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Pääkirjoitus Preface

Edessä energiatehokkaita 
ja hiilineutraaleja vuosia

Looking forward to energy-efficient and carbon neutral years 
Concrete the material and Concrete the magazine have years full of 
events and happenings spent together behind them. The magazine 
has been published under four different names during its history: 
Sementtivalmiste-Cementprodukt (starting in 1930), Sementtituote 
(1949–1962), Betonituote (1962–1991) and the current name Betoni 
(Concrete) since 1992. 

In February 1946, right after the war, Mr. Aulis Junttila, MSc. 
(Eng), who worked as the agent for the Finnish Cement Association 
and Head of the Technical Department, described the task of the 
Association and the Newsletter as follows: “The cement industry in 
Finland wishes through determined and persevering work to con-
tribute to making the resources from our national soil available 
to construction activities, in order to promote the wellbeing and 
culture of our nation.” 

The Concrete Magazine still continues to fulfil this mission – more 
versatile and comprehensive than ever before. Our goal will also in 
the future be to highlight the extensive possibilities and strengths of 
concrete, introduce the latest development and research campaigns 
and the most recent building and infrastructure projects, both in 
Finland and internationally. Research in the sector, renovation, recy-
cling and new materials, as well as the pursuit for carbon neutral 
construction will take an increasingly bigger role.

The built-up environment accounts for a significant part of the 
total emissions globally. For that reason, environmental actions 
related to it have a great impact on the fight against the climate 
change. The majority of the emissions produced by a building occur 
during its service life, but building materials, construction methods 
and the recycling of demolished buildings also play a part.

Energy savings alone are not enough. We must be able to reduce 
the carbon footprint of construction also through other means. 
Much of the building waste is already recyclable, but residues from 
many other industries can also be utilised in construction. New 
buildings are already often designed with the aim of making their 
recycling as easy and simple as possible at the end of their lifecycle. 
An ever greater part of building waste is re-utilised.

Material neutrality is the correct starting point in all types of 
construction: always selecting the building material best suited 
for each construction project. Concrete is a much better building 
material than its reputation suggests. The burning of the cement 
contained in concrete produces high amounts of CO2 emissions, but 
on the other hand, concrete is a long-lived and recyclable material, 
almost everlasting. The fight against climate change calls for build-
ing materials with good weather resistance, sound insulation and 
fire protection properties. 

Concrete is a sustainable alternative also for the environment, 
when we consider the entire lifecycle. It represents strength and 
longevity in construction – an ecological natural material with a 
long lifecycle, when correctly used. 

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

Betonilla materiaalina ja Betoni -lehdellä on monia yhteisiä vaiherikkaita 
vuosia takanaan. Lehti on historiansa aikana ilmestynyt neljällä eri nimellä: 
Sementti valmiste-Cementprodukt (1930 alkaen), Sementtituote (1949–1962), 
Betonituote (1962–1991) ja vuodesta 1992 alkaen nykyisellä nimellään Betoni. 

Sementtiyhdistyksen asiamies ja teknillisen osaston päällikkö, dipl.
ins Aulis Junttila kertasi yhdistyksen ja tiedonantolehden tehtävää heti 
sodan jälkeen helmikuussa 1946 näin: ”Maamme sementtiteollisuus on 
määrätietoisella ja sitkeällä työllään halunnut osaltaan saattaa kotoisen 
maaperämme antimet valtakuntamme rakennustoiminnan käytettäväksi, 
kansamme hyvinvoinnin ja kulttuurin edistämiseksi. Tähän menestymiseen 
ovat vaikuttaneet molemminpuolin sekä kuluttajan että valmistajan taholta 
avarakatseisesti johdetun ja suoritetun valtakunnan rakennustoiminnan 
hyväksi tarkoitetun yhteistyön tulokset.” 

Tämä tehtävä jatkuu Betoni-lehden toimesta edelleen – entistäkin moni-
puolisempana ja laajempana. Betonilla ja sementillä – niin materiaaleina 
kuin lehdellä – on jatkossakin tavoitteena tuoda esiin betonin laajat mah-
dollisuudet ja vahvuudet, esitellä uusimmat kehitys- ja tutkimushankkeet 
ja uusimmat rakennus- ja infrakohteet niin kotimaassa kuin kansainväli-
sesti. Mukana on entistä laajemmin esillä korjaaminen, kierrätys ja uudet 
materiaalit sekä hiilineutraaliin rakentamiseen tähtääminen.

Rakentamisen laatu, ekologisuus, kestävyys, muunneltavuus ja ener-
giatehokkuus määrittävät rakennuksen jälleenkäyttöarvon ja säätelevät 
rakentamista myös tulevaisuudessa. 

Rakennetun ympäristön osuus maailman hiilen kokonaispäästöistä on 
merkittävä. Siksi siihen liittyvillä ympäristöteoilla on suuri vaikutus ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa. Suurin osa rakennuksen päästöistä syntyy sen 
käytön aikana, mutta rakennusmateriaaleilla, rakentamistavoilla ja puret-
tavien rakennusten kierrättämisellä on merkitystä.

Energian säästö ei yksin riitä. Rakentamisen hiilijalanjälki on saatava 
pienemmäksi myös muilla tavoilla. Kiertotalous astuu kuvaan mukaan 
erityisesti siinä vaiheessa, kun vanhoja rakennuksia puretaan. 

Paljon voidaan kierrättää jo rakennusjätteestä, mutta myös monien 
muiden teollisuusalojen sivuvirtoja voidaan hyödyntää rakentamisessa. 
Monet uudet rakennukset suunnitellaan jo valmiiksi siten, että niiden kier-
rättäminen on rakennuksen elinkaaren lopussa mahdollisimman helppoa 
ja vaivatonta. Purku voidaan tehdä hallitusti ja vähähiilisesti, jolloin entistä 
suurempi osa rakennusjätteestä saadaan hyötykiertoon.

Materiaalineutraalisuus on oikea lähtökohta kaikessa rakentamisessa: 
valitaan aina parhaiten kuhunkin rakennuskohteeseen sopiva rakennus-
materiaali. Betoni on paljon mainettaan parempi rakennusaine. Betonissa 
olevan sementin polttaminen tuottaa kyllä paljon CO2-päästöjä, mutta 
toisaalta betoni on pitkäikäinen ja kierrätettävä materiaali, joltain osin 
lähes ikuinen. 

Ilmastonmuutos vaatii rakennusmateriaaleja, joiden säänkestokyky on 
hyvä. Samoin äänieristys ja palosuojaus ovat käyttäjille tärkeitä asioita. 
Näistä aiheista on luettavissa useita mielenkiintoisia artikkeleita tässäkin 
lehdessä.

Kun koko elinkaari otetaan huomioon, on se ympäristönkin kannalta kes-
tävä vaihtoehto. Betoni edustaa rakentamisessa kestävyyttä ja pitkää käyttöi-
kää – ekologista luonnonmateriaalia, jolla on oikein käytettynä pitkä elinkaari.  

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, arkkitehti SAFA 

1 Maritta Koivisto
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Rakennusten massoittelu haluttiin pitää yksin-
kertaisena ja antaa materiaalien näkyä. Tontille 
luotiin suojattu terassipiha erillisen saunan ja 
päärakennuksen väliin. 

Rakennuksissa on kantava lämpöeristetty 
betonielementtirunko ja betonipintaiset lattiat. 
Ulkopuolelta rakennukset on verhoiltu kaut-
taaltaan lehtikuusella. Puuverhousta ei ole 
käsitelty, joten se harmaantuu ajan saatossa. 

Puun materiaalintuntu ulotettiin myös 
katolle: bitumikermieristetyn katon päällä on 
tuulettuva, lehtikuusiverhoilu. Matalan vino-
kattoristikon alapinta on sisätiloissa verhoiltu 
vanerilla.

Sisätiloissa näkyvissä olevien harmaiden 
betoniseinäpintojen ja lattiapintojen parina 
on käytetty havuvaneria. Näkyvien pintojen 
materiaalit on pyritty pitämään pelkistettyinä 
ja luontaisina. Betonipintojen suojauksena on 
käytetty pölynsidonta-ainetta. Vaneripinnoilla 
suojakäsittelynä on Osmo Colorin uv-vaha.

Tilallisesti rakennusta saatiin suunnitella 
ennakkoluulottomasti. Päärakennuksen toi-
minnot kiertyvät kappalemaisen, sydämenä 
toimivan osan ympärille ja päälle. Varsinaisia 
huoneita ei ole, vaan tilat avautuvat omiin vyö-
hykkeisiinsä. Kulkutilat ovat samalla työtiloja. 
Erikoisuutena työjärjestyksessä oli hankkee-
seen jo ennen suunnittelun aloittamista valittu 
takka. 

Betonia ja puuta

Villa Hero – huoneeton koti
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Katariina Rautiala, Pentti Raiski 
arkkitehdit SAFA 
POOK Arkkitehtitoimisto Oy 
www.pook.fi

Talo Espoon Nöykkiöön sai alkunsa tilaajan määrätietoisista 
materiaalitoiveista ja suunnittelijalle annetusta vapaudesta. 
Lähtö kohtina toimivat tahto voimakkaaseen puun ja betonin 
läsnä oloon arkkitehtuurissa.

Villa Hero, Espoo
Sijainti: Nöykkiö, Espoo
Laajuus: 208 m2
Valmistuminen: 2019
Tilaaja: Tiina ja Riku Hero
Arkkitehtisuunnittelu: POOK Arkkitehtitoi-
misto Oy; Katariina Rautiala Pentti Raiski
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Ari 
Lindroos; Joonas Simolin
LVI-suunnittelu Vesa Kolehmainen; Vesa 
Kolehmainen
Sähkösuunnittelu: Sähköalan suunnittelu ja 
koulutus SeKe; Seppo Keskitalo
Sisustussuunnittelu: Riku ja Tiina Hero
Maisemasuunnittelu: Juureva Pro; Katriina 
Karpiola
Pääurakoitsija: Rakennus Otso Korhonen
Sähköurakointi: Jorma Pylväinen Sähkö-
asennus
IV-urakointi: AK-ilmanvaihto Oy
Putkiurakointi: Vimare Oy
Runkourakointi: Potius Oy
Lattiaurakointi: Pintalattia Ahola & Son Oy
Materiaalintoimittajia:
Potius Oy - betonielementit, betonirakenteet
Koukjärven höyläämö - lehtikuusi
Yhteistyötahoja: Arkkitehtitoimisto Ark Tao; 
Harri Lauronen

1 Villa Heron suunnittelun lähtö kohtina toimivat 

puun ja betonin läsnä oloon arkkitehtuurissa, sekä 

materiaalien aito tunnelma.
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2 Julkisivuissa on lehtikuusiverhous.

3 Julkisivu

4 Leikkaus A–A

Villa Hero - huoneeton koti
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5

5 Päärakennuksen ja erillisen saunarakennuksen 

väliin jää suojaisa terassipiha. 

6 1. krs

1 Olohuone

2 Ruokailutila

3 Keittiö

4 Alkovi

5 Kph/Khh

6 Eteinen

7 Vaatehuone

8 Vanhempien alkovi

9 Pukuhuone

10 Pesuhuone ja löyly

11 Varasto

12 Autokatos

13 Terassi

Villa Hero - huoneeton koti
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Villa Hero - huoneeton koti
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Villa Hero
Villa Hero in Nöykkiö, Espoo, takes its cue from 
the client’s clearly articulated wishes regard-
ing building materials and the creative freedom 
afforded to the designer. Fundamentally, wood 
and concrete were to have a conspicuous pres-
ence throughout the building.

The project was characterised by a commit-
ment to simple and straightforward massing 
that would allow the materials used to speak 
for themselves. The designers created a shel-
tered courtyard garden between the main house 
and the separate sauna building. The buildings 
are constructed using a concrete load-bearing 
frame with concrete floors. Externally, they are 
fully clad in larch. Left untreated, the cladding 
will weather over time to take on a silver hue. 
The unstinting attention to materials also 
extends to the roof; the felt roof is topped with 
a ventilated larch covering. Internally, concrete 
is paired with spruce ply. All visible surfaces are 
of materials that offer a natural fit with their 

setting and provide a sense of visual restraint 
and simplicity. 

Spatially, the designers were given free rein. 
In the main building, key functions are located 
above and around a central core. There are no 
rooms in the conventional sense, and the space 
instead consists of a series of interconnected 
zones. Corridors and other connecting areas 
have been co-opted as functional spaces. A 
distinctive feature of the project timeline was 
that the fireplace had been chosen before the 
design process began.

8 9

7 Hankkeeseen jo ennen suunnittelun aloittamista 

valittu takka ohjasi suunnittelua. 

8 Keittiötila

9 Betoni sisätiloissa on vahvasti läsnä luomassa 

tunnelmaa.

Villa Hero - huoneeton koti
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1
2

1 Asemapiirustus

2 Länsijulkisivu Eckerstraßelle.

Arkkitehtitoimisto Orange Architekten ja sen 
pääosakkaat Anna Weber ja Peter  Tschada kek-
sivät oman tapansa vaikuttaa asioihin, tehden 
kaiken toisin. Tuloksena oli sijoittuminen 
Saksan merkittävän DAM:n palkinnon viiden 
parhaan arkkitehtuurikohteen kärkeen. Pal-
kinto meni tosin James Simon Galerielle, mikä 
on ymmärrettävää. Mutta hyvässä seurassa eri-
koisen ja maksimissaan 13 asuntoa käsittävän 
Eckertstrße 1:n kerrostalon kanssa oltiin.

Kaupungin entisellä itäpuolella, Weu-
denwegin komean, stalinismin ajan arkkiteh-
tuuria edustavan asuintalon porttikäytävästä 
alkavalla poikkikadulla oli pitkään ollut raken-
tamaton tontti, jolle ei oikein löytynyt ostajaa. 
Paikka oli melkoisen ahdas ja jotenkin hassusti 
sellaisen kadun päässä, joka ei tiennyt, mitä 
oikein onkaan. Katu päättyy komean portti-
käytävän korkean kaaren lävistettyään leveälle 
stalinismin ajan arkkitehtuuria edustavalle 
puistokadulle ja toisaalta käsittää DDR:n ajan 
jälkeen korjattuja 1800-luvun lopun taloja tai 
pommituksen ja rappion jäljiltä tyhjiin auk-
koihin sovitettuja uudempia rakennuksia sekä 
yhdentymisen ajan jälkeisiä uudisrakennuksia.

Arkkitehdit ostivat tontin ja päättivät suun-
nitella ja teettää ihan itse sekä myös myydä 
asunnot ja vuokrata kokonaisuuteen kuuluvat 
pari katutasoon sovitettua liiketilaa. Tarkoitus 
oli tehdä mahdollisimman edullisesti, ekolo-
gisesti kestävästi ja siten että tulevat asunnot 
taatusti taipuisivat elämäntapojen tuomiin 
muutoksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että niissä 

Eckertstraße 1 Berliinissä

Oivallisesti kenkälusikoitu 
asuintalo

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA
arkkivahti@gmail.com

Berliinissä on viime vuosina ollut pulmana asuntojen hurjaa 
vauhtia nouseva hinta. Ongelmaan vaikuttaa sekin, että koko 
ajan lisää ihmisiä on muuttamassa kaupunkiin. Olisikin etsit-
tävä vaihtoehtoja ja tehtävä toisin kuin muut tekevät. Berliinin 
ei asiantuntijoiden mielestä tarvita enää ainuttakaan luksus-
asuntoa ja sijoittajille tai varakkaille ulkomaalaisille oopperassa 
kävijöille tarkoitettuja uus-art-deco -kortteleita.

voisi olla myös kotitoimistoja tai että ne vas-
taavasti sopisivat perheille.

