan kautta päädyin opiskelemaan myös 
arkkitehtuuria”, hän kertaa vaiheita, jotka 
näkyvät hänen taideteoksissaan, joissa yhdis-
tyvät arkkitehtuurin ja kuvataiteen vaikutteet.

Savonlinnan kautta Helsinkiin
Kasper aloitti lukion, muttei kokenut sitä mer-
kityksellisenä. Hän lähti opiskelemaan Savon-
linnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, 
jossa oli sitä mitä hän halusi, päästä tutustu-
maan ja työskentelemään eri materiaaleilla: 
työstämään metallia, veistämään graniittia.

Vuosi Savonlinnassa oli Kasperin mukaan 
erittäin tärkeä. Se oli myös hyvää valmistautu-
mista Kuvataideakatemiaan, jonne hän pääsi 
ensiyrittämällä vuonna 1998.

Samalla se merkitsi muuttoa Helsinkiin. 
”Vaikka olen kotoisin pikkukaupungista, koen 
itseni kotoisammaksi suurissa kaupungeissa. 
Olenkin asunut ja viihtynyt erinomaisesti 
myös isoissa kaupungeissa, kuten Pariisissa, 
Roomassa, Berliinissä, joissa olen työskennellyt 
ja asunut taiteilijaresidensseissä.”

Taide ei asetu lokeroihin
Kuvataideakatemia oli Kasperille merkityksel-
linen erityisesti taiteellisena yhteisönä, paik-
kana, jossa luodaan kontaktit alaan ja ihmisiin.

”Kuvataideakatemiassa opiskelin pää-
asiassa maalauspuolella, siellä oli eniten opis-
kelijoita ja paras tunnelma. Yhden vuoden olin 
myös kuvanveistopuolella. Sillä oli hyvät isot 
tilat, mutta siellä ei juuri ollut ihmisiä, opiske-
lijat tekivät pääasiassa savesta elävää mallia.”

Taiteen lokeroiminen koulutuksessa maala-
ukseen, veistämiseen tai grafiikkaan ei Kaspe-
rin mielestä tue nykytaiteen logiikkaa: ”Suurin 
osa nykytaidetta toimii eri taidemuotojen väli-
maastoissa. Monet tekevät taidetta sekaisin ja 
ristiin. Itse haluan saada vaikutteita muualta 
kuin taidemaailman sisältä. Arkkitehtuurista, 
designistä, materiaaleista. Taiteen pitää olla 
oivaltamista ei toistamista.”

Omaa työtään hän kuvaa maisemamaa-
lauksen ja figuratiivisen, esittävän taiteen 
yhdistämisenä: ”Figuratiivisen taiteen sijasta 
teokseni ovat rakennettuja maisemia.”

”Vaikka saan työhöni ideoita arkkitehtuu-
rista, teokseni ovat epätektonisia. Toisin kuin 
arkkitehtuurissa, niiden funktio ei ole tietyn 
ongelman ratkaiseminen. Pikemminkin ne 
luovat ristiriitaa arkkitehtuurin toimivuu-
teen. Uusimmassa työskentelyssäni varsinkin 
ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ilmiöt ovat 
nousseet tärkeiksi.”

Arkkitehtiopiskelijana 
vaihdossa ja varsinaisena
Kasperille käänteentekevää Kuvataideakate-
mian opinnoissa olikin pääsy vaihto-opiskeli-
jaksi Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosas-
tolle Otaniemeen.

”Arkkitehtuurin perusteet -kurssilla opin 
valtavasti: sekä konkreettista tekemistä, ark-
kitehtuurin historiaa että suunnittelua”, hän 
kertoo.

Vakuuttava osoitus vaihto-opiskelujen mie-
lenkiinnosta oli se, että Kasper Kuvataideaka-
temiasta valmistuttuaan pyrki ja pääsi TKK:n 
arkkitehtiosastolle.

”Olinhan käynyt parhaimman valmennus-
kurssin mitä markkinoilla oli”, hän naurahtaa 
viitaten aikaisempiin opintoihinsa.

Varsinaiset arkkitehtiopinnot Kasper kui-
tenkin jätti vuoden kuluttua: ”Sekä kuvatai-
teilijan että arkkitehdin ammatit ovat tietyllä 
tapaa elämäntapa-ammatteja. Vaikka arkki-
tehtuuriopiskelu oli erittäin mielenkiintoista, 
tuntui, ettei yhtä aikaa opiskelujen kanssa 
pysty tekemään taidetta.”

Ulkomailla työskentely vie positiivisille 
epämukavuusvyöhykkeille 
Opintojen jälkeen Kasper on työskennellyt 
säännöllisesti myös ulkomailla, useissa eri tai-
teilijaresidensseissä: Pariisin taiteilijakaupunki 
Cité des Art, Rooman instituutin Villa Lante, 
Schloss Wiepersdorf Saksa ja Ateljeesäätiö 
Isaab Basel Sveitsi.