Harkinnassa oli tietenkin ekologisena 
pidetty puu. Eri syistä päätettiinkin rakentaa 
runko betonisena ja lähteä siitä, että säilyte-
tään kaikki kapean tontin omat puut sekä 
huolehditaan naapuritontin upeiden lehtipui-
den juuriston tarpeista – näkemiin siis tavan-
omaiselle maanalaiselle pysäköintihallille, eli 
vakioratkaisuille. Sitä paitsi tontti on kadun 
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6

3 Julkisivu itään ja puutarha.

4 Julkisivu etelään ja näkymä parvekkeille.

5 Julkisivu pohjoiseen.

6 Leikkaus

suuntaan suhteellisen kapea, mikä edellytti 
uutta tapaa ajatella myös kaupunkikuvaa.

Rakennus koostuu neljästä eri palasesta 
sekä asunto-osia yhdistävästä porras-hissi-si-
vukäytäväkokonaisuudesta. Kadun varrella on 
liiketila ja sen vieressä kolme pienempää asuntoa 
käsittävän sivupalasen alitse johtava ”portti-
käytävä”. Välittömästi portin takana oikealla 
ovat hissi ja kadun puoleinen avoin portaikko.

Peremmällä odottaa yllätys: suurempia 
asuntoja käsittävän kokonaisuuden päämassa 
on tyylikkäästi nostettu pilareille ja koko 
perustaso on muuten käsitelty mahdollisim-
man paljon kasvillisuutta peittävällä tavalla. 
Tontin takaosassa on toinen kenkälaatikko-
mainen liike- tai toimistotila, joka saa pitkän 
kattonsa välityksellä myös ylävaloa.

Pienemmät asunnot ovat 40 neliötä, ja 
niistä alin on ylikorkea. Ne ovat kuin kapea 
ja pitkä laatikosto portaikon ja sivukäytävän 
kaduta katsoen vasemmalla puolella.

Rakennuksen päämassa sijaitsee pääty 
kadun suuntaan ja siten, että asuntojen par-
vekkeet ovat rakennuksen päästä päähän. Ker-
rokset kapenevat ylös mentäessä ja kaiken yllä 
on ylimmän asunnon kattoterassi. Myös pien-
ten asuntojen päällä on oma pieni ulkotilansa, 
koska niillä ei ole omia parvekkeita.

Arkkitehdit ovat valinneet perin teollisen 
rakennustavan ja käyttäneet myös purjehtimi-

seen liittyviä ratkaisuja. Viisikerroksisen asun-
to-osan rakenteiden moduuli on 5,5 metriä, 
mikä antaa joustavuutta. Etelään avautuva par-
veke sekä suurten ikkunoiden ikkunapenkki 
käsittävät kekseliäisyyttä, ja ulkoseinät on 
verhoiltu synteettisellä pingotetulla mustalla 
kangaskalvolla. Myös kaiteissa on hyödynnetty 
purjehduksen tuomaa innoitusta.

Asuntojen lattiat ovat 6 cm paksua massii-
vista kuusipuulevyä, joten ekologisuus liittyy 
myös materiaalien selkeyteen ja aitouteen. 
Pääjulkisivun ikkuna- ja oviratkaisuissa ei ole 
säästelty vaan on valittu teknisesti mahdolli-
simman paikkaan sopiva järjestelmä. 

Ei saa olla ahdasta
Siitä huolimatta, että tontti on ollut vaativa, 
ei kenkälusikointiin liity asuntojen ahtautta. 
Pienimmistä kaksi käsittävät täysin riittävät 
tilat ns. cityihmisille ja niistä alin mahdollistaa 
makuutilojen sijoittamisen parvelle – eli jopa 
sopivuuden pienelle perheelle. Muut asunnot 
ovat myös läpi tuuletettavia ja niistäkin pienin, 
mahdollisesti suuremmasta myöhemmin ero-
tettava on reippaat 40 neliötä. Myöhemmin on 
mahdollista jakaa tiloja pienempiin tai vaihto-
ehtoisesti luoda avarampaa. Yhden asunnon 
lastenhuoneista on suora pääsy parvekkeelle, 
joka siinä kohtaa on muuta parvekevyöhykettä 
leveämpi.

Arkkitehdit järjestivät talon harjannos-
tajaiset siten, että paikalle kutsuttiin sekä 
rakentajat että naapurustoa ja ystäviä. Kadun 
vastapäisen talon palomuuriin heijastettiin 
juhlan kohokohdaksi eteläamerikkalaisesta 
ja italialaissyntyisestä, upeasti myös betonista 
rakentaneesta arkkitehti Lina Bo Bardista ker-
tova elokuva.

Arkkitehdit asuvat itse tässä rakennuk-
sessa. Asuntojen pinta-alojen vaihtelu takaa 
sen, että asujaimisto on heterogeeninen. Tontin 
perustason käsittely tekee vaikutuksen, sillä 
kaikki on tehty, jotta jokainen vihreä neliö-
sentti olisi käytössä. Autoja mahtuu useita ja 
sen lisäksi myös polkupyöriä ja muita kuljetus-
välineitä. Pieni purjevenekin talvehtii pilareille 
nostetun päämassan alla.

Miinuksena voi todeta, että asuntoja käsit-
tävä korkeampi rakennusmassa hieman tulpit-
see naapurikorttelin näkymiä suhteessa stali-
nismin ajan suuren kerrostalon pihapuistoon. 
Vastapainona tai pluspuolena on eläväinen 
sivukäytäväjulkisivu sekä hankalalla tontilla 
säilytetyt puut. Katukuvassa ympäristö on sen 
veran kirjavaa, että kadun puolen kauniisti 
valaistu avoporras ei sittenkään tunnu oudolta. 
Jalankulkijaa viehättää se, että jalkakäytävän 
viereen avautuu myymälä ja sen jälkeen hyvin 
perinteinen porttikäytävä portteineen – ainek-
sia berliiniläisurbaanille on riittävästi.

Eckertstraße 1 Berliinissä
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7

9

10,11

12

7 Korotettu pohjakerros. 

8  Ikkunan ja parvekkeen leikkaus. Massiivinen beto-

nista valmistettu ikkunapenkki toimii istuimena sekä 

sisätiloissa, että parvekkeella

9 Sisäänkäynti.

10 Portaikko kadulle.

11 Portaat kadulle.

12 Portaikko etelään.

Kaipaisimme myös Suomeen tällaisia kokei-
levia asuntorakentamisen piristysruiskeita ja 
pääsyä irti siitä tulkinnasta, että kaupungissa 
tiiviys ja tiivistäminen tarkoittaa asuntojen 
ahtautta – joka ei ole henkisesti ja muunto-
joustavuuden mielessä mitenkään kestävää. 
Kun arkkitehdit itse asuvat tätä rakennusta, 
tulevat he käytännössä myös punnitsemaan 
tekemiään ratkaisuja ja niiden toimivuutta ja 
kestävyyttä – sekä fyysisesti, sosiaalisesti että 
ekologisesti.

Lisätietoja:
https://www.orange-architekten.de
https://www.dam-preis.de/de/80/dam-preis-2020/
finalisten

Eckertstraße 1 Berliinissä

https://www.orange-architekten.de
https://www.dam-preis.de/de/80/dam-preis-2020/finalisten
https://www.dam-preis.de/de/80/dam-preis-2020/finalisten
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13

14

15

13 Iltanäkymä sisäänkäyntiportaikosta.

14 Leikkaus

15 Leikkaus

16 Portaikon iltavalaistus.
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0,4*H+1,50m
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20 Kaikissa huoneistoissa on jotain erityistä. Monissa 

asunnoissa on 4 m: n pituiset eristysbetonista valmis-

tetut ikkunapenkit.

21 Betonipinnat ovat sisätiloissa jätetty monin pai-

koin näkyviin. Lattioissa on käytetty massiivista 6 

cm paksua kuusta. 

17 Sisäänkäyntikerros

18 Kellarikerros

19 2. ja 3. kerros

Eckertstraße 1 Berliinissä
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21

Eckertstraße 1 – clever infill construction in Berlin
Berlin has in recent years suffered from the problem of rapidly increas-
ing housing prices. 

On the former east side of the City, behind the row of houses on Karl-
Marx-Allee, an unbuilt lot had been waiting for a buyer for a long time. 
The lot is also narrow.

Architectural firm Orange Architekten and the main partners of the 
firm, Anna Weber and Peter  Tschada bought the property and decided to 
design and develop it themselves and then sell the apartments and rent 
out a couple of commercial premises set on the ground level. The inten-
tion was to focus on low-cost construction and ecological sustainability. 

The apartment block at Eckertstraße 1 consists of four separate parts 
as well as a staircase-lift-side corridor complex that connects the resi-
dential parts with each other. The street level of the block comprises a 
commercial space and three small apartments next to it. 

The main construction method chosen by the architects is based on 
concrete structures. They also used on the facades and balconies solu-
tions that refer to sailing. Concrete can be seen in visible structures as 
well as on external and internal surfaces.

The modular size of the structures used in the five-storey residen-
tial part is 5.5 m which offers flexibility. The south-facing balcony and 
the window seats under the large windows are ingenious features. The 
cladding of the external concrete walls consists partly of a synthetic, 
stretched black fabric diaphragm. The balustrade structures have taken 
inspiration from sailing.

Finnish housing construction could also take advantage of rejuve-
nating shots of this type.

More information: https://www.orange-architekten.de
https://www.dam-preis.de/de/80/dam-preis-2020/finalisten

Eckertstraße 1 Berliinissä
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Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, 
päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

Lendager Group käytti 
kierrätysmateriaaleja 20 huoneiston 
kaupunkirivitalon rakentamisessa 
Kööpenhaminassa

1

2

3 Valoisa kaksikerroksinen aulatila avautuu kadulle.1 Asemapiirros

2 Sijaintipiirros

Kierrätettyä jätebetonia, uudelleenkäytettyjä 
kaksinkertaisia ikkunoita ja käytöstä poistet-
tuja lattialautoja käytettiin Lendager Groupin 
suunnitteleman Kööpenhaminan Upcycle Stu-
dion rakentamisessa.

Tanskalainen arkkitehtuuristudio Lenda-
ger Group rakensi 20 huoneistosta koostuvan 
kaupunkirivitalon Kööpenhaminaan, Øresta-
din alueelle.

Kolmikerroksisessa rivitalossa käytettiin 
monia rakentamisessa poikkeuksellisia kier-
totalouden menetelmiä. Rakennuksen ikku-
noista 75 % on käytettyjä, ja ne tulivat pääosin 
Pohjois-Tanskasta Jyllannin alueelta käytöstä 
poistuneista julkisista rakennuksista. Niistä 
koottiin seinän kokoisia ikkunaelementtejä, 
joilla kahden ensimmäisen kerroksen julkisi-
vut on tehty. Saman huoneiston kolmannen 
kerroksen ulkoverhoilu, osa seinien sisäpin-
noista sekä osa lattioista on tehty tanskalaisen 
puualan yrityksen Dinesenin jäte- ja sivuvir-
tamateriaaleista. 

Rakentamisessa on käytetty paljon myös 
kierrätettyä betonia, jota toimitettiin 1400 
tonnia Kööpenhaminan metrotyömaalta.

Tanskalaisen Lendager Groupin projekti 
Upcycle Studio on rakennettu jakamistalouden 
periaatteelle. Etelä-Kööpenhaminan kaupun-
kirivitalon 20 uutta huoneistoa mahdollistavat 
asukkailleen ja käyttäjilleen joustavuutta, jossa 
huoneiston tilojen käyttötarkoitusta voidaan 
tarvittaessa muuttaa ja huonetiloja jakaa. 
Mutta ennenkaikkea hankkeessa hyödynnet-

Tanskalainen arkkitehtuuristudio Lendager Group rakensi 20 
huoneistosta koostuvan kolmikerroksisen kaupunkirivitalon 
Kööpenhaminaan Ørestadin alueelle. Kierrätysmateriaalit ja 
erityisesti kierrätysbetoni ovat kohteessa näkyvästi esillä.
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4

5

4 Korkeat ikkunaseinät on rakennettu kierrätetyistä 

ikkunoista.

5 Korkeat kaksikerroksiset tilat avautuvat kadulle.

tiin käytöstä poistettujen rakennusten mate-
riaaleja ja rakennustuotteita, jolloin rakennus-
jätteet muutettiin uusiksi resursseiksi.

Lendager-ryhmä on erikoistunut materi-
aalien "kierrätykseen" ja materiaalien kierrä-
tyksen entistä tehokkaampaan käyttöön. Pel-
kästään Tanskassa tuotetaan vuosittain noin 
11,7 miljoonaa tonnia rakennusjätettä. Lenda-
gerilaiset pitävät jätemateriaaleja arvokkaana 
resurssina, ja heidän projektiensa tavoitteena 
on tuoda esiin innovatiivisia tapoja käyttää 
kierrätysmateriaaleja uudestaan. 

"Ilmastokriisin ratkaisemiseksi meidän on 
kehitettävä paitsi kestäviä myös uudistavia 
ratkaisuja", sanovat Anders Lendager ja Ditte 
Lysgaard-Vind Lendager Groupista. Heidän 
tavoitteensa on edistää kiertotaloutta kaikissa 
arkkitehtuurihankkeissaan.

"Upcycle Studio -hankkeemme osoittaa, 
kuinka voimme nähdä ja erottaa mahdol-
lisuudet päästöistä tarkastelemalla jätettä 
resurssina. Voimme rakentaa kestäviä raken-
nuksia tinkimättä laadusta, esteettisyydestä 
tai hinnasta."

Upcycle Studio
Upcycle Studio -kaupunkirivitalon pitkä, 
kapea rakennuskokonaisuus avautuu kahdelle 
kadulle eri tavoin. Toisen kadun puolella julki-
sivu avautuu korkean kaksikerroksisen lasijul-
kisivun kautta. Saman julkisivun kolmannessa 
kerroksessa on ulokkeellinen, erkkerimäinen 
puuverhoiltu, geometrinen "sahanterämäinen" 
osa.

Rakennuksen toisella puolella sijaitse-
vat katutasolla autotalli sekä yksityisempi 
sisäänkäynti. Tämä julkisivu on suljetumpi 
ja huoneistot on eroteltu korkeilla jakavilla 
betonisilla julkisivuseinäkkeillä.

"Talot on suunniteltu tilaviksi ja muunto-
joustavaan asumiseen ja muuhun käyttöön", 
kertovat arkkitehdit". Huoneistoa voi käyttää 
yhdistelmänä kotia, toimistona, työpajatiloina 
ja vaikka vuokramajoitukseen tai muihin käyt-
täjän määrittelemiin tarpeisiin ja muuttaa 
tilanteiden mukaan", he täydentävät.

Kattoterassit ja katolle sijoitetut aurinkopa-
neelit tarjoavat mahdollisuuksia asukkaiden 
omavaraisuuteen.

Project credits:

Partner in charge: Anders Lendager
Project manager: Jesper Højbjerg
Lendager team: Anette Orth Laybourm, 
Mathias Ruø Rasmussen, Nicholas Ransome, 
Niklas Nolsøe, Iben Nørkjær, Torben Ves-
tergaard, Sunniva Garshol, Signe Balthazar 
Munk
Engineers: MOE
Client: NREP

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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6

7

6 Käytetyt materiallit

7 Materiaalinäytteitä

8 Kierrätettyä puuverhoilua seinissä ja lattiassa. 

Betoniseinien valussa on käytetty mukana kierrä-

tysbetonia.

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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10

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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9 Sisäänkäyntijulkisivu.

10 Julkisivuissa on käytetty kierrätysmateriaaleja.

11 Huoneistojen katoille on asennettu aurinkopa-

neelit ja kattoterasseilla voi istutuslaatikoissa viljellä 

hyötyvihanneksia - ja kasveja yms.

12  Korkeiden lasijulkisivujen kautta studiomaisiin 

sisätiloihin saadaan runsaasti valoa .

11

12

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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13 Sisätilanäkymä

14 Leikkaus

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa



353 2020

15 Sisätilanäkymä

16 1. kerros

17 2. kerros

18 3. kerros

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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19

19 Sisätilanäkymä

20 Kierrätysbetonista valmistetut betonipinnat ja 

rakenteet. 

Lendager Group käytti kierrätysmateriaaleja  
20 huoneiston rivitalon rakentamisessa Kööpenhaminassa
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"Upcycle Studios shows how we can decou-
ple growth from emissions by looking at waste 
as a resource. We can build sustainable build-
ings without having to compromise on quality, 
aesthetics or price."

To the street, each long, thin house presents 
a large glazed facade with a geometric wooden 
frame, looking into a double-height reception 
space.

A protruding first floor cuts into this to 
create a small mezzanine, while a second-floor 
bedroom space cantilevers out slightly, creating 
a contrasting wood-clad sawtooth profile along 
the run of houses.

The diagonal orientation of each home 
become more apparent at the rear, where the 
staggered formation is emphasised by thick 
concrete walls separating each property.

Between these dividing walls sit each 
house's driveway, as well as a garage, below 
a large window into the living spaces above.

"The houses are designed to be spacious 
and to help promote sustainable living, creat-

ing a good indoor climate and making sharing 
easier," said the architecture studio.

"Some areas can be used as offices and 
others as rental accommodation, or for work-
shops and other user-defined needs."

Roof gardens and solar panels add the 
potential for the houses to be self-sufficient, 
helping to allow for a "circular" way of life in 
tune with the building, which the architects 
hope residents will adopt.

"Upcycle Studios potentially reduces the 
total Co2 emissions over 50 years by about 60 
per cent," Lendager Group added. "This not only 
makes it the circular home of tomorrow – it 
also becomes a pioneer housing project with 
a design that incentivises sustainable living."

Lendager Group recently revealed plans for 
a 35,000 square metre eco village in Ørestad 
South, also in Copenhagen, after winning a 
competition with Årstiderne Arkitekter.

Lendager Group uses recycled materials 
to build 20 townhouses in Copenhagen
Recycled concrete, repurposed double-glazing 
and discarded flooring boards were all used in 
the construction of Upcycle Studios, a Copen-
hagen housing development designed by Lend-
ager Group.

Danish architecture studio Lendager Group 
built the series of 20 new townhouses in the 
Ørestad district of Denmark's capital city.

All of the wood was sourced from Danish 
manufacture Dinesen, which would otherwise 
have discharged and burned part of the mate-
rial, while windows were sourced from old build-
ings that had been renovated.

Plus a total of 850 tonnes of concrete was 
cast on site, using refuse from the construction 
of the Copenhagen Metro.

"To solve the climate crisis, we need to 
develop not only sustainable but regenerative 
solutions,"  said Lendager Group, which aims 
to promote a circular economy across its archi-
tecture projects.

20
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Konteksti oli vaativa ja inspiroiva: rakennuspai-
kan ympäristö on teollinen, mutta Suvilahden 
kulttuurikeskuksen osalta myös herkkä, mikä 
edellytti hankkeeltamme alueen henkeen ja 
arkkitehtuuriin sopivaa korkealaatuista raken-
tamista.

Tilaohjelma on jäsennelty tontille siten, että 
sähköaseman eri osat sopivat Suvilahden kult-
tuurikeskuksen suojeltujen rakennusten mitta-
kaavaan ja koordinaattijärjestelmään. Uuden 
sähköaseman korkeus rajoitettiin niin, että 
viereinen arkkitehti Selim Lindqvistin suun-
nittelema Suvilahden voimalarakennus säilyi 
korttelin kaupunkikuvallisena dominanttina.

Tilaajan vaatimuksesta johtuen betoniset 
rakennukset on vedetty sisään tontin rajoista. 
Emme kuitenkaan halunneet tehdä tyypillistä 
infrastruktuurikohdetta, jonka rakennukset 
on sijoitettu tontin keskiosille etäälle tonttia 
kiertävästä aidasta. Sen sijaan suunnittelimme 
1400 mm syvän metallisen kaksoisjulkisivun, 
jonka avulla pystyimme sekä vastaamaan 
asiakkaan vaatimuksiin että tuomaan raken-
nusten julkisivut kaupunkimaisesti tontin 
rajoihin kiinni.

Kohteen paikallavaletut valkobetonijulki-
sivut viittaavat Lindqvistin vaaleaksi rapat-
tuun vanhaan voimalarakennukseen, joka oli 
valmistuessaan vuonna 1909 ensimmäinen 
teräsbetonirunkoinen rakennus Suomessa. 
Kaksoisjulkisivun mustaksi maalattu teräs-
runko, RST-julkisivuverkko ja alumiiniraken-
teet taas viittaavat viereisen kaasukellon osin 
mustaksi maalattuihin teräsrakenteisiin.

Paikallavalettuja julkisivuja betonista

Kalasataman sähköasema

Tuomas Kivinen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuritoimisto Virkkunen & co
tuomas.kivinen@virkkunenco.fi 

Lauri Tolvanen, Anssi Mäntynen, Margit 
Laurento 
Sweco Rakennetekniikka Oy

Kalasataman sähköasema sijaitsee Helsingissä keskeisellä alueella 
entisen Suvilahden voimalaitoksen ja edelleen toimivan, mutta 
vuonna 2024 käytöstä poistuvan, arkkitehti Timo Penttilän suun-
nitteleman Hanasaari B- voimalaitoksen välissä. Kulttuurikeskuk-
seksi muutetulla Suvilahden entisellä voimala-alueella sijaitsevat 
vanhat rakennukset ja rakenteet ovat suojeltuja. 

Katutaide on ollut merkittävä ilmiö Suvi-
lahdessa pitkään ja Helsingin kaupunki on 
tarjonnut alueella graffititaiteilijoille paikkoja 
ja rakenteita maalaamista varten vuodesta 
2009 lähtien. Tämän toiminnan jatkaminen 
ja parantaminen oli alueen toimijoiden toive, 
mikä tarjosi mahdollisuuden sisällyttää koh-
teeseen sähköasemarakennukselle epätyy-
pillinen julkinen toiminto. Kaksoisjulkisivun 
alaosassa kahdella julkisivulla on graffitiaita, 
jonka ponttialumiinisälerakenne toimii kestä-
vänä ja tiiviinä maalausalustana.

1

1 Asemapiirustus

2 Sähköaseman betoniset rakennukset on vedetty 

sisään tontin rajoista. 

3 Kaksoisjulkisivun alaosassa kahdella julkisivulla 

on graffitiaita.
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4 Julkisivu koilliseen

5 Julkisivu on sopeutettu ympäristön mittakaavaan.

6 Muuntajarakennusten ulkoseinät ovat 400 mm 

vahvuisia massiivibetonirakenteita. Betonimassana 

käytettiin titaanioksidilla valkaistua itsetiivistyvää 

eli IT-betonimassaa.
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Metalliverhoukset ulotettiin ja kiinnitettiin 
paikallavaletuista betonijulkisivuista mustaksi 
maalatuilla teräsrakenteilla. Kymmenet kes-
kijännitekaapelit liittyvät betonirakennuksiin 
maan alla, ja oli tärkeää helpottaa niiden asen-
nusta ja tulevaa kunnossapitoa välttämällä 
syvälle maan alle ulottuvia kaksoisjulkisivun 
perustuksia. Kohteen koillisosassa graffitiaita 
on kuitenkin rakennettu betoniperustuksille, 
koska kyseisellä alueella ei ole kaapelireiteistä 
johtuvia rajoituksia.

Betoni sopii sähköasemarakennusten 
runko- ja tilanjakoratkaisuihin hyvin, koska 
niiden suunnittelua ohjaa yleisen rakennus-
alan lainsäädännön lisäksi tilaajien käytännöt 
ja suurjänniteasennuksia koskevat määräykset 
ja ohjeet. Esimerkiksi suuret öljyjäähdytteiset 
muuntajat muodostavat merkittävän palo-
kuorman ja niiden suojarakennukset tulee 
rakentaa betonista.

Muuntajarakennusten ulkoseinät ovat 
400 mm vahvuisia massiivibetonirakenteita. 
Betonimassana käytettiin titaanioksidilla val-
kaistua itsetiivistyvää eli IT-betonimassaa, joka 
pumpattiin muottiin alareunaan sijoitettujen 
valuyhteiden kautta. Näin varmistettiin, että 
massa täyttää muotin mahdollisimman tii-
viisti. Kojeistorakennuksen seinissä on kanta-

vat sisäkuorielementit, joiden pinnalle asen-
nettiin jäykkä lämmöneriste ja tämän päälle 
valettiin julkisivut. Massa oli samanlainen 
IT-betonimassa kuin muuntajarakennuksissa. 
Tietyillä julkisivuilla muottien alareunaan ei 
voitu rakentaa yhteitä, ja näissä kohdissa beto-
niraudoitukseen kiinnitettiin ruostumattomia 
teräsputkia, joiden avulla massa levitettiin 
muottiin putkien läpi, jolloin se täytti muotin 
alhaalta ylöspäin. RST-putket jäivät paikalla-
valukuoren sisään.

Puhdasvalupintojen onnistunut toteutus 
edellytti huolellista, kärsivällistä ja yksityis-
kohtiin asti ulottuvaa yhteistyötä tilaajan, 
arkkitehdin, rakennesuunnittelijan, urakoit-
sijoiden, betonin valmistajan ja muottitoimit-
tajan välillä. Lisäksi metallirakenteiden tiukat 
toleranssit piti sovittaa yhteen paikallavalu-
rakenteiden väljemmän toleranssin kanssa.

Sähköaseman betonirakennesuunnittelu 
ja toteutus
Kalasataman sähköaseman rakennuksissa, 
kojeistorakennuksen ja muuntajarakennuksen, 
ulkoseinissä käytettiin itsetiivistyvää betoni-
massaa, IT-betonia. Valut toteutettiin laajoina 
yhtenäisinä alueina. Korkeussuunnassa valut 
toteutettiin kahdessa vaiheessa, jotta muottien 
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valupaineet eivät kasvaneet liian suuriksi ja
massan erottumisen riski pysyi hallittavana. 
Valukorkeus oli noin viisi metriä. Valut toteu-
tettiin muottiin alakautta pumpaten, siten 
betonimassan erottumisen riski oli mahdol-
lisimman pieni, eikä muottiin ja raudoittei-
siin kohdistunut dynaamista kuormaa valun 
aikana toisin kuin tyypillisesti yläkautta valet-
taessa. Lisäksi alakautta valettaessa pintahuo-
kosia muodostuu vähemmän muotin pintaan, 
joten alakautta pumppaaminen oli luonteva 
valinta, kun tavoiteltiin laadukasta pintaa.

Kojeistorakennuksen seinä toteutettiin 
sandwichrakenteen kaltaisena, sisäkuoren 
ollessa tavallinen betonielementtirakenne ja 
ulkokuori IT-betonista paikalla valettu 160 mm 
paksu rakenne. Betonikerrosten väliin asen-
nettiin lämmöneristeeksi polyuretaanilevyt 
ennen ulkokuoren paikallavalua. Eristelevyjen 
valinnassa huomioitiin valun aiheuttama valu-
paine, joka jo viiden metrin valukorkeudella 
kasvaa merkittäväksi. Valun alaosassa seinään 
laitettiin sen vuoksi kovempaa eristelevyä kuin 
sen yläosassa. Betonikuoret sidottiin kiinni toi-
siinsa ruostumattomilla harjateräksillä, jotka 
olivat valmiina sisäkuoren betonielementeissä. 

Osaalle rakennusten betonijulkisivujen 
ulkokuorista asennettiin teräsrunko, jolla mah-
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Kalasataman sähköasema, Helsinki 
Osoite: Parrukatu 2, Helsinki 
Laajuus: 898 m2
Valmistuminen: 2019
Käyttötarkoitus: Jakelusähköasema 
Rakennuttaja: Helen Sähköverkko Oy 
Mika Heinonen, rakennuttajapäällikkö 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Virkkunen & Co Oy,
Tuomas Kivinen, arkkitehti SAFA 
Työryhmä: Tomi Laine, Uros Kostic, Anna 
Blomqvist, Maija Toivola 
Rakennesuunnittelija: Sweco Rakenne-
tekniikka Oy; Betonirakennesuunnittelun 
työryhmä: Lauri Tolvanen, Anssi Mäntynen, 
Margit Laurento
Pääurakoitsija: Oy Rakennuspartio, Sami 
Klami 
Paikallavaletut betonijulkisivut: 
Muottitoimittaja: Doka Finland oy 
Valmisbetonitoimittaja: Rudus Oy 
Kantavat betonisisäkuorielementit: 
Lahden Kestobetoni Oy

7
10 Puhdasvalupintojen onnistunut toteutus edel-

lytti huolellista, kärsivällistä ja yksityiskohtiin asti 

ulottuvaa yhteistyötä.

8 Leikkaus 9 Leikkaus
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dollistettiin jännitetyn teräsverkon kiinnitys 
melko etäälle betonisista seinäpinnoista. Beto-
nisen julkisivun ulkokuoren suunnittelussa oli 
huomioitava jännitetyn teräsverkon jännityk-
sestä ja tuulikuormasta aiheutuvat voimat. 
Teräsrunko kiinnitettiin betoniseinän ulko-
kuoreen valuun sijoitetuilla kiinnityslevyillä.

Muuntajarakennuksessa ulkoseinät 
toteu tettiin eristämättömänä ja massiivisena 

IT-betonivaluna. Seinän paksuus oli pääosin 
400 mm. Kun lämpöeristettä ei ollut välissä 
ja rakenteella oli enemmän paksuutta kuin 
kojeistorakennuksessa oli seinien toteutta-
minen suoraviivaisempaa työtä. Julkisivuver-
houksen kiinnityslevyille oli tilaa enemmän 
ja samoin raudoitteiden tekemiselle. Muutoin 
seinien toteutus tehtiin samalla tavalla kuin 
kojeistorakennuksessakin.