Ulkomaille työskentelemään lähtemistä 
Kasper kuvaa muuttamiseksi positiiviselle 
epämukavuusvyöhykkeelle: ”Kun menee 
muualle, on avattava itsensä. Taide on myös 
itsensä rakentamista. Uudessa paikassa luo 
uusia mielikuvia, kun saa itsensä vakautettua 
siihen paikkaan.”
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1 Betoni on Kasper Muttoselle yksi tärkeä materi-

aali sen vahvan luonteen ja massan sekä kivimäisen 

olemuksen vuoksi. Betoni on toiminut keinona liittää 

työt ikiaikaisen kivenveiston traditioon. Samalla betoni 

koetaan nykyaikaisen epätilan materiaalina, jonka 

hän haluaa muuttaa kivimäisempään, jalompaan 

muotoon.

Isoissa kaupungeissa löytyy aina myös 
mielenkiintoista arkkitehtuuria. Niissä ark-
kitehtuuri ja rakennettu tila tulee paljon fyy-
sisemmäksi. Esimerkiksi Pariisia hän kuvaa 
erilaisten monumenttien leikkikentäksi. 
Baselissa puolestaan on useita kansainvälisten 
huippuarkkitehtien rakennuksia, esimerkiksi 
Herzog & de Meuron, jonka toimisto on siellä.

”Ehkä Aasiaan”, Kasper vastaa kysymyk-
seen mihin seuraavaksi.

”Japanilainen arkkitehtuuri räjäyttää tajun-
nan. Olisi mielenkiintoista päästä kokemaan se 
paikan päällä. He pystyvät viemään modernin 
arkkitehtuurin paljon pidemmälle kuin länsi-
maalaiset. Toki uusi wau -arkkitehtuurikin 
kiinnostaa. Se on kuitenkin ristiriitaista, osa 
on vain kallista ja räikeätä, ei hienovaraista ja 
kehittynyttä”, hän pohtii.

Teos lähtee usein  
materiaalista
”Teos lähtee usein juuri materiaalista, vaikkapa 
rautakauppamateriaalista, joka jää mieleen 
kutkuttamaan. Pitää keksiä keino sen käyttä-
miseen”, Kasper toteaa.

Kuten rakentamisessa, puu, betoni, metalli, 
pleksi, ovat Kasperille myös taideteosten mate-
riaaleja. Kullakin on oma luonne, joka näkyy 
valmiissa teoksessa.

”Puu on käytännöllinen materiaali. Puuhun 
minulla ei kuitenkaan ole henkilökohtaista 
suhdetta. Toisin kuin betoniin, joka on samalla 
sekä hyvin houkutteleva että hankala materi-
aali”, Kasper kertoo.

”Betonissa viehättää sen massa ja konkretia. 
Arkkitehtiosaston betonikurssilta sai aikanaan 
perustiedot, mutta oppia on tullut myös yrityk-
sen ja erehdyksen kautta. Välillä betoni tottelee, 
välillä ei”, Kasper naurahtaa.

Virheistä on ollut myös hyötyä: ”Kolmiulot-
teisissa teoksissani on usein sisätiloja. Kerran 
kun tällaisen sisätilan muotti lässähti, keksin, 
että betonia voi veistää luonnonkiven tavoin. 
Hakkaamalla sain siihen uuden kauniin pinnan. 
Opin myös, että parhaan pinnan sai aikaan kun 
hakkaa pinnan viikon kuluttua valusta. Silloin 
kidepinnat tulevat kauniisti esiin.”

Kasper Muttosen teoksia on esitelty tämän 
Betonilehden ss. xx – xx artikkelissa. Niissä hän 
on käyttänyt erilaisia betoneja ja betonikäsitte-
lyjä: harmaata betonia, valkobetonia, kuitube-
tonia, väribetonia, hiottua betonia, lohkottua 
betonia.
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Henkilökuvassa  Kasper Muttonen

Taideteoksen materiaalin rinnalle Kasper 
nostaa valaistuksen merkityksen. Esimerkiksi 
viime kesänä Taidekeskus Salmelan näytte-
lyssä oli erittäin hyvä luonnonvalo, jossa val-
kobetoniset teokset toimivat hienosti.

Näyttelyitä säännöllisesti
Kasper on pitänyt useita yksityis- ja ryhmä-
näyttelyitä vähintään muutaman vuoden 
välein sekä Suomessa että ulkomailla. Ulko-
mailla teoksia on ollut näyttelyissä muun 
muassa New Yorkissa Yhdysvalloissa, Berge-
nissä Norjassa sekä Berliinissä ja Freiburgissa 
Saksassa. Tuorein yksityisnäyttely oli Helsin-
gissä Galleria Huudossa syyskuussa.

”Yhden näyttelykokonaisuuteen tekemi-
seen menee vähintään vuosi”, Kasper arvioi. 
Se on aina iso ponnistus, teosten lisäksi se tar-
koittaa myös tilan hakemista ja rahoituksen 
järjestämistä.