Rakennusten betonijulkisivujen onnistu-
nut lopputulos edellytti kaikkien osapuolten 
sitoutumista ja halua löytää parhaat menetel-
mät jokaiseen työvaiheeseen, aina betoniase-
malta työmaalle.
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11 Vaihtuvat graffitiaidan teokset elävöittävät julkisivun ilmettä.



The Kalasatama Electricity Substation
The Kalasatama Electricity Substation serves 
the rapidly developing Kalasatama area situated 
close to downtown Helsinki. It consists of two 
buildings housing transformers and a switch-
gear building, all in in-situ white concrete and 
clad over by an aluminum graffiti fence and an 
architectural steel mesh. The location is a central, 
urban site between the former Suvilahti power 
station that has been transformed into a cultural 
center and the still-functional Hanasaari power 
station. The site is located by one of the main 
traffic arteries leading to the city center.

Street art is a major, popular phenomenon 
in the area and it presented us with an opportu-
nity for the building to provide a public function, 
which is not typical of an electricity substation. 
Because of this, a graffiti fence was incorporated 
into the project. The original assignment given 
to us by the client was to propose a location for 
the project site to the city master planning office 
and to find an architectural solution that would 
make the project acceptable in that proposed 
location. The context set high standards for the 
quality of architecture.

The building program has been laid out so 
that the whole relates to the scale and position-
ing of the existing, protected buildings. The build-
ing heights were restricted to a minimum and 
correspond to the scale of the context as well. The 
materials and structures are a reference to the 
existing, impressive concrete and steel structures 
on the site. Due to our client’s security concerns, 

the concrete boxes are set back from the site 
limits. However, we did not want to create an 
ordinary industrial project in which the build-
ings are tucked behind a perimeter fence, because 
the site is in such a central location in the city. 
Instead, a 1400 mm deep metal double facade 
was designed to meet the client’s requirements 
and also to bring the building facades to the site 
limits in an urban fashion.

The woven stainless steel mesh type was 
chosen because of the depth and materiality of 
the material compared to more ephemeral types 
of meshes. The mesh reacts to ambient light in 
different ways and the outlook of the building 
changes due to the position of the sun, viewing 
distance and the effects of the weather. The shad-
ows cast by the metal structures create changing 
patterns on the concrete surfaces. The slightly 
abstract, low contrast visual effect is given by the 
stainless steel mesh above the fence functions 
as a neutral blank backround for the graffiti.

The graffiti fence is about three meters 
high and consists of interlocking aluminum 
hollow-core profiles that were designed by us 
and custom-built for the project. The aluminum 
parts were anodized to provide a durable base 
finish. The graffiti fence has turned out to be 
popular with street artists. New pieces are cre-
ated over existing ones constantly and the art 
is communicated to a wider audience through 
social media channels. Through this non-stop 
activity of erasing and creating the building 
looks different every day.

Kalasataman sähköasema
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12 Tekla rakennemalli 13 Sisätila

14 Julkisivun rakenneleikkaus
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Valo leikkii uudella Länsisalmen 
sähköasemalla 

Länsisalmen sähköasema 
on näyttävä maamerkki

Rakennushanke koostui kokonaisuudessaan 
Fingridin Länsisalmen 400 kV:n sähköaseman 
laajennuksesta ja sen uusimisesta. Sähköase-
man kautta siirretään sähköä Fingridin kanta-
verkosta vantaalaisille ja helsinkiläisille. 

Tontille rakennettiin uusi 400kV:n GIS-ra-
kennus, toinen 400/110/20 kV:n päämuuntaja-
bunkkeri sekä tehtiin tarvittavat voimajoh-
tomuutokset pääteportaaleineen. Vanhan 
päämuuntajabunkkerin julkisivu uusittiin. 
Rakentamisen loppuvaiheessa purettiin ton-
tilla sijaitseva vanha valvomorakennus sekä 
avokytkinlaitos.

Sähköasema sijaitsee erittäin näkyvällä 
paikalla, Kehä kolmosen ja Porvoonväylän 
kulmauksessa. Tästä johtuen yksi arkkitehti-
suunnittelun päätavoitteista oli luoda koko 
alueelle kaupunkikuvallisesti kiinnostava ja 
mieleenpainuva maamerkki.

Rakennusmassojen sijoittelu tontille sekä 
niiden pohjaratkaisut on tehty toiminnallisuu-
den ehdoilla kuitenkin asettamatta tiukkoja 
rajoja luovalle ja ennakkoluulottomalle arkki-
tehtoniselle ilmaisulle. Näin yleensä harmaista 
ja ilmeettömistä muuntajarakennuksista tuli 
valolyhtyjä ja tavallisesta pystyristikkoraken-
teisesta maisemaportaalista tuli noin 50 m:n 
korkuinen klassisen kaaren muotoinen alueen 
ikoni.

Muuntamorakennusten päämateriaaleina 
ovat harmaa luonnonvärinen betoni ja julkisi-

Bratislav Toskovic, arkkitehti SAFA
Parviainen Arkkitehdit Oy
bratislav@parviainenark.fi

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, 
arkkitehti SAFA
maritta.koivisto@betoni.com
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Vantaan Länsisalmen sähköaseman arkkitehtoninen konsepti 
hakee inspiraation sähköstä ja sen visuaalisesta ilmentymästä, 
valosta. Sähköaseman läpi virtaava energia ja ohi ajavien ihmisten 
virta kulkevat rinnakkain alueella, jolle haluttiin luoda kaupunki-
kuvallisesti kiinnostava ja mieleenpainuva rakennuskokonaisuus. 
Suunnitteluun vaikutti paitsi sähköaseman sijainti kahden vilk-
kaan liikenneväylän välissä, myös se, että rakennuksen julkisivu 
on joka puolelta pääjulkisivu.

1

2

3

2 Sähköasema toimii näyttävänä maamerkkinä.

3 Valaistu rakennus näkyy kaupunkikuvassa ja on 

kaikkien nähtävillä.

1 Asemapiirustus

mailto:bratislav@parviainenark.fi
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Länsisalmen sähköasema on näyttävä maamerkki

4 1. kerros 5 2. kerros

6

7 Julkisivujen näkyvimmät aiheet ovat lasilankuista 

tehdyt julkisivuverhoukset, jotka ovat 600 mm irti 

betonisesta päämassasta. Välitila on iltaisin valaistu, 

jolloin rakennukset muuttuvat valolyhdyiksi.

6 Muuntamorakennusten päämateriaaleina ovat 

harmaa luonnonvärinen betoni ja julkisivujen graa-

finen betoni sekä lasi.
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vujen graafinen betoni sekä lasi. Julkisivujen 
näkyvimmät aiheet ovat lasilankuista tehdyt 
julkisivuverhoukset, jotka ovat 600 mm irti 
betonisesta päämassasta. Välitila on iltaisin 
valaistu, jolloin rakennukset muuttuvat valo-
lyhdyiksi ja sähkö näkyväksi ilmiöksi. Lasityy-
pin valinnalla on haettu suoraa yhteyttä lasista 
tehtyihin eristinlautasiin, joita käytetään laa-
jasti sähkönjakeluteollisuudessa.

GIS-rakennus on 3-kerroksinen betonira-
kenteinen rakennus, jonka suurimmat tilat 
ovat kytkinlaitetila ja sen alapuolella oleva 
kaapelitila. Muut tekniset tilat on sijoitettu kol-
meen eri kerrokseen rakennuksen eteläsivulle.

Korkea kaarenmuotoinen maisemaportaali 
on tehty corten-teräsputkista, jotka ovat hal-
kaisijaltaan 800 mm. Näin korkean rakennel-
man materiaalin valinnassa oli tärkeä tekijä se, 
että corten-teräs ei tarvitse jatkuvaa huoltoa. 
Cortenin luonnollinen ja lämmin ruosteen väri 
resonoi harmonisesti muiden julkisivumateri-
aalien kanssa sekä luonnonvalossa että iltaisin. 
Toisin kuin muut rakennusten sisältä valaistut 
julkisivut, maisemaportaali on valaistu ulkoa 
päin.

Länsisalmen sähköasemalla yhdistettiin 
rakenne- ja talotekniikka arkkitehtuuriin
Uudistetun  Länsisalmen sähköaseman teh-
tävä on arkinen, mutta tärkeä: se turvaa lähes 
800 000 pääkaupunkiseudun asukkaan säh-
könsaantia. 

Omistaja Fingrid halusi panostaa uuteen 
sähköasemaan, joka on maisemassaan näky-
vällä paikalla.

Rakennuksen suunnittelu oli ainutlaatui-
nen kokemus kaikille kohteen suunnittelijoille. 
Rakennus palvelee satoja tuhansia ihmistä, 
mutta siinä ei asu tai oleskele yhtään henkilöä. 

Sähköasema koostuu kolmesta rakennus-
kokonaisuudesta; uudesta muuntajabunkke-
rista, sähköasemarakennuksesta sekä noin 50 
metriä korkeasta corten-teräksisetä maisema-
portaalista. 

”Mitoiltaan suurikokoinen ja muodoltaan 
sekä materiaaliltaan poikkeuksellinen maise-
maportaali oli mielenkiintoinen ja uudenlainen 
haaste rakennesuunnittelijalle. Siinä tehtiin 
hyvää yhteistyötä kaikkien suunnittelijoiden, 
konepajan sekä asentajien kanssa ja hyödyn-
nettiin uusimpia suunnittelun työkaluja, kuten 
tietomallinnusta ja laserkeilausta”, kertoo 
hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Anssi 
Mäntynen Swecolta.

Betonirakenteiden osalta korkeat betosei-
nät ja massiiviset valut olivat osaltaan haas-
tavia, mutta onnistuivat hyvin. Muuntajara-
kennuksessa tehtiin mittavia betonirakenteita.

Rakennuksen suunnittelussa olivat 
mukana sekä Swecon rakenne- ja talotek-
niikkasuunnittelijat. Sweco vastasi myös työ-
maa-aikaisesta rakennuttamisesta. 

Valaistuksella on rakennuksessa erittäin 
keskeinen rooli. Rakennusten ja kaaren valais-

tuksesta vastasivat Swecon valaistussuunnit-
telijat.

Kohde oli uudenlainen kokemus Swecon 
talotekniikkasuunnittelijoille. ”Useat kohteet 
ovat haastavia, mutta tämä poikkesi mielen-
kiintoisella tavalla perussuunnittelusta. Pro-
jektissa oli paljon teknisiä maadoitukseen ja 
sähköasemien ojaukseen liittyviä suunnittelu-
tehtäviä ja hyödynsimme suunnittelussamme 
nykyaikaisimpia TATE-ratkaisuja esimerkiksi 
turvavalaistuksessa ja LVI-ohjauksissa”, kertaa 
Swecon projekti-insinööri Ricardo Weibel Aven-
dano. 

Fingridin Länsisalmen sähköaseman jul-
kisivuissa on käytetty Reglit-Opal, hiekkapu-
hallettuja profiililaseja. Lasilankkujen tausta 
on iltaisin valaistu, mikä luo rakennukselle 
pimeälläkin erottuvan hehkun. 

– Projekti toteutui aikataulussaan. Inves-
tointipäätöksen jälkeen sähköaseman uudistus 
oli valmis 27 kuukaudessa, josta rakennusvaihe 
vei 21 kuukautta. Arkkitehti sai suunnitelmat 
valmiiksi muutamassa kuukaudessa. Vantaan 
kaupunki hyväksyi rakennussuunnitelmat 
ilman suurempia muutoksia.

– Koko ketju toimi ja onnistui projektin 
ajan. Pysyimme suunnitellussa aikataulussa ja 
noin 18,5 miljoonan budjetissa, kertoo Fingridin 
projektipäällikkö Jarmo Henttinen.

Länsisalmen sähköaseman maarakennus-, 
perustus- ja rakennustekniset työt urakoi pää-
urakoitsijana toiminut RTA Yhtiöt.

7
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8 Betonirunkoelementtien rakennustyö käynnissä.

9 Julkisivujen rakennustyö. Graafiset betoniele-

mentit asennettuina.

10 Lasilankku- ja graafinen betonijulkisivu.
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RTA Yhtiöt toteutti 400 kV muuntajan beto-
nirakenteiden rakentamisen sekä GIS-raken-
nuksen maa- ja rakennustekniset työt. Urak-
kaan kuuluivat lisäksi sähköaseman aluetyöt 
sisältäen aidat, kaapelikanavat, laite- ja por-
taaliperustukset. Rakennusurakkaan kuului-
vat elementtiasennustyöt suunnitteluineen, 
talotekniikkatyöt ja teräsrakenteet.

Urakka-aika alkoi kesäkuussa 2016 ja päättyi 
helmikuussa 2018. Töiden urakkasumma oli 5,3 
miljoonaa euroa ja koko hankkeen investoin-
nin arvo oli noin 18,5 miljoonaa euroa.

Palkittu sähköasema
Länsisalmen asema on saanut paljon tunnus-
tusta onnistuneesta lopputuloksesta.

Sähköasema ja Parviainen Architects saivat 
voiton Amsterdamissa pidetyn kansainvälisen 
2018 World Architecture Festivalin ”Production, 
Energy & Recycling” -kategoriassa. Kansain-
välinen tuomaristo antoi erityistunnustusta 
rohkealle satsaukselle ulkoasuun.

Sähköasema on palkittu vuoden 2018 Kehä-
kukka-palkinnolla, joka on Vantaan kaupungin 
tunnustus laadukkaille arkkitehtuurikohteille. 
Palkinto myönnettiin Länsisalmen sähköase-
malle sen arkkitehtonisen ratkaisun selkeyden 
ja vahvan kokonaiskonseptin vuoksi.  

Sähköasema sai myös kunniamaininnan 
2018 Tekla BIM -kilpailussa.

Lopuksi:
Länsisalmi on Tammiston ohella toinen pää-
kaupunkiseudun tukijaloista, joista syötetään 

sähkö Helsingin ja Vantaan kantaverkkoihin. 
Länsisalmesta ja Tammistosta on liitynnät 
Helen Sähköverkko Oy:n ja Vantaan Energia 
Sähköverkot Oy:n verkkoihin, jotka jakelevat 
sähköä seudun 800 000 asukkaalle.

Uuden aseman huipputekniikka ja lisään-
tynyt teho parantavat käyttövarmuutta myös 
haittatilanteissa. Jos yksi neljästä yhteydestä 
olisi vian tai huollon takia pois pelistä, sähkön-
siirto jatkuu normaalisti kolmen muun kautta 
eikä haitta vaikuta ulospäin. Tarvittaessa pel-
kästään Länsisalmen asemassa riittää tehoa 
kattamaan Helsingin ja Vantaan sähköntar-
peet. Täysautomatisoitua asemaa valvotaan 
Fingridin kantaverkkokeskuksesta.