”Tottuu ja turtuu”, Kasper vastaa kysymyk-
seen taiteilijoiden apurahahakemusrumbasta. 
”Kun apurahahakemuksia tulee säätiöille 
tuhansia, on pikemminkin yllätys, jos apu-
raha tulee. Itse sain tänä vuonna työskente-
lyapurahan, joka auttoi näyttelyn tekemisessä. 
Monia näyttelyitä on kuitenkin tehty ilman 
rahoitusta.”

Entä suhde maailmalle lähteneisiin omiin 
teoksiin?

”Niin kauan kun teos on itsellä, sitä voi 
muokata. Kun se menee johonkin muualle, se 
on turvassa. Silloin siitä voi etääntyä ja vapau-
tua henkisesti”. Kasper vastaa.

Lapinlahti-aktiivi
Betonilehden haastatteluun Kasper pyöräilee 
Lapinlahden sairaala-alueelta, jossa hänellä on 
oma työhuone ja työpaikka. Vuonna 2014, Pro 
Lapinlahti -liikkeen syntyvaiheessa Kasper 
toteutti vuodet 2008–2013 suljettuna olleen 
sairaalan päärakennuksen etupihalle ison 
Lapinlahden Lähde -puuinstallaation.

Vuonna 2016 Kasper palasi Lapinlahteen. 
Siellä ensimmäinen työ oli punatiilisen Venet-
sia-talon tyhjentäminen ja saaminen käyttöön. 
Isoa ponnistusta kuvaa hyvin se, että kolmi-
kerroksisesta rakennuksesta piti kuljettaa pois 
peräti 10 tonnia jätetavaraa.

”Talo saatiin täyteen elämää. Nyt se on 
ihmisille avoin tila: siellä on näyttelyitä, kah-
viloita, se on paikka, jonne helsinkiläiset voivat 
kävellä sisään. Lapinlahtihanke pyrkii purka-
maan mielenterveyden stigmaa: sen sijaan että 
psykiatrinen sairaala on aikanaan ollut suljettu 
oma todellisuus, se on nyt sen alueen avoin 
luova keskus”, Kasper iloitsee.

Iso merkitys Lapinlahden tulevaisuudelle 
on parhaillaan menossa oleva Helsingin kau-
pungin järjestämä ideakilpailu sairaala-alueen 
rakennusten käytöstä. Neljästä ehdotuksesta 
valittiin jatkoon kaksi Y-Säätiön ehdotus Lapin-
lahti 360 sekä NREP Oy ja Oaklins Merasco 
Oy:n ehdotus Lapinlahden kevät. Voittaja ja 
sen pohjalta alkava työ selvinnee alkuvuodesta 
2020.

Elämäntapa-ammatti
Entä mitä on taiteilija vapaa-aika, onko sitä?

Taiteilijuus on Kasperin mukaan sikäli elä-
mäntapa, että taiteilija on taiteilija vapaallakin: 
”Vapaa-aika on pehmeää havainnointia ja stres-
sitöntä fiilistelyä esimerkiksi matkoilla. Silloin 
voi tutustua paikkoihin seikkailumielellä.”

Joskus rennot havainnot vaikkapa uima-
reissulta siirtyvät taiteeseen. Sellainen liittyy 
esimerkiksi veteen ja Kasperin oivallukseen, 
että tietty lakka toimii teoksessa kuin vesi.

           Sirkka  Saarinen

2 Vuonna 2014, Pro Lapinlahti -liikkeen syntyvai-

heessa Kasper toteutti vuodet 2008-2013 suljettuna 

olleen sairaalan päärakennuksen etupihalle teoksen 

"Lapinlahti installaatio".
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Vähähiilinen kaupunki

Kaikki tuntevat termin hiilijalanjälki, joka 
kertoo esim. rakennuksen osalta miten sen 
rakentaminen ja käyttäminen aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä. Helsingin kaupungin 
hiilineutraalius onkin sitten hassumpi juttu, 
nimittäin siinä huomioidaan vain ne asiat, 
jotka tuottavat hiilipäästöjä kaupunkien 
rajojen sisäpuolella. Rakentaminen esi-
merkiksi on siten Helsingissä jo nyt melko 
hiilineutraalia touhua, koska Helsingissä ei 
ole sementti- tai terästehtaita eikä paljon 
muutakaan rakennusmateriaalien valmis-
tusta. Ainoastaan betonin karbonatisoitu-
minen tapahtuu kaupungin sisällä sitoen 
hiilidioksidia rakennusten ulkoseiniin ja 
vaikuttaen ilmeisesti vain positiivisesti 
Helsingin hiilitaseeseen.

Mutta mietitään kokonaisuutta seu-
raavan esimerkin kautta. Jos kaupunki 
kaavoittaa asuntoja 25000:lle asukkaalle 
savipellolle, joka pitää paaluttaa, niin beto-
nia ja terästä kuluu melkoisesti enemmän 
kuin jos vastaava määrä kaavoitettaisiin 
kallioiselle alueelle. Jos taas tuo kallioinen 
alue sijaitsee 30 km päässä keskustasta ja 
10 km päässä lähimmältä raideliikenteen 
pysäkiltä ja savipelto 5 km päässä keskus-
tasta ja toimivan joukkoliikenteen kaina-
lossa, on arvio kokonaan toisenlainen hii-
lipäästön kannalta, kunhan liikenteenkin 
päästöt otetaan huomioon. Samanlainen 
ristiriita syntyy yksittäisen rakennuksen 
kohdalla kun arvioidaan 100-vuotiasta, siis 
jo olemassa olevaa, muurattua kerrostaloa 
metrisine seinineen kantakaupungissa 
uuteen nollaenergia-omakotitaloon metsän 
keskellä.

Yksi paradoksi lisää on kansallisessa lain-
säädännössämme. Samalla kun on tunnis-
tettu, että asuntojen lämmittäminen on mer-
kittävä hiilidioksidin lähde, annetaan yhden 
materiaalin kohdalla lupa tehdä U-arvoltaan 
huonompia seinärakenteita kuin muuten 

edellytettäisiin. Kevennys perustuu yhden 
materiaalin pienempään hiilijalanjälkeen.

 Pitäisikö kokonaisuutta tarkastella siis 
pidemmällä perpektiivillä ja isommassa 
kuvassa pelkän hiilijalanjälki/-kädenjäl-
ki/-tasekikkailun sijaan? Voisiko kaupunki-
suunnittelua tehdä niin, että se olisi toimivaa 
vielä satojenkin vuosien päästä? Tarkastella 
riittävän isoja kokonaisuuksia kerrallaan? 
Voisiko taloja suunnitella 50 vuoden sijaan 
vaikka 500 vuodeksi? Eikö kaiken keskiössä 
pitäisi olla kestävyys eikä kikkailu lasken-
tamenetelmillä? Voisiko rakennusluvassa 
vaatia hiilijalanjälkilaskelman rinnalle listaa 
niistä keinoista, joilla varmistetaan raken-
nuksen riittävän pitkä käyttöikä? Enkä tässä 
tarkoita pelkästään niitä asioita, joita nyt lii-
tetään käyttöikään vaan selkeästi laajempaa 
tarkastelua. 

Rakennuksen käyttöikää voi kasvattaa 
monin tavoin. Isoin asia taitaa olla rakennuk-
sen pitkäaikaiskestävyyden parantaminen. 
Toinen tärkeä asia on muuntojoustavuuden 
lisääminen. Suunnittelussa käytetyt isom-
mat tasokuormat ja selkeät layoutit, joissa 
jäykistävät rakenneosat ovat selkeästi omilla 
alueillaan, mahdollistavat monenlaisen toi-
minnan tulevina vuosisatoina.

 Kolmas konsti on käyttää julkisivuissa 
joko kestäviä, yksiaineisia materiaaleja tai 
helposti vaihdettavia materiaaleja. Jälkim-

mäisessä tapauksessa ne eivät luonnollises-
tikaan voi olla kantavia. Vaipan materiaalien 
valinnassa tulee myös varautua siihen, että 
sähköt ovat poissa pitkiä aikoja eikä ilmas-
tointi välttämättä aina toimi.

 Kun lähiöissä mietitään puretaanko ker-
rostaloja uuden tieltä ja rakennetaan koko-
naan uusia rakennuksia vai korjataanko, 
ainoa arvo taitaa nykypäivänä olla kustan-
nus. Pitäisikö miettiä asiaa myös hiilipääs-
töjen kannalta? Tai inhimilliseltä kannalta? 
Usein ihmiset nimittäin haluavat mieluum-
min asua omassa kodissaan kuin muuttaa. 
Kolmantena asiana on myös arkkitehtuuri. 
Se, mikä ei juuri nyt ole muodissa, voi silti 
olla arkkitehtonisesti tärkeää.

 Hyvä esimerkki pitkäaikaisesta rakenta-
misesta on vuonna 1931 valmistunut Empire 
State Building New Yorkissa, jonka 6500 ikku-
naa on vaihdettu jo kahdesti, mutta runko 
on kutakuinkin ennallaan. Arkkitehtuuril-
taankin se on klassikko ja tuskin kenenkään 
mielestä ruma.

Kuulin, että jossain kesäkokouksessa oli 
todettu, että kauramaidon hiilijalanjälki on 
suurempi kuin betonin. Voisi olla järkeväm-
pää vertailla kauramaidon ja lehmänmaidon 
hiilidioksidipäästöjä, mutta senkin vertailun 
suurin ongelma taitaa olla yhtenäisen vertai-
lumenetelmän määrittely eikä varsinainen 
vertailu.

Auli Lastunen

Erityisasiantuntija

Rakennesuunnittelija 

Rakennetekniikka

Sitowise Oy

puh. 044 427 9731

auli.lastunen@sitowise.com

konstruktoori@gmail.com

Twitter: @Konstruktoori

Instagram: konstruktoori

Kolumni
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Betoni-Concrete - näyttely 
 -Aalto yliopisto  
22.1.–7.3.2020 
Dipoli Gallery 
Otakaari 24, 02150 Espoo
Betonia on kaikkialla ja se taipuu yllättävän 
moneen. Aalto-yliopiston näyttely esittelee 
betonia ja sen käyttöä insinöörien, arkkiteh-
tien, muotoilijoiden sekä taiteilijoiden näkökul-
mista. Näyttely esittelee myös betoniin liittyvää 
opetusta ja tutkimusta unohtamatta kestävän 
kehityksen näkökulmaa.