Länsisalmen sähköasema
Fazerintie 1, Vantaa
Rakennusaika: 2015–2018
Kokonaisala: 1975 m2
Rakennuttaja: Fingrid Oyj
Rakennuttajakonsultti: Sweco PM Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Parviainen 
Arkkitehdit Oy 
Bratislav Toskovic, pääsuunnittelija, arkki-
tehti
Suunnittelutiimi: Juha Taponen, Miikka 
Liukka, Jyri Jernström, Hannu Kymäläinen
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetek-
niikka Oy
LVIAS-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
Palotekninen suunnittelu: Paloässät Oy
Pääurakoitsija: RTA Yhtiöt Oy
Voimajohto sekä maisemaportaalin urakoit-
sija: Empower PN Oy
Laitetoimittaja: ABB Finland Oy
Betonimuotit: Peri Oy
Valmisbetoni: Ruskon Betoni Oy
Betonirungon elementit: Betonimestarit Oy, 
Nastola
Graafiset betonijulkisivuelementit: Betoni-
mestarit Oy

Länsisalmen sähköasema on näyttävä maamerkki

11

11 Tekla rakennetietomalli.
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Fingrid, Länsisalmi Power Station
The architectonic concept derives its inspira-
tion from electricity and its visual manifesta-
tion: light. The juxtaposition of energy flow-
ing through the power station with the flow of 
vehicular traffic passing by the site inspired us 
to create a visually attractive and memorable 
architectural entity.

The construction project dealt with the 
expansion and renewal of Fingrid’s 400 kV 
Länsisalmi electric power station. Electricity 
is transmitted from Fingrid’s main grid through 
the power station to the residents of Vantaa and 
Helsinki. In addition to the necessary changes 
to the grid and its portals, a new GIS building of 
400 kV and another main transformer bunker 
of 400/110/20 kV was constructed on the site. 
The façade of the old main transformer bunker 
was renewed. Near the end of the construction 
phase, an old monitoring building and a switch-
yard located on the site were demolished.

The power station is sited at a highly vis-
ible location at the corner of Ring Road III 
and the Porvoonväylä highway. Because of 
this location, one of the main goals of the 
architectural design was to create a visually 
attractive and memorable urban landmark. 
The placement of the building volumes on 
the site, as well as their plan configurations, 
follow functional requirements without setting 
any strict boundaries that would have inhib-
ited creative and open-minded architectonic 
expression. Thus what is generally a greyish 
and nondescript transformer building became 
a gleaming lantern and an ordinary vertically 
trussed landscape portal became an approxi-
mately 50-metre-high classically arch-shaped 
icon for the area. The transformer buildings’ 
main materials are naturally coloured graphic 
concrete and glass. The façades’ most visible 
themes are cladding elements assembled from 
glass planks detached 600 mm from the main 

volume. When the interstice is illuminated in 
the evening, the lantern-like buildings express 
electricity as a visible phenomenon. The selected 
glass type provides a direct association with 
the glazed insulators used extensively in the 
electricity distribution industry. A switchgear 
room and its cable space underneath occupy 
the largest spaces in the 3-storey concrete-
framed GIS building. Other technical facilities 
are distributed over three floors on the build-
ing’s southern side. The high arch-shaped land-
scape portal has been fabricated from Corten 
steel tubes with a diameter of 800 mm. Corten 
steel’s maintenance-free characteristic was 
an important factor in its selection for such 
a high structure. Corten’s natural and warm 
rusty colour resonates harmoniously with other 
materials of the façade both in natural light 
and in the evening. Unlike other façades illu-
minated from the interior, the landscape portal 
is illuminated from the exterior.

Länsisalmen sähköasema on näyttävä maamerkki

12



533 2020

Länsisalmen sähköasema on näyttävä maamerkki

14
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12 Sisätila

13 Leikkaus

14 Iltavalaistus korostaa rakennusten näyttävyyttä ja 

tuo samalla esiin sähköaseman merkittävää toimintaa.



Meilahden raitiotieliikenteen 
sähkönsyöttöasema

Helsingin kaupungin liikenne liikelaitos HKL 
rakennutti Helsingin Meilahteen sähkönsyöt-
töaseman palvelemaan Meilahden raitotielii-
kennettä. Aikaisempi Meilahden raitiotielii-
kenteen sähkönsyöttöasema oli Helsingin van-
himpia ja sijaitsi viereisessä arkkitehti Hilding 
Ekelundin suunnittelemassa sähköasemassa. 
Uuden sähkönsyöttöaseman sijainti sovittiin 
yhdessä kaavoittajan kanssa.

Rakennus on sijoitettu Kuusipuistoon, Kal-
lioportaankujan ja olemassa olevan kallion väli-
selle kapealle kaistaleelle. Rakennus on noin 
80 m2 suuruinen ja sen tilat koostuvat pääosin 
kahdesta sähkötilasta ja muuntajatilasta sekä 
niitä palvelevasta jäähdytystilasta.

Rakennuksen kantava runko on valu-
harkkorakenteinen, yläpohja on rakennettu 
ontelolaatoilla ja porapaalutettu alapohja on 
paikallavalettua teräsbetonia. Rakennuksen 
viherkatolla kasvaa maksaruohoa.

Rakennuksen betonijulkisivut ovat valmis-
tettu itsetiivistyvästä polymeerikuitubetonista, 
joka on paikallavalettu 3D-muottiin. Betonin 
värinä on käytetty valkobetonin ja harmaan 
betonin sekoitetta. 

Muottipinta tehtiin havuvanerista kol-
miulotteiseen muotoon ja se pystytettiin ele-
mentteinä paikan päällä AA-luokan paikalla-
valua varten. Korkeat julkisivuvalut tehtiin 
täyskorkeina ja suurten valupaineiden vuoksi 
valumuottien suunnitteluun kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota. Betonimassa pumpattiin 
seinän alaosasta muotin pohjalta siten, että 
betonimassa nousi alhaalta ylöspäin täyttäen 

muotin mahdollisimman tasaisesti. Suuret 
julkisivuvalut sekä itsetiivistyvä kuitubetoni 
yhdistettynä 3D-muottiin tekivät hankkeesta 
haastavan ja ainutlaatuisen. 

Paikallavalurakenteiden muottisuunnitteli-
joiden ja urakoitsijoiden työn yhteensovittami-
nen ja detaljiikan tarkkuus oli vaatimuksena, 
jotta saatiin haluttu laadukas lopputulos.

Julkisivupinnan muotokieli on saanut 
inspiraationsa Kuusipuiston kallion muo-
doista. Vahvassa urbaanissa ympäristössä 
kuvioksi muovaantui epäsymmetrinen graa-
finen reliefi, joka vielä kaukaisesti muistuttaa 
taustalla olevasta orgaanisesta kalliosta. 

Julkisivun kolmiulotteiset muodot koos-
tuvat pyramideista, joiden kärjet työntyvät 
sisään ja ulos julkisivupinnasta. Kuvio on voi-
makkaimmillaan vilkkaalle Paciuksenkadulle 
päin ja tasaantuu sekä loppuu Kallioportaan-
kujalla. Kuusipuiston puolella betonipinta on 
sileää, eikä reliefiä sinne enää tehty.

Nina Rusanen, arkkitehti SAFA 
Tuomas Kivinen, arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co 
tuomas.kivinen@virkkunenco.fi
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Helsingin Meilahden raitioliikenteen uusi sähkönsyöttöasema 
rakennettiin Paciuksenkadun varteen. Rakennuksen betonijul-
kisivut on valmistettu itsetiivistyvästä polymeerikuitubetonista, 
ja paikallavalettu 3D-muottiin.

1 Betonijulkisivun kolmiulotteiset muodot koos-

tuvat pyramideista, joiden kärjet työntyvät sisään ja 

ulos julkisivupinnasta. 1
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Power substation for Meilahti tramway 
system
Helsinki City Transport HKL has had a power 
substation built in Meilahti for the tramway 
system in Meilahti. The building is located in a 
narrow strip between Kuusipuisto Park and a 
rocky face. It is about 80 m2 in size, consisting pri-
marily of two electrical rooms and a transformer 
room, and a cooling space serving these rooms.

The load-bearing frame was built from cast 
concrete blocks, the roof from hollow-core slabs 
and the base floor is reinforced concrete cast in 
place, supported on drilled piles. The building 
features a green roof with a sedum cover.

The rock forms in Kuusipuisto Park have 
inspired the design language of the facade sur-
face. The selected patterning is an asymmetrical 
graphic relief which has a distant echo of the 
natural rock in the background of the building. 
The concrete facades of the buildings were built 
with self-compacting polymer fibre reinforced 
concrete, cast on site into a 3D form. The con-
crete was dyed in a mixture of white and grey 
concrete. The concrete forms were built from 
spruce plywood in three-dimensional shape and 
erected as prefabricated units on the site for 
cast-in-place pouring. 

The facades were poured in full-height 
sections and special attention was paid to the 
design of the formwork due to the high casting 
pressures. The concrete mix was pumped from 
the bottom of the formwork in the lower part 
of the wall, up into the formwork to fill it as 
uniformly as possible. 
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Meilahden raitiotieliikenteen sähkönsyöttöasema

Meilahden raitiotieliikenteen 
sähkönsyöttöasema
Osoite: Kallioportaankuja 2
00270 Helsinki

Valmistumisvuosi: 2019
Kiinteistön omistaja: Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos, HKL
Rakennuttaja: Helsingin kaupungin liikenne-
liikelaitos, HKL
Rauno Iivari, rakennuttajapäällikkö
Arkkitehti: Nina Rusanen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co
Paikallavalurakenteiden muottisuunnittelija: 
Heikki Möttönen, diplomi-insinööri,
Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy ja
Rakennus Oy Seppo Turunen
Pääurakoitsija: Rakennus Oy Seppo Turu-
nen, Jari Seppänen
IT-betoni/kuitubetonitoimittaja: Rudus Oy
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2

3

2 Raitioliikenteen sähkönsyöttöasema on sijoitettu 

Kuusipuistoon, Kallioportaankujan ja olemassa olevan 

kallion väliselle kapealle kaistaleelle vilkkaan Paci-

uksenkadun varteen.

3 Viherkatolla kasvaa maksaruohoa.

4 Betonijulkisivun epäsymmetrinen graafinen reliefi  

muistuttaa taustalla olevasta kalliosta.

5 Kuusipuiston puolella betonipinta on sileä puh-

dasvalupinta. Pihan päällysteissä on käytetty vettä-

läpäisevää reikäkiveä.
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Hyväntoivonpuiston maisema-arkkitehtuuri 
ilmentää 2010-2020 lukujen arvoja, tuoden 
uusia tuulia ja muistaen mennyttä. Puisto ja 
sen taitorakenteet, sillat ja taidetukimuurit, 
toimivat kaupunginosan maamerkkeinä ja 
luovat alueelle identiteetin.

Puistossa sijaitsee päiväkodin piha, leikki-
alueita, liikuntakenttiä, koirapuisto, kaupun-
kiaukioita sekä runsaasti vapaita nurmi- sekä 
niittyalueita oleskeluun, virkistäytymiseen 
ja liikkumiseen. Puistosta kehittyy vuosien 
kuluessa satojen puiden kasvaessa puisto-
metsä, mikä tukee paikallisia ja valtakunnal-
lisia ilmastotavoitteita.

Teknisesti hanke on ollut vaativa, puiston 
alla sijaitsevat jäteasema, pysäköintilaitos sekä 
kalliotiloja. Puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan 
suoraan rakennuksiin ja alueen kortteleihin, 
– katualueelle on viiden metrin korkeusero. 
Suunnittelu- ja edelleen rakentamistehtävä 
on ollut erittäin monitahoinen alueen satojen 
yhtäaikaisten suunnittelu- ja rakennusprojek-
tien vuoksi. 

Helsingin Jätkäsaaressa uusi puisto 

Hyväntoivonpuisto

Outi Palosaari, arkkitehti SAFA,  
VSU maisema-arkkitehdit Oy 
outi.palosaari@vsu.fi 
 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, 
arkkitehti SAFA 
maritta.koivisto@betoni.com

Hyväntoivonpuisto on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi virkistysalue Helsingin uudessa Jätkäsaaren 
kantakaupunginosassa. Miellyttävät maisematilat, maisematilojen 
sarjat ja niistä muodostuva harmoninen kokonaisuus ovat olleet 
suunnittelun tavoitteina. Puisto ja sen taitorakenteet, sillat ja 
betoniset taidetukimuurit, toimivat kaupunginosan maamerk-
keinä ja luovat alueelle vahvan identiteetin.

1

2

3

1 Asemapiirros

2 Mustissa betonisissa taidetukimuureissa on pesu-

betoni- ja kiiltäväksi hiottuja pintoja.

3 Hyväntoivonpuiston pohjoisosa.

58 3 2020
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Hyväntoivonpuisto Helsingin Jätkäsaaressa

Puiston suunnittelussa ja rakentamisessa 
on hyödynnetty kattavasti tietomallintamista. 
Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa laadit-
tiin Suomen ensimmäinen puistorakentamisen 
tietomalli vuonna 2014. Myöhemmin tietotai-
toa on hyödynnetty valtakunnallisen maise-
masuunnittelun tietomallinnusvaatimusten 
laatimisessa.

Rakennuttaja on onnistunut tehtävässään 
erinomaisesti ja luotsannut moniulotteisen 
hankkeen maaliin korkeista kaupunkikuval-
lisista ja teknisistä lähtötavoitteista tinkimättä. 

Hyväntoivonpuisto palvelee ympärivuoti-
sesti niin asukkaita kuin alueella vierailijoita. 
Puisto onkin jo heti valmistuessaan otettu 
omaksi.

Vaativia taitorakenteita
Korkeatasoiset taitorakenteet rikastavat kes-
keistä kevyenliikenteen reittiä ja kaupunki-
kuvaa sekä luovat uudelle kaupunginosalle 
identiteetin ja samalla muistumia entisistä ja 
nykyisistä satamatoiminnoista. 

Voimakkaat siltaelementit ovat Jätkäsaa-
ren kaupunginosan maamerkkejä. Kirkkaan 
oranssit ristikkorakenteiset terässillat yhdis-
tävät vehmaat puiston osat ja ylittävät Väli-
merenkadun sekä Länsisatamankadun. Poi-
muilevien yli 5 metriä korkeiden betonisten 
taidetukimuurien mustat pesubetoni- ja kiil-
täväksi hiotut mosaiikkibetonipinnat luovat  

muistumia aiemmin paikalla sijainneista 
rantakallioista.

Puistossa sijaitsevien päiväkotipihojen, 
koirapuiston, leikki- ja urheilualueiden teräs-
verkkoaidatut alueet ovat läpinäkyviä lieriöitä 
vehmaan puiston keskellä.

Kasvillisuus on runsasta ja puita on istu-
tettu paikoitellen hyvinkin tiheään tavoitellen 
lähimetsän tunnelmaa. Laajat nurmi- ja niit-
tyalueet ovat merkittäviä niin käytön kuin 
maiseman ja maisematilojen kannalta. Pitkät 
näkymät ovat tärkeä osa alueen luontaista saa-
ristomaisemaa.