”Haluamme ravistella perinteisiä käsityksiä 
ja tarjota kävijälle mielikuvan, että betoni ei 
ole vain harmaata ja teknistä massaa”, kertoo 
Aalto-yliopiston taidekoordinaattori Outi Tur-
peinen. ”Näyttelyssä kävijä tekee toivottavasti 
myös yllättäviä löytöjä”, hän jatkaa.

Muotoilun alalta esillä ovat muun muassa 
tulenkestävästä betonista valmistettu kiukaan 
prototyyppi (Marina Baranova), Bang & Oluf-
senin kanssa yhteistyössä suunnitellut kai-
uttimet sekä Innojokille suunniteltu valaisin 
(Samuli Naamanka).

”Muotoilijan näkökulmasta betonista teke-
vät kiinnostavan sen esteettiset ominaisuudet. 
Harmaa betoni toimii hämmästyttävän hie-
nosti melkein minkä tahansa muun materi-
aalin parina, ja mattapintaisessa viimeistelyssä 
esineen muodot tulevat kauniisti ja hillitysti 
esille”, toteaa muotoilun lehtori Simo Puintila 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

”Betonitutkimuksessa kestävä kehitys sekä 
automaation ja digitalisaation hyödyntäminen 
ovat tärkeitä osa-alueita. Esittelemme näytte-
lyssä alan tuoreimpia tutkimustuloksia” kertoo 
professori Jouni Punkki rakennustekniikan 
laitokselta, Insinööritieteiden korkeakoulusta.. 

Esillä olevat teokset ovat yliopiston opiske-
lijoiden, alumnien, opettajien ja professorien 
työnäytteitä. Kokonaisuus yhdistää saman 
materiaalisen ympärille eri aloja, työtapoja ja 
lopputuloksia. Videot, posterit ja erilaiset beto-
nista valmistetut teokset todistavat, että satoja 
vuosia vanha materiaali uudistuu ja voi hyvin.

Lakan Betoni kehitti 
säteilyltä suojaavan 
Raskasbetoniharkon

Lakan Betoni Oy on kehittänyt innovatiivisen 
säteilyltä suojaavan raskasbetoniharkon ala-, 
väli-, yläpohja- ja seinärakenteissa sekä uudis- 
että korjausrakentamisessa. Harkoilla voidaan 
myös parantaa, leventää ja paksuntaa paikalli-
sesti tiettyjä rakenteiden osia, joille vaaditaan 
parempaa säteilysuojaa. Suuren tiheyden 
ansiosta tuote soveltuu hyvin myös lämpöener-
giaa varastoiviin rakenteisiin ja ääneneristys-
seiniin. Sen ensimmäinen referenssikohde on 
SRV:n urakoima Sairaala Nova Jyväskylässä.

Harkon betonimassan kuivatiheys on 3 800 
kg/m3, mikä on noin 1 500 kg /m3 enemmän kuin 
normaalissa valmisbetonissa. Harkkomassan 
suuren tiheyden ansiosta harkot suojaavat 
säteilyltä paremmin kuin normaali betoni. Ras-
kasbetoniharkoilla rakenteista voidaan tehdä 
ohuempia, jolloin huonetilaa saadaan lisää 
tehokkaaseen käyttöön. Harkko on kooltaan 
150 x 200 x 150 mm. Yksi harkko painaa 17,5 kiloa.

Ponttien aaltomainen muoto on suunniteltu 
niin, että harkkojen saumat estävät säteilyä 
mahdollisimman tehokkaasti. Ympäriponttaus 
nopeuttaa muurausta ja tukevoittaa rakennetta. 
Pontit toimivat muurauksen ohjurina ja piilo-
sauman ansiosta seinään ei jää näkyviä laasti-
saumoja. Harkot voi asentaa ilman pystylaastia 
Harkot asennetaan ohutsaumalaastilla. Sätei-
lysuojarakenteissa vierekkäiset harkkosaumat 
limitetään, jotta kokonaissuoja saadaan opti-
moitua mahdollisimman korkeaksi. Ohutsau-
mamuuratun harkkorakenteen kuivumisaika 
työmaalla on merkittävästi lyhyempi verrattuna 
paikallavaluun.

Raskasbetoniharkot valmistetaan valvo-
tuissa olosuhteissa maakosteasta betonimas-
sasta tuotekoneella valumuottiin tiivistäen. 
Tämä takaa harkkojen mittatarkkuuden ja 
tasalaatuisuuden.

Lisätietoja: Lakan Betoni Oy, Jukka Hurri
jukka.hurri@lakka.fi, puh. 020 7481 250.

Betoni kiertää > 80 %

Suomessa syntyy rakentamisen sivutuotteena 
noin miljoona tonnia kierrätysbetonimursketta. 
Betonijätteestä yli 80 % käytetään uudelleen 
esimerkiksi maanrakentamisessa. Toistaiseksi 
uudelleenkäyttöä ovat hidastaneet ylivarovai-
set ohjeet, nyt merkittävimmät esteet käytölle 
on pyritty poistamaan osana kiertotalouden 
tavoitteita.

Betonia voidaan uusiokäyttää eri tavoilla:
• rakennusosien uusiokäyttö
• murrettuina tai leikattuina paloina
• murskeena
• uusiorunkoaineena

Kierrätysmurskeen käyttökohteita:
• jakavat ja kantavat kerrokset katu- ja tie-

rakenteissa
• kenttärakenteet
• massanvaihdot
• täytöt
• viherkattojen kasvualustat

Pihakivet, betonilaatat, muurikivet ja muut 
betoniset ympäristötuotteet ovat kivipohjaisia 
rakennusmateriaaleja, joiden purkujäte on hel-
posti ja turvallisesti kierrätettävää. Tavoitteena 
on saada käytöstä poistetut materiaalit mah-
dollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön. Betoni 
ei sisällä terveydelle tai ympäristölle vaaralli-
sia aineita. Osasta betonituotteita on laadittu 
ympäristöselosteet, joissa esitetään luonnonraa-
ka-aineiden käyttö, energiankulutus ja päästöt.

Tuotteina myytävät kierrätysmurskeet on 
valmistettu hyväksytyn laadunhallintajärjes-
telmän mukaisesti sekä CE-merkitty. Laatuvaa-
timukset täyttävä betonimurske on kiviainek-
sen tasoista rakennusmateriaalia, joka ei sisällä 
haitallisia aineita.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat julkaisseet 
ohjeen betonimurskeen käytölle infrarakenta-
misessa. Ohje löytyy täältä: www.maisemabe-
toni.fi/betonin uusiokäyttö
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Betonin yhteystiedot 2019 
– uusi osoite: Eteläranta 10

.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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. ker-
rokseen. 
Yhteisissä tiloissa toimii edelleen betonipinta-
näyttely, joka esittelee mm. erilaisia beto-
nin 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 

Ilmoittajaluettelo 4  2019

lmoittaja Sivu
Betoniluoma Oy 2
Betset-yhtiöt 6
Contesta Oy  IV kansi 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 3
Joutsenon Elementti Oy III kansi
Julkisivuyhdistys r.y. 5
Kingspan II kansi
Kyrö Distillery Company 5
Labroc Oy 8
Lammin Betoni Oy 7
Lipa-Betoni Oy 7
Pielisen Betoni Oy 7
Pintos Oy 7
PunaMusta Oy 5
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 4
Rudus Oy 6
Schwenk Suomi Oy 4
Seroc Oy / Ulma Architectural Solutions 3
Swerock Oy 4

50
Vuoden Betonirakenne
1970 – 2019

1254 2019

Vuoden Betonirakenne 2019 
ja 50 -vuotisjuhla -seminaari 
23.1.2020,  
klo 12.00 – 20.30 
Dipolissa Espoossa
Tarkempi ohjelma tulossa www.betoni.com 
-sivuille.

• Uutta arkkitehtuurissa 
• Rakentaminen teknologiamuutosten  

pyörteissä 
• Arkkitehtuuria maailmalla   

-vierailuluentoja 
• Vuoden Betonirakenne on valittu 50 kertaa 

- 1970 lähtien
• Historiikin julkistaminen
• Vuoden Betonirakenne 2019 kilpailun  

voittajan -julkistaminen
• Juhlaohjelmaa ja musiikkia + buffet  

• Tilaisuuden moderaattorina toimii  
kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi

Tervetuloa !
Pyydämme ilmoittautumista ennakkoon 
16.1.2020 mennessä.

Lisätietoa: 
www.betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/
vuoden-betonirakenne/
tai
Maritta Koivisto
maritta.koivisto@betoni.com
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuotteet

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

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot •
Kuitubetonielementit • • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit

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

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

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

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

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

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

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

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

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

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

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

Tehtaat:

Haapaveden tehdas
Iisalmen tehdas
Nastolan tehdas

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

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
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

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

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

Muut toimipisteet:

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

Valmisbetonitehdas, Kerkkolankatu, Hyvinkää
Kerkkolankatu 26, 05800 Hyvinkää
Kurjenmäki, Risto, puh 0400 480 480
hyb@hyvinkaanbetoni.fi

j

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

Muut toimipisteet:

Valmisbetonitehdas, Kokkola
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

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

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 
perustettu perheyritys. Tuotamme kiviainespoh-
jaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä pal-
veluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakka tuote-
perheeseen kuuluvat kivitalot, harkot, pihakivet, 
laastit, tasoitteet, elementit ja valmisbetoni.

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

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto
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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, asiantun-
tevan palvelun ja yli 60 vuoden kokemuksen 
avulla olemme raivanneet tiemme suomalaisen 
kivirakentamisen suunnannäyttäjäksi.