4

5

4 Näkymä Hyväntoivonpuistoon.

5 Puiston rakentamisen aikataulu on sidottu ympä-

röivien rakennusten aikatauluun.
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Hyväntoivonpuisto Helsingin Jätkäsaaressa

Hyväntoivonpuisto, pohjoisosa  ja 
Selkämerenpuiston eteläosa 
Sijainti: Rionkatu 11, 00220, Jätkäsaari, 
Helsinki  
Suunnitteluvuodet: 2007–2020
Valmistuminen 7 / 2020
Pinta-ala: 5 ha
Tilaaja: Helsingin kaupunki
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki, Kaupun-
kiympäristön toimiala 
Pääsuunnittelu:
• VSU maisema-arkkitehdit Oy: projek-
tinjohto, puiston pääsuunnittelu, mai-
semasuunnittelu, kaupunkikuvallinen 
suunnittelu, puisto- ja vihersuunnittelu sekä 
taitorakenteiden arkkitehtisuunnittelu
Alikonsultit:
• Ponvia Oy, taitorakenteiden rakennesuun-
nittelu
• Plaana Oy, pinnantasaus-, kunnallistek-
niikka- ja liikennesuunnittelu
• Geobotnia Oy, maarakennesuunnittelu
• Arja Lehtimäki, ympäristötaide
Muut konsultit:
• LiCon-AT Oy, valaistussuunnittelu
Urakoitsijat:
• GRK Infra Oy, taidetukimuurit, sillat ja 
portaat
• Liikelaitos Stara, puisto
Betoniset mustat taidetukimuurielementit: 
Betoniluoma Oy

6

7

6  Puisto on rakennettu polveilevaksi, viitisen metriä 

korkeammaksi kuin Länsisatamankatu ja Välimeren-

katu.

7 Betonisten tukimuurien asennus ja luiskaraken-

teiden rakennustyöt käynnissä.
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Hyväntoivonpuisto Helsingin Jätkäsaaressa

8

9

8,9 Vaihtelevan muotoiset betoniset taidetukimuu-

rit luovat muistumia alueella aiemmin sijanneisiin 

rantakallioihin.
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Hyväntoivonpuistoso on Jätkäsaaren vihreä 
sydän. Valmis puisto on 88 metriä leveä ja reilun 
kilometrin mittainen eli Esplanadin puiston 
levyinen, mutta kokonaisuudessaan yhtä suuri 
kuin Kaivopuisto. Puisto on rakennettu pol-
veilevaksi, viitisen metriä korkeammaksi kuin 
Länsisatamankatu ja Välimerenkatu.

Puisto on suunniteltu kestämään aikaa ja 
se on tehty asukkaiden mielipiteitä ja toiveita 
kuunnellen. Puistoalueen tärkeitä lähtökohtia 
ovat olleet helppo kunnossapito ja huolto. Ne 
vaikuttavat myös puiston viihtyisyyteen ja 
pitkä-ikäisyyteen. 

Nurmea, leikkipaikkoja ja liikuntakenttä
Hyväntoivonpuisto on omiaan lasten leikkei-
hin, nurmikolla lepäilyyn ja pelailuun. Puis-
toon tulee useita lasten leikkipaikkoja, joista 
osa on kaikille avoimia, osa taas päiväkotien 
käytössä. Esimerkiksi päiväkotien Jaala ja 
Loisto leikkipihat ovat Hyväntoivonpuistossa.

Puiston eteläosaan tulee aidattu liikunta-
kenttä, maan uumenissa sijaitsevan jätteen 
keräysasema Röörin päällä. Eteläosaan tulee 
myös asukaspuisto, jonka sisätilat tulevat pal-
velukortteleihin.

Puiston eteläkärkeen tulee myös uima-
paikka ja lähiliikuntapaikka.

Rauhallinen maisema
Hyväntoivonpuisto kumpuilee hillitysti ja 
loivasti. Puiston suunnittelussa maisemaan 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Lähtökoh-
tana ovat olleet miellyttävät maisematilat, 
maisematilojen sarjat ja niistä muodostuva 
harmoninen kokonaisuus. Puiston poikittai-
set ja pituussuuntaiset pitkät näkymät ovat 
tärkeitä. Näkymiä rytmittävät suurehkot 
puustoryhmät.

Päiväkotien leikkipihat, liikuntakenttä ja 
koirapuisto rakennetaan hieman keskimää-
räistä puiston pintaa alemmaksi.

Hyväntoivonpuisto on 
keskeinen kulkuväylä
Hyväntoivonpuisto on paitsi virkistysalue, 
myös keskeinen kevyen liikenteen kulkuväylä. 
Tärkein kävely- ja pyöräreitti kulkee puiston 
keskellä ja yhdistää Ruoholahden Jätkäsaaren 
kautta merenrantaan. Puiston poikki kulkee 
yhdysreittejä ja erilaisia oikopolkuja pääväy-
lälle.

Jätkäsaaren pinta-alasta viidennes eli noin 20 
hehtaaria tulee olemaan puistojen peitossa. 
Suurin viheralue, Hyväntoivonpuisto, on  
lähes valmis ja tulee valmistuttuaan olemaan 
kilometrin mittainen ja lähes sata metriä 
leveä keidas, jossa kulkevat saaren kevyen 
liikenteen pääväylät. Puistossa on tilaa lii-
kuntaan, loikoiluun ja leikkimiseen.

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston sillat ja 
betoniset taidemuurit maamerkkeinä

Hyväntoivonpuisto Helsingin Jätkäsaaressa

10

10 Helsingin Jätkäsaaren keskuspuiston rakentami-

sen ensimmäinen vaiheessa Hyväntoivonpuistoon 

rakennettiin, Välimerenkadun ylittävä kävelysilta. 

Silta on tarpeen, koska täytemaalle perustetun puiston 

maanpinnan taso sijaitsee useita metrejä kadunpin-

nan yläpuolella.
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Hyväntoivonpuisto Helsingin Jätkäsaaressa

11

12

11 Pysäköintilaitoksen sisäänajo Välimerenkadulla.

12 Pesubetoni- ja kiiltäväksi hiotuttujen mustien 

betonimuurien ilme vaihtelee eri valaistuksessa.

13 Sillan arkkitehtuurista on muodostunut alueen 

maamerkki "Rokkiporkkana".
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Hyväntoivonpuiston sisällä kulkevat reitit 
ovat esteettömiä. Lisäksi puistosta on esteetön 
kulku tonttikaduille sekä Välimerenkadulle ja 
Länsisatamankadulle. Kaduilta pääsee puis-
toon myös portaita pitkin. Puiston pohjois-
osassa kävelytiet ovat pääasiassa sirote- tai 
kivituhkapintaisia, ja pyörätie on sininen

Puistoa ympäröivien asuinrakennusten 
pelastusreitit on huomioitu puiston suunnit-
telussa asemakaavan mukaisesti.

Hyväntoivonpuiston kasvillisuus 
ja ympäristötaide
Hyväntoivonpuistoon on istutettu monipuo-
linen joukko puita: lehmuksia, vaahteroita, 
tuomia, tammia, leppiä ja monia muita. Puut 
ovat tärkeitä paitsi viihtyisyyden ja maaston-
muotoilun vuoksi, myös tuulisuuden vähen-
tämiseksi. Lisäksi ne luovat miellyttävän 
pienilmaston.

Kasvillisuudessa on pyritty monilajisuu-
teen ja kokonaisuuteen sopivaksi. Kasvien 
täytyy myös kestää äärimmäisiä sääolosuh-
teita. Puistossa korostuvat erityisesti puu-
saarekkeet ja laajat nurmipinnat. Täydentäviä 
kasveja ovat muun muassa maanpeitepensaat, 
perennat, koristeheinät ja köynnökset.

Hyväntoivonpuistossa on maisemataidetta, 
joka näkyy esimerkiksi tukimuureissa ja sei-
nissä. Niissä on muistumia alueen historiasta.

Kevyen liikenteen sillat ovat myös osa 
ympäristötaidetta. Teräsrakenteisissa ristik-
kosilloissa on teräsbetoninen kansilaatta. 
Lisäksi puiston eteläosassa on kuvanveistäjä 
Laura Könösen massiivinen kiviteos.

Hyväntoivonpuiston rakentaminen 
Hyväntoivonpuiston rakentaminen on ollut-
mittava urakka ja kestänyt vuosia. Puiston 
rakentamisen aikataulu on sidottu ympäröi-
vien rakennusten aikatauluun, sillä puistoa 
reunustavat rakennukset on pitänyt rakentaa 
ensin korkeuseron ja rakennusteknisten syiden 
vuoksi. Lisäksi puiston aluetta on jouduttu 
käyttämään siihen rajautuvien rakennustyö-
maiden työmaatiloina.

Puiston pohjoisosan rakennustyöt ovat nyt 
valmistuneet. Lisäksi päiväkoti Jaalan leikki-
puisto on valmistunut. Hyväntoivonpuisto on 
saanut yhteyden Selkämerenpuistoon Välime-
renkadun ylittävällä kevyen liikenteen teräs-
rakenteisella sillalla.

Jätkäsaaren terässillan rakentaminen
X-muotoisen kevyenliikenteen terässillan 
nostotyö vaati useiden viikkojen valmistelun 
ja kaksi massiivista nosturia. Samaan aikaan 
kun nosturit nousivat osa osalta korkeuksiinsa, 
silta siirrettiin kolmella lavetilla kohti lopul-
lista paikkaa läheiseltä Saukonlaiturilta, jonne 
silta oli tuotu meriteitse Virosta. Asennustyö 
tehtiin yön aikana ja itse asennus sujui noin 
kahdessa tunnissa. Työn suoritti Graniittira-
kennus Kallio. 

Lopullisesti silta valmistui sen jälkeen 
kun kansi oli raudoitettu ja valettu, mikä vei 
yhteensä noin kuukauden sillan rungon asen-
nushetkestä lukien.

Välimerenkadun ylittävän X-terässillan 
kanssa lähes identtinen terässilta asennetaan 
muutaman sadan metrin verran ensimmäistä 
siltaa etelämmäs. Tämä toinen silta on osa 
Hyväntoivonpuiston eteläistä suunnitteluko-
konaisuutta, jonka tultua toteutetuksi koko 
puisto on valmis.

Puistossa vaativia taidebetonitöitä
Vaativan siltatyön lisäksi Hyväntoivonpuis-
toon rakennettiin muodoiltaan ja mitoiltaan 
vaativia betonisia mustia ”taidetukimuureja”.

Hyväntoivonpuisto Helsingin Jätkäsaaressa
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Hyväntoivonpuisto - ≈Good Hope Part – new 
park in Jätkäsaari area of Helsinki
Good Hope Park in the new downtown block 
of Jätkäsaari provides a new recreational area 
of a high standard in terms of the townscape 
and functionality. The goals defined for design 
include pleasant landscape spaces, series of 
landscape spaces and the harmonious entity 
that they create. The park and the engineering 
structures in it, bridges and art-bearing con-
crete retaining walls with art, serve as land-
marks in the town block and give the area a 
specific identity.

The park comprises the courtyard for a 
kindergarten, playground areas, sports fields, 
a dog park, town squares and plenty of free 
lawn and meadow space for lounging, recrea-
tion and exercise. 

The project was a challenging one in techni-
cal terms, with an underground waste manage-
ment centre, carpark and rock facilities. The 
park is on all sides directly bordered by build-
ings and town blocks – there is a five-metre 
difference in elevation between the park and 
the street area.

Building information modelling has been 
utilised extensively in the design and build-
ing of the park. The first building information 
model for park construction was prepared in 
2014 when Good Hope Park was at its building 
design stage. 

Graniittirakennus Kallion urakkaan on 
kuulunut sillan lisäksi paikallavalettavat 
betonirakenteet ja betonisten tukimuurien 
kuorielementtien asennus.

Mustien korkeiden betonielementtien geo-
metria poikkeaa tavanomaisesta.

– 90 astetta on tässä kohteessa jokseenkin 
tuntematon kulma, kertoo elementit toimitta-
neen Betoniluoma Oy:n toimitusjohtaja Mikko 
Torvela. 

Betoniluoma toimitti lähes 300 kolmiulot-
teista tukimuurielementtiä Hyväntoivonpuis-
toon.

Kaikki rakenteet on tietomallinnettu, myös 
mustasta graniitista työstettävät porraskivet, 
jotka valmistettiin mittoihinsa kivet toimitta-
neen Loimaan Kivi Oy:n tehtaalla.

Perinteisiä rakennepiirustuksia työmaalla 
on ollut käytössä vain vähän: vain paikallava-
lurakenteiden raudoitukset on esitetty prin-
tatuissa kuvissa.

Jätkäsaaren ensimmäiset asuinkorttelit 
valmistuivat vuonna 2012, ja koko alue on 
suunnitellulta rakennuskannaltaan valmis 
2030-luvulla. 

Hyväntoivonpuisto tulee toimimaan leväh-
dyspaikkana uusien kortteleiden ja uuden 
katuverkoston merkittävässä keskiössä.

14

The developer succeeded excellently in the 
task, coordinating the multidisciplinary pro-
ject to the end result without compromising 
the high initial objectives related to townscape 
and technical solutions. 

Powerful colours make the precast bridge 
sections landmarks in the Jätkäsaari area. The 
bright orange steel bridges of lattice construc-
tion connect the lush park areas and cross 
over both Välimerenkatu Street and Länsisa-
tamankatu Street. 

The undulating, art-bearing concrete 
retaining walls are more than 5 metres high, 
and feature black exposed-aggregate and high-
polished terrazzo concrete surfaces which bring 
back reflections of the shore rocks that previ-
ously stood in the area. The total number of 
black precast concrete units with art presenta-
tions is about 300.

There is an abundance of vegetation and 
in some parts trees have been planted quite 
densely to create the feeling of a local woody 
area. 

14,15,16    Kaduilta voi nousta puistoon useilta pai-

koilta myös portaita pitkin. 
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Tikkurilan uusi päiväkoti Vantaalla on yksi 
Suomen suurimmista. Yli 250 lapsen hoito-
paikka saatiin sijoitettua keskelle vilkkainta 
Tikkurilaa suunnittelemalla Vantaan ensim-
mäinen kolmikerroksinen päiväkoti. Vilpit-
tömän iloinen, mutta arkkitehtonisesti tinki-
mätön rakennus on täynnä rohkeita, lasten 
maailmasta kumpuavia ratkaisuja, jotka 
tukevat leikkiin ja liikkumiseen perustuvaa 
varhaiskasvatusta. 

Rakennus koostuu kahdesta samansuurui-
sesta nopasta, joita yhdistää keskellä oleva lasi-
nen nivelosa. Rakennus on optimoitu ahtaalle 
tontille siten, että lapsille jää mahdollisimman 
paljon leikkitilaa.

Tonttia ympäröi aidan ja piharakennusten 
sarja, mikä yhdessä noppamaisten päämasso-
jen kanssa luo miellyttävän inhimillisen mit-
takaavan vastapainoksi viereisille seitsemän-
kerroksisille asuinkerrostaloille. Rakennus 
on myös alueen asukkaiden käytössä, joten 
ensimmäisestä kerroksesta on tehty kut-
suva ja avoin. Yleisenä tilana toimivan salin 
suuret ikkunat avautuvat Vehkapolulle, josta 
voi seurata rakennuksen tapahtumia. Koska 
tontti sijaitsee tiilivaltaisen asuinkorttelialueen 
keskellä, on rakennuksen ulkonäöstä haluttu 
tehdä muusta korttelirakenteesta poikkeava 
talon julkisen luonteen vuoksi.