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

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

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

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

Lujabetoni on Suomen suurimpia betoniteolli-
suusyrityksiä. Se on voimakkaasti kasvava yhtiö, 
jonka kilpailukyky perustuu vahvaan betoni-
osaamiseen, aktiiviseen tuotekehitystoimintaan, 
tehokkaaseen valtakunnalliseen tehdasverkos-
toon sekä asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtä-
miseen. Yritys työllistää yli 600 ammattilaista ja 
sen liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa.

Lujabetonin tehdasverkosto palvelee Suomessa 
26 paikkakunnalla. Suurimmat betonielementti-
tehtaat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Taavetissa, 
Siilinjärvellä ja Kärsämäellä. Lisäksi Ruotsissa 
on kaksi valmisbetonitehdasta. Lujabetonilla on 
myös osakkuusyritysten kautta tehtaita Ruotsis-
sa ja Venäjällä. 

Elementtien lisäksi yhtiön päätuotteita ovat val-
misbetoni, teräsbetonipaalut, betoniset ratapölkyt 
ja Luja-kivitalopaketit. Lisäksi Lujabetoni valmistaa 
mm. harkkoja, pihakiviä, pylväsjalustoja, Luja-mo-
duleita sekä useita infrarakentamisen erikoistuot-
teita. 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

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

Myynti:

Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208

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

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203
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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

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 elementti-
toimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnittelu-
ratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin. 
Toimimme 11 paikkakunnalla ja tehtaamme 
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välittömässä 
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konser-
niin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan 
perustuvien ratkaisujen tuottaja ja betonisten 
valmisosien valmistaja.

 

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

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

Lieksan tehdas
Tehdastie 12, 81750 PANKAKOSKI

Outokummun tehdas
Talkkitie 16, 83500 OUTOKUMPU

Pielisen Betoni on Suomen suurimpia betoni-
nelementtien valmistajia. Olemme tunnettuja 
hyvästä kotimaisesta laadusta ja toimitusvar-
muudestamme. Valmistamme betonielementtejä 
viidellä paikkakunnalla. Tuotevalikoimaamme 
kuuluu mm. laatat, seinäelementit, teräsbetoni- 
ja jännebetonipalkit, pilarit sekä valmisbetoni.

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

Teemme sen, minkä lupaamme.

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

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy

Potius Oy
Koskelontie 14 A 3, 02920 Espoo
Puh 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. Lah-
den Kestobetoni Oy kuuluu Potius Konserniin. 

Tarjoamme kokonaispalveluna betonielementit 
rakenne- ja elementtisuunniteltuina ja asennet-
tuina. Koska tunnemme yhtä lailla suunnittelun 
haasteet kuin arjen työmaalla, toteutamme 
kivirungot kustannustehokkaasti.
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Rajaville Oy
Soramäentie 1, 90630 Oulu
Puh 020 7935 800
www.rajaville.fi
etunimi.sukunimi@rajaville.fi

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kukonkankaantie 8 (PL 102), 15870 Hollola
Puh 03 877 200, Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi 
hallinto@rakennusbetoni.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 kivipoh-
jaisten rakennusmateriaalien kehittäjä ja toimit-
taja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitse-
mansa saman katon alta: betonit, betonituotteet, 
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin 
kierrätyksen. Useat tuotteet voidaan suunnitella 
yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 
Ruduksen ammattitaitoisen henkilökunnan ja 
asiakkaan kanssa yhteistyössä.

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

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

Ruskon Betoni Oy on valmisbetonin valmistami-
seen ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut 
kotimainen perheyritys, joka toimii usealla 
paikkakunnalla ympäri Suomea. Hollolan tuote-
tehtaamme on erikoistunut betoniputkien ja 
-kaivojen valmistamiseen. www.rbinfra.fi

s

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

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

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

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

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

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

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

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

v

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

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

y

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

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

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

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

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työoh-
jepankista

ARDEX-Opiston maksuttomat koulutukset – 
katso kurssikalenteri

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

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

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

Olemme tunnettuja laadukkaista rakennus-
koneista, telineistä, nostimista ja nostureista. 
Toimintaamme kuuluvat myös automaatio-
linjastot harjateräksen käsittelyyn sekä 
betoni elementtien pinnan viimeistelyyn. Nämä 
projektit räätälöimme asiakaskohtaisesti ja 
toimitamme ne asennettuina sisältäen myös 
käyttökoulutuksen. Maahantuomme edusta-
mamme tuotteet yksinoikeudella ja huolehdim-
me tehokkaasti niiden jälkimarkkinoinnista.

Luottamus on meille ykkösasia. Varmistu, että 
olemme maineemme veroisia. Otamme mielel-
lämme haasteen vastaan!

c

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

Muut toimipisteet:

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

Kaarina
Kairiskulmantie 10, 20760 Kaarina  
Puh. 0400 811 833

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

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

Sementtiterminalit: 
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

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

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

Contesta Oy
Porraskuja 1, 01740 Vantaa
Puh 09 2525 2425
www.contesta.fi

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

d

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

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

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

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

Osana isompaa osto-organisaatiota pystymme 
tarjoamaan Suomen markkinoille kattavan vali-
koiman alan parhaita tuotemerkkejä sekä omaa 
tuotantoa kilpailukykyisin ehdoin. Luomme 
ryhmässä lisäarvoa asiakkaillemme välittämäl-
lä alan tietotaitoa eri markkinoilta, tuomalla 
alan uutuustuotteet ja -ratkaisut asiakkaidem-
me käyttöön sekä luomalla asiakaslähtöisiä 
palvelumalleja ostotoiminnassa, logistiikassa 
aina koulutukseen asti. Paikallavalun perustar-
vikkeiden lisäksi meiltä löytyy markkinoiden 
laajin valikoima muotteja, ohjureita, rajaajia, 
liikunta saumalaitteita, vedeneristystuotteita 

sekä injektointiletkuja ja -aineita.

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

Muut toimipisteet:

Suomen varasto
Tolkkisten satamatie 9, 06750 PORVOO

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

Paalutarvikkeita jo yli 50 vuoden kokemuksella.

m

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.

Meiltä myös ratkaisut betonipintojen pinnoituk-
siin, betonin laadun parantamiseen ja rakentei-
den suojaamiseen.

p

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

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

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys. 
Yrityksen pääkonttori on Lahdessa.

Peikko valmistaa monentyyppisiä betoniliitok-
sia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalu-
rakentamiseen. Peikon innovatiiviset ratkaisut 
tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa 
ja turvallisempaa.

Tuote- & palveluosio webissä

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

Peikon tavoitteena on tarjota asiakkaillemme 
alan johtavia ratkaisuja, jotka ovat laadukkaita, 
turvallisia ja innovatiivisia. Tuomme markki-
noille säännöllisesti uusia ratkaisuja ja palveluja. 
Peikko investoi alallaan laajimmin tutkimukseen 
ja tuotekehitykseen.

Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 1 800 
henkilöä yli 30 maassa.

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

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

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

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

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

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

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

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

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

Tuotteet: sementti, lentotuhka

Semtu Oy
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
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

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 
rappauk seen soveltuvat eristeet. Valmistamme 
myös erilaisia korokkeita, välikkeitä ja kiinnik-
keitä betonivalutöihin.



Elementit hyvään elämään
Toimintamme kulmakivinä toimivat kolme keskeistä arvoa, jotka ohjaavat jokapäiväistä tekemistämme.

Hyvä elämä  
työntekijöillemme

Joutsenon Elementti arvostaa 
ammatti taitoisia työntekijöitään 
ja mahdollistaa heille hyvän 
elämän. Tarjoamme miellyttävän 
työympäristön ja turvallisten 
työvälineiden lisäksi mainiot 
työsuhde-edut, joiden avulla 
pidämme itsestämme ja 
läheisistämme huolta.

Asiakkaille  
miellyttävä kokemus

Kokeneista moniosaajista 
muodostuvan henkilö kuntamme  
tavoitteena on luoda 
asiakkaillemme miellyttävä 
kokemus kaikissa tilanteissa, 
joissa me tai valmista-
mamme tuotteet vaikuttavat 
asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

Turvallinen, terveellinen  
ja laadukas ympäristö

Tärkeimpänä työtämme ohjaavana 
arvona haluamme rakennusten 
käyttäjien, kuten koululaisten, 
asukkaiden ja työntekijöiden 
olevan tyytyväisiä ympäristönsä 
turvallisuuteen, terveellisyyteen 
ja laadukkuuteen, vielä vuosi-
kymmenienkin kuluttua. 

JOUTSENONELEMENTTI.FIBetonielementtierakentamisen edelläkävijä jo vuodesta 1953

Kooltherm® K15
tuulettuviin julkisivuihin 
Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueriste on tehokas lämmöneristelevy P1-      
paloluokan tuulettuvien julkisivujen eristämiseen. Eristelevyn laminaatti on 
mikroperforoitu, joten rakenne pääsee kuivumaan myös eristeen suuntaan.

K15 Julkisivueriste

• P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin
 

• Kaikki rakennukset aina 56 m korkeuteen saakka

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

• Lämmönjohtavuus 0,020 W/mK 

Kosteusteknisesti toimiva              
ja tehokas lämmöneristys

www.kingspaneristeet.fi
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OSAAMISTA BETONIPINTAA SYVEMMÄLLE
 
 

www.contesta.fi

Huokosjako, ohuthie  
(VTT-TES R-003-00-2010)*

Huokosjako, pintahie  
(EN 480-11)* 

Huokosjako, ohuthie  
(VTT-TES R-003-00-2010)*

Huokosjako, pintahie  
(EN 480-11)* 

VANTAA, Porrakuja 1
PARAINEN, Varastokuja 1
TAMPERE, Hatanpäänvaltatie 11
Puhelin 0207 393 000 (vaihde)

*Akkreditoinnin pätevyysalue nähtävillä  
nettisivuillamme www.contesta.fi

Betonin pakkasen-
kestävyyden kokeet 

akkreditoidusti
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO T195

*