Rakennuksen vaaleaa päämassaa on 
piristetty kirkkailla väriläiskillä. Lapsille tar-
koitetun rakennuksen on haluttu ilmentävän 
iloisuutta sekä energisyyttä korkeatasoista 
arkkitehtuuria unohtamatta. Julkisivun raik-

Laura Vara, Arkkitehti
Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd
laura.vara@parviainenark.fi
jani.ristimaki@parviainenark.fi
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laskea Krokotiilin kyydissä

Tikkurilan uuden päiväkodin pohjoispuolelle nousi valtava 
krokotiili, jonka portaita pitkin pääsee ylös ja alas ja selkää 
pitkin voi liukua alas pihalle.

2

1 Aksonometria

2 Julkisivu kadulle

3 Pihajulkisivu

4 Graafisesta betonista tehdyn krokotiilin kidassa 

voi leikkiä sateelta suojassa ja krokotiilin vatsaan 

mahtuu paljon leluja 1
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Tikkurilan päiväkodissa voi laskea Krokotiilin kyydissä

5 Leikkaus

6 Julkisivu itään

7 Liukumäen ja portaan leikkaus

5

6

7
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Tikkurilan päiväkoti ja krokotiili-liukumäki:
Tilaaja: Vantaan kaupunki Tilakeskus
Bruttoala: 2530 m2
Toteutusaikataulu:  2017–2019 

Arkkitehdit: 
Pääsuunnittelija Jani Ristimäki
Avustava pääsuunnittelija Laura Vara
Arkkitehti Helmi Mälkönen
Piirtäjä Hannu Kymäläinen
ehdotusvaiheessa Miika Liukka ja 
Kristiina Heikura

Sisustusarkkitehdit: Kaisa Eriksson, Iida Nylund
Maisema: Laura Ojala, Johanna Ristimäki
Tietomallikoordinointi: Tero Pulkkinen
Rakennesuunnittelu: Jukka Taponen, Vahanen Oy
Graafinen Betoni: Valkosementti + musta kiviaines 
Hyvinkään musta Gabro, 35R
Vihreä kuultokäsittely PSS Concrete glaze Faceal Color 
+ pintasuojaus
Betonielementtien muotit ja valaminen: SBS Betoni Oy
Urakoitsija: Jalon Rakentajat Oy

kaat värit jatkuvat piha-alueen pinnoituksissa 
sekä piharakennuksissa, jolloin piha-alueen 
värikylläinen kokonaisuus viherkattoineen 
näkyy hyvin ylhäältä kerrostaloasunnoista 
katsottuna.

Rakennuksen pohjoispuolelle nousi val-
tava krokotiili, jonka selkää pitkin voi liukua 
alas pihalle. Sisä- ja ulkotilan toiminnallinen 
yhdistäjä on hankkeen symbolinakin toimiva 
krokotiiliporras. Lämmitettynä portaana se 
toimii myös katsomorakenteena erilaisille 
tapahtumille sekä alueen lapsia riemastutta-
vana leikkipaikkana ja liukumäkenä. Krokon 
kidan alle voi mennä sateelta suojaan ja vatsan 
varastoon laittaa lelut talteen.

Alun perin korokotiili suunniteltiin teh-
täväksi vihreällä väribetonilla ja graafisella 
betonilla. Mahdollisimman raikkaan vihreän 
saavuttamiseksi päädyttiin vihreään pintakä-
sittelyyn. Graafisesta betonista tehdyn kroko-
tiilin kidassa voi leikkiä sateelta suojassa ja 
krokotiilin vatsaan mahtuu paljon leluja.

Tikkurilan päiväkodissa voi laskea Krokotiilin kyydissä

8 Krokotiili-julkisivun betonipinnat toteutettiin  

graafisella betonilla. 

9 Detalji graafisen betonipinnan kuviosta.

8

9
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Tikkurila Day Care Centre
The new Tikkurila day care centre is located in 
the heart of Vantaa, Finland, on a small plot 
amidst densely built residential area. With over 
250 children, the day care centre is one of the 
largest in Finland, and the first one built on 
three floors. The cheerful but architecturally 
uncompromising building is full of bold solu-
tions inspired by the children’s world that sup-
port play and mobility-based education.

The building consists of two cubes in iden-
tical size connected with a glass joint section, 
which also includes the main entrance. The 
positioning of the three-storey building has 
been optimized to give the children all recrea-
tional space possible.

A series of fences, brick walls and small 
buildings surrounds the site, which, together 
with the dice-like main volumes, helps create 
a pleasantly human scale in contrast with 
the adjacent seven-floor residential buildings. 
The building is open to the local community, 
which is why the appearance of the first floor 
is more transparent and welcoming. The pedes-
trians can see what is going on in the building 
through the large windows facing the Vehka-
polku pedestrian street. The architecture of 

the building stands out to indicate the public 
nature in contrast to the surrounding private 
buildings. With white plastered facades dotted 
with bright colours it creates refreshing con-
trast to the surrounding red brick seven storey 
buildings.

Splashes of bright colours enhance the 
appearance of the building’s light main volume. 
As the building’s main audience is children, 
the aim was to give the building a happy and 
energetic appearance with the means of high-
quality architecture.

A giant crocodile made of graphic concrete 
was designed on the side of the garden so that 
children could slide out of the building instead 
of climbing stairs. The mouth of the crocodile 
serves as a canopy during rainy days and its 
stomach can accommodate plenty of toys.

Tikkurilan päiväkodissa voi laskea Krokotiilin kyydissä

10 Sisätiloista avautuu mielenkiintoisia näkymiä 

ulos.

11 1. kerros

12 2. kerros
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”Saimme keväällä 2019 pienen, mutta haasta-
van tehtävän luoda oivaltava leikkiin soveltuva 
paikka Joensuun vilkkaalle kävelykadulle”, 
kertoo ympäristötaiteilija, arkkitehti Kaisa 
Berry.

Tila tälle oli pieni ja tarkkaan rajattu. 
Paikka sijaitsee vilkkaan pyöräreitin varrella, 
joten leikin alue tuli rajata aidan kaltaisella 
elementillä pyörätiestä. Arvokas kaupun-
kiympäristö ja näkymäakselit asettivat omat 
vaatimuksensa.

Leikkipaikan tai paremminkin leikkiin 
kannustavan pysähtymispaikan ideaksi ja 
teemaksi valikoitui harvinainen Joensuun 
alueella asuva Rupimanteri-lisko. Se tarjosi 
mielenkiintoisia yksityiskohtia ja oli helposti 
muovattavissa toiminnalliseksi paikaksi.

Rupimanteri-lisko on Joensuun nimikkolaji, 
jota tavataan Suomessa vain Ahvenanmaalla ja 
Itä-Suomessa. Lisko kuuluu pyrstösammakoi-
den lahkoon ja se kuuluu salamanterien hei-
moon. Rupimanteri on rauhoitettu ja suojeltava 
laji koko Suomessa.

Rupimanterin selkäevä ja pyrstö toteutet-
tiin betonista tehtaalla valamalla. Sen mustat 
läikät nousevat kadun tasosta esille puolipal-
lon muotoisina tasapainoiluelementteinä ja 
silmänä toimii teräksinen kumpu. Hahmo 
piirtyy kadun pintaan kumiturva-alustasta. 
Leikkipaikan väritys sovitettiin huolellisesti 
yhteen arvokkaaseen keskustaympäristön 
värien kanssa. Rupimanterin selkäevä ja pyrstö 
muodostavat samalla reunan leikkialueen ja 
pyörätien välille.

Uusi leikkipaikka ja taideteos 
Joensuun keskustassa

Rupimanteri

Kaisa Berry, ympäristötaiteilija, arkkitehti
Berry Creative
kaisa@berrycreative.fi 

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, 
arkkitehti SAFA
maritta.koivisto@betoni.com
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Rupimanterin selkäevä ja pyrstö toteutettiin betonista. Sen mustat 
läikät nousevat kadun tasosta esille puolipallon muotoisina 
tasapainoiluelementteinä. Rupimanteri-leikkipaikan taiteelli-
nen suunnittelutyö oli Kuntarahoituksen palkinto Joensuun 
kaupungille Vihreä edelläkävijä 2019 -tunnustuksesta.

”On hienoa, että lapset pääsevät taas leikki-
mään turvallisesti kaupungin ytimessä. Rupi-
manteri on paitsi innostava leikkipaikka, myös 
julkinen taideteos ja upea jatkumo kaupungin 
julkisen taiteen ketjuun”, Joensuun kaupungin 
kulttuurijohtaja Sari Kaasinen kertoo.

Rupimanteri-leikkipaikka rakennettiin 
Vihreä edelläkävijä 2019 -tunnustuksena
Rupimanteri-leikkipaikan taiteellinen suunnit-
telutyö oli Kuntarahoituksen palkinto Joen-
suun kaupungille Vihreä edelläkävijä 2019 
-tunnustuksesta.

Palkinto myönnetään tunnustuksena 
toimijalle, jonka ympäristöajattelu ja -teot 

1

2

3

1 Rupimanteri voi kasvaa jopa 17 sentin pituiseksi. 

Rupimanterin iho on kyhmyinen, selkä musta tai 

tummanruskea. Rupimanterin vatsa on keltainen 

tai oranssi. Selässä ja vatsassa on tummia täpliä.

2 Joensuun keskustaan on kiemurrellut uusi näh-

tävyys: Rupimanteri kutsuu perheen pienimmät leik-

kimään uudistuneen torin kupeessa.

3 Avajaisten yhteydessä perheen pienimmät pää-

sivät tutustumaan leikkipaikkaan Klovni OHOn 

johdattamana. Taikatemput ja akrobatiaesitys 

ilahduttivat eloisasta kulttuuritapahtumasta naut-

tivia joensuulaisia tunnelmallisessa elokuun illassa. 

74 3 2020
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inspiroivat ja toimivat esimerkkinä ympäris-
töystävällisessä rakentamisessa. Useat vihreän 
sertifikaatin saaneista kohteista ovat kouluja 
ja päiväkoteja.

Kävelykadun vanha leikkipaikka purettiin 
toriremontin ja väistötorin alta pois jo aiem-
min. Alueen palauttaminen leikkipaikaksi oli 
kaupungin rakennusohjelmassa, joten ajan-
kohta suunnittelutyön lahjoitukselle oli hyvä.

– Tavoitteenamme on luoda kokemuksel-
lista ympäristöä taiteen ja muotoilun keinoin. 
Uskomme, että julkisen tilan merkitys kau-
punkilaisten yhteisenä olohuoneena kasvaa 
ja haluamme olla luomassa arjen oivalluksia, 
sanoo ympäristötaiteilija ja arkkitehti Kaisa 
Berry.

– Lahjoituksen ansiosta saimme uniikin 
leikkipaikan keskelle kaupunkia, kertoo puis-
tosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Leikkipaikan taiteellinen suunnittelutyö oli 
osa Kuntarahoituksen palkintoa tuloksellisista 
ympäristöteoista. Vuoden vihreän edelläkävi-
jän palkinnolla Kuntarahoitus nostaa esiin toi-
mijoita, jotka ovat asettaneet kunnianhimoisia 
ympäristötavoitteita ja integroineet ympäris-
töajattelun kaikkeen toimintaansa.

Kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen mukaan 
Joensuussa ympäristö on erottamaton osa pää-
töksentekoa.

– Joensuulla on kunnianhimoinen tavoite 
olla hiilineutraali vuonna 2025. Tämä vaatii 

Rupimanteri, Joensuu:
Tilaaja: Kuntarahoitus, Soili Helminen / 
Joensuun kaupunki, Paula Lamminsalo
Toteutus: 2019
Leikkipaikan taidesuunnittelu: Berry Creative
Betonivalut: Vihdin Betoni, Hannu Kaikkonen

konkreettisia toimia. Investoimme rakentami-
seen joka tapauksessa, joten miksi emme huo-
mioisi siinä tilatarpeiden lisäksi myös ympä-
ristövaikutuksia? Karjalainen huomauttaa.

4

4 Kävelykadun vanha leikkipaikka purettiin tori-

remontin alta.

5 Lapset pääsevät leikkimään turvallisesti kaupun-

gin ytimessä. Rupimanteri on innostava leikkipaikka, 

samalla myös julkinen taideteos ja upea jatkumo kau-

pungin julkisen taiteen ketjuun.

Rupimanteri
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Rupimanterin pyrstö:

• Betonitukimuuri tehtiin elementteinä 
tehtaalla. Muuri koostuu kahdesta elemen-
tistä. Elementtejä 1 (päätyosat) on 2 kpl ja 
elementtiä 2 (keskiosat) on 2 kpl. Betonipin-
tojen laatuluokaksi määriteltiin AA.

• Liikuntasaumat tiivistettiin silikonilla. 
Muurin yläreunaan tehtiin pyöristykset 
(r=10). 

Betoniseos:
• Valkoharmaa kalkkikivi (tai valkoinen dolo-

miitti) ja valkosementti
• Koevalut ja mallit tarkistettiin tehtaalla.

Pintakäsittely:
• Muurin päälipinnat hiottiin kevyesti ja 

kiillotettiin.
• Muuri on suojattu värittömällä graffitinsuo-

ja-aineella, Uudenmaan Pintasuojaus Ky.

5560.00

14776.00

Lappset, puolipallot

4 kpl 3 kpl 2 kpl

1,66 m2 6,85 m230 m230 m2

Turva-alusta yhteensä 73,50m2

5,66 m2

Lextop kaikki muut paitsi EPDM starred
Turva-alustan väritDome 01, Berliner, Urban Design

Rupimanteri, 5.4.2019

60% EPDM Starred

1. “Salamanterin harja”
    Aaltoileva betonipenkki 
 5kpl elementtiä
 väri: musta
2. “Salamanterin häntä”
    Kaareva betonipenkki
 tehdään elementeissä
 väri:valkoinen 

20% Post box red
10% Dark Grey
10% Light Grey

40% Post box red
15% EPDM starred
15% Light Grey
30% Egg

100% Black 100% Light blue 100% Light Grey

2

1

Rupimanterin selkäevä:
 

• Betonitukimuuri tehtiin elementteinä 
tehtaalla. Muuri koostuu kahdesta elemen-
tistä. Elementtejä 1 (päätyosat) on 2kpl ja 
elementtiä 2 (keskiosat) on 3kpl. Betonipin-
tojen laatuluokaksi määriteltiin AA.

• Liikuntasaumat tiivistettiin silikonilla. 
Muurin yläreunaan tehtiin kynäpyöristys 
(r=10). 

Betoniseos:
• Mustan väribetonimassaan lisättiin valkoi-

sia kiviä, jotka hiottian esiin muurin pys-
tysuorilla pinnoilla. Mustassa betonimassa 
käytettiin käytettiin kiviaineksena mustaa 
gabroa ja mustaa pigmenttiä. Koevalut ja 
mallit tarkistettiin tehtaalla.

• 70% Musta gabro, eri seulakoot (0–8 mm)
• 30% Valkoharmaa kalkkikivi, isompi seu-

lakoko (12–16 mm)
• Musta pigmentti 5–6%, Lanxess bayferrox 

360
• Harmaa sementti

Pintakäsittely:
a) Muurin sivuilla valkoinen kiviaines hiottiin 

esiin ja sivut kiiltohiottiin.
b) Muurin yläpinta kevythiottiin ja kiillotet-

tiin
• Muuri on suojattu värittömällä graffitinsuo-

ja-aineella, Uudenmaan Pintasuojaus Ky

Rupimanteri

6

6 Leikkialueen suunnitelma, materiaalit ja värit.

7 Inspiraationsa kumiturva-alustasta ja betoniele-

menteistä valettu leikkipaikka on saanut Joensuun 

kaupungin nimikkolajista, Ahvenanmaalla ja Itä-Suo-

messa tavattavasta Rupimanterista.

Rupimanteri-leikkipaikan Kuntarahoituksen toimeksi-

annosta ja tiiviissä yhteistyössä Joensuun kaupungin 

kanssa suunnitteli Berry Creative. Kaupungin nimik-

kolajilta nimensä lainaava Rupimanteri on palkinto 

Joensuun esimerkillisistä teoista ympäristöystäväl-

lisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun saralla. 
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New playground and work of art in Joensuu 
Centre – Rupimanteri
Rupimanteri is the Finnish name of the north-
ern crested newt, a species only found in Fin-
land in Åland Islands and the eastern parts of 
the country. The newt species is protected and 
belongs to the order of Urodela and the family 
of salamanders. 

The new playground in the centre of the 
town of Joensuu is located on a busy bicycle 
route, which made it necessary to separate 
it from the bicycle road with a fence-like ele-
ment. The prestigious urban setting and the 
visual axis defined specific requirements for 
the location.

Rupimanteri

7

The thematic character of the playground 
was based on the rare newt native of the Joen-
suu area – Triturus cristatus, or Rupimanteri 
in Finnish. It offered a plethora of exciting 
details and could be easily shaped into a space 
for activities.

The crest and tail of the newt were produced 
as precast concrete units. The black blotches 
of the newt rise up from the street level as 
hemispherical balancing elements and a steel 
dome depicts an eye. The newt's body lies rises 
from the street surface and a rubber covering 
designed for playgrounds. The colour scheme 
of the playground was carefully adapted to the 
colours of the prestigious setting in the town 
centre. The newt's crest and tail also form a 

boundary between the playground and the 
bicycle road.

The funding for the artistic design of 
the Rupimanteri playground was provided 
by Municipality Finance MiniFin as a prize 
awarded to the town of Joensuu in the Green 
Pioneer 2019 competition.

This award is given to an operator whose 
environmental philosophy and actions inspire 
and serve as examples of environmentally 
friendly building. Many of the recipients of the 
green certificate are schools and day nurseries.

The old playground had been dismantled 
already before to give way to the market place 
renovation project and temporary market place. 
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Tämä artikkeli pohjautuu Metropolia Ammat-
tikorkeakoulun rakennustekniikan (ylempi 
AMK) tutkinto-ohjelmassa tehtyyn opinnäy-
tetyöhön "Eristerappausjärjestelmien tyypillis-
ten vaurioiden korjausmenetelmät".

Eristerappausjärjestelmien käyttö on yleis-
tynyt Suomessa 2000-luvulla voimakkaasti. 
Kasvun taustalla ovat 1960-80 -lukujen alku-
peräisten julkisivujen teknisen käyttöiän 
päättyminen sekä 2000-luvun runsas asunto-
kohteiden kerrostaloihin painottunut uudisra-
kentaminen. Suomessa käytetään sekä ohut- 
että paksurappausjärjestelmiä. Euroopassa ja 
muualla maailmassa käytössä on yleisemmin 
ainoastaan ohutrappausjärjestelmiä. 

Eristerappausjärjestelmät jaotellaan rappa-
uskerroksen paksuuden mukaisesti ohut- ja 
paksurappausjärjestelmiin. Rappauspaksuu-
den lisäksi järjestelmät eroavat toisistaan 
periaatteellisen toiminnan sekä käytettävien 
materiaalien osalta. 

Ohutrappausjärjestelmissä rappausalus-
tana toimiva lämmöneriste toimii kiinteänä 
rappausalustana ja välittää julkisivuihin 
kohdistuvat kuormat alusrakenteisiin. Pak-
surappausjärjestelmissä eriste toimii rappa-
usalustana, mutta julkisivuihin aiheutuvat 
kuormat siirtyvät alusrakenteisiin mekaanis-
ten kiinnikkeiden ja rappausverkon avulla. 
Ohutrappausjärjestelmissä rappauslaastiker-
rosten ohjeelliset minimipaksuudet ovat ylei-
sesti luokkaa 5 mm, ohuempiakin järjestelmiä 

Matti Eronen
Rakennusinsinööri, ylempi AMK
Korjaussuunnittelija
Insinööritoimisto Conditio Oy
matti.eronen@conditio.fi

Eristerapattujen 
julkisivujen 
korjaaminen

Eristerappausjärjestelmillä toteutetut julkisivut ovat vähitellen 
saavuttamassa huoltokunnostusvaiheen. Korjattavaa ilmenee 
jo alle kymmenen vuoden ikäisissä kohteissa.

on markkinoilla. Paksurappauksissa rappaus-
paksuudet ovat yleisesti luokkaa 15…20 mm.

Mielenkiinto heräsi vauriokohteiden 
määrän lisääntyessä
Tutkimuksen toteuttajan oma mielenkiinto 
eristerappauksiin ja erityisesti niiden tutki-
muksiin ja korjaamiseen heräsi työprojektien 
puolelta. Työtehtävät Insinööritoimisto Con-
ditio Oy:ssä ovat sisältäneet eristerappausjär-
jestelmien käytön suunnittelua julkisivukor-
jauskohteissa, kuntotutkimuksien tekemistä 
korjaus- ja uudiskohteisiin, aiemmin eristera-
pattujen kohteiden korjausten suunnittelua 
sekä eristerappausjärjestelmien asentamisen 
ja järjestelmien korjauksien valvontatehtäviä. 
Monipuolinen lähestyminen herätti näkemään 
kohteiden yhteneväisyyksiä ja saman tyyppisiä 
tietylle aikakaudelle yleisiä, sittemmin virheel-
liseksi todettuja menetelmiä. 

Kohteissa on ollut nähtävissä niin eriste-
rappausjärjestelmien kuin toteutustapojenkin 
kehittyminen. Paljon on tehty virheistä oppi-
malla, kuten rakentamisessa varsin usein. 
Olemassa olevaa tutkimustietoa ei juurikaan 
vielä ollut, joten aihe soveltui erinomaisesti 
opinnäytetyön tutkimuskohteeksi.

Menetelmiä, ratkaisuja ja detaljeita
Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin käytössä 
olevien korjausmenetelmien sekä erilaisten 
detalji- ja liittymäkohtaisten korjaustapojen 
käyttöä Suomessa. Lisäksi pyrittiin selvittä-
mään mahdollisia yhtenäisiä, muualla Euroo-

passa käytössä olevia korjausmenetelmiä. 
Lopullisena tavoitteena oli esittää yhteenveto 
korjausvaihtoehdoista Suomessa esiintyville 
vauriotyypeille. Tutkimusaineistoksi arvioitiin 
tarvittavan laajalti eristerappausjärjestelmillä 
toteutettuja kohteita. Toissijaiseksi tavoitteeksi 
otettiin selvittää näiden kohteiden vauriotyyp-
pejä sekä vauriomekanismeja.

Tutkimukseen valittiin mukaan kuusi 
Suomessa yleisimmin käytössä olevaa raken-
netyyppiä. Tutkimusmenetelminä käytettiin 
kyselylomakkeita, haastatteluita ja kohde-
käyntejä. Opinnäytetyön laadinnassa hyödyn-
nettiin Julkisivuyhdistys ry:n käynnistämän 
”Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit 
ja kuntotutkimusmenetelmät” -hankkeen tut-
kimusryhmän asiantuntemusta. 

Tutkimuksen aiheen arkaluontoisuus kävi 
keskusteluissa nopeasti ilmi. Tutkimuksen 
taustalla olevasta monialaisesta yritysjoukosta 
huolimatta tutkimuskohteiden kerääminen 
osoittautui haastavaksi. Lisäkohteiden kerää-
miseksi käytettiin puhelinhaastatteluita sekä 
jalkauduttiin alueille, joille tiedettiin valmistu-
neen eristerappausjärjestelmillä toteutettuja 
julkisivuja. Aineiston keräyksen lopputulok-
sena tutkimuskohteiksi saatiin yhteensä noin 
90 kiinteistöä, viidestä eri rakennetyypistä. 

Yleisin vauriotyyppi on halkeilu
Tutkimuskohteissa havaituista vaurioista laa-
dittiin rakennetyyppikohtainen yhteenveto. 
Jaottelussa käytettiin neljää yleisintä eriste-
rappausjärjestelmien vauriotyyppiä. Kohteiden 
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1

1 Käyttöiän saavuttaminen edellyttää julkisivujen 

aktiivista huoltoa, muun muassa suojaavien pinnoit-

teiden uusintakäsittelyä noin 10–15 vuoden välein. 

 Eristerapattuja julkisivuja pitäisi huoltaa huomat-

tavasti herkemmin kuin betonijulkisivuja.

Betonijulkisivuissa esimerkiksi maalipintojen hilsei-

leminen on ensisijaisesti esteettinen haitta. Ohutrap-

pauksissa se voi olla merkki siitä, että julkisivupin-

noite on irronnut alustasta ja vesi pääsee valumaan 

rakenteisiin.

 Eristerapattujen julkisivujen korjaamiseen käy-

tettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat vaurioiden 

laadusta ja määrästä. Pienimmillään vauriot ovat pin-

noitteen irtoamista verkotuslaastikerroksesta, jolloin 

yleensä riittää, kun poistetaan irtonainen pinnoite ja 

tehdään uusi pinnoitus varmistaen tartunta alustaan. 

Jossakin vaiheessa vauriot ovat jo niin pitkällä, että on 

pakko uusia koko rappaus ja mahdollisesti eristeitäkin.
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korjauskohteissa.
n=32 (28+4)

Kuntotutkimusta ei tehty Kuntotutkimus tehty

Kaavio 1 Rakennetyyppikohtaiset vauriotyypit tutkimuskohteissa.

eristerappausjärjestelmien keskimääräinen 
asennusaika on esitetty kaaviossa 1. 

Käytettävissä olleista kuntotutkimusra-
porteista vanhimmat ovat jo usean vuoden 
takaisia, joten eristerappauksen käyttöikä ei 
ole suoraan tutkimuksen päivämäärään ver-
rannollinen. 

Halkeilun todettiin olevan yleisin vaurio-
tyyppi lähes kaikissa mukana olleissa rakenne-
tyypeissä. Ainoastaan mineraalivilla-alustalle 
tehdyissä paksurappauksissa esteettiset haitat 
ja pinnoitevauriot olivat halkeilua yleisempiä. 
Pakkasrapautumisen osalta rakennetyyppien 

väliset erot olivat selkeämpiä. Ohutrappausjär-
jestelmissä mineraalivilla-alustalle havaittiin 
merkittävä yhteys halkeilun ja pakkasrapau-
tumisen välillä. Erityisesti korjauskohteissa 
17:sta halkeilleesta kohteesta 15:sta havait-
tiin myös pakkasrapautumaa. EPS-alustalle 
toteutetuissa ohutrappausjärjestelmissä pak-
kasrapautuminen oli yleisesti vähäisempää, 
halkeilua havaittiin 79 %:ssa kohteista, mutta 
pakkasrapautumista vain 29 %:ssa kohteista. 
EPS-alustalle toteutetuissa halkeilleissa koh-
teissa halkeilun todettiin olevan eristejaon 
mukaista 27 %:ssa kohteista.

Eristerapattujen julkisivujen korjaaminen
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Tyypilliset ongelmakohdat 
nousevat toistuvasti esille
Nyt on yleisesti tiedossa, että ensimmäis-
ten järjestelmien detaljisuunnittelu on ollut 
haastaviin olosuhteisiin nähden puutteellista. 
Eristerappausjärjestelmien liittymät viereisiin 
rakenneosiin on saatettu jättää kokonaan rap-
parin suunniteltavaksi. Erityisen merkittäväksi 
suunnittelemattomat liittymät nousevat uudis-
kohteissa, joissa pelkästään liittymiä erilaisiin 
julkisivuverhouksiin voi olla kymmenkunta. 

Yleisesti uudiskohteet eroavat myös ark-
kitehtuuriltaan korjauskohteista. Valtaosa 
korjauskohteista on muodoltaan selkeitä,  
tyypillistä elementtituotantoa. Uudiskohteissa 
parvekelinjojen ja aukkojen vapaamman sijoit-
telun tuomat erilaiset liittymät ovat jääneet 
usein suunnittelematta. Lisäksi rakenteeseen 
tiivistyvän kosteuden sekä epätiiveyskohdista 
ja pinnoitteiden läpi tunkeutuvan veden pois-
tumista ei ole järjestetty hallitusti. Pahimmil-
laan kosteus on kerääntynyt sokkeliliittymiin 
ja muille vaakapinnoille aiheuttaen rappauk-
sen nopean vaurioitumisen. Sokkeliliittymien 
puutteellinen vedenpoisto ja räystäiden huono 
viistosateenkestävyys yhdistettynä liukkaisiin,  
hyvän vedenpitävyyden omaaviin pinnoittei-
siin ovatkin olleet tyypillisimmät yksittäiset 
ongelmakohdat.

Suunnittelun pohjana ovat 
tarkat lähtötiedot
Onnistuneen korjaussuunnittelun pohjaksi 
tulee suunnittelijan käytettävissä olla riittä-

vät lähtötiedot. Laajempia korjaushankkeita 
ei tulisi valmistella ilman kuntotutkimusta. 
Poikkeuksena mainittakoon tilanteet, jossa 
silmämääräisesti on nähtävissä vaurioiden 
laajuus niin suureksi, että peittävä tai pur-
kava korjaus on ainoa vaihtoehto. Valitetta-
van usein tarjouspyyntöjen liitteenä näkee 
kuntotutkimusraportteja, jotka olisi voinut 
nimetä ennemminkin kopokartoituksiksi 
tai silmämääräisiin havaintoihin pohjautu-
viksi vauriokartoituksiksi. Liittymäkohtaiset 
havainnot, korjausehdotukset ja kustannus-
arviot aikatauluineen puuttuivat joistakin 
kuntotutkimusraporteista kokonaan. 

Eristerapattujen julkisivujen kuntotutki-
musohje on laadittu vuonna 2019. Toivottavasti 
ohjeen sisältämä informaatio olisi vähitellen 
leviämässä kuntotutkijoiden tietoisuuteen.  
Ohje käsittelee kattavasti eristerappausjär-
jestelmien vauriomekanismeja, tutkimuksen 
suunnittelua sekä varsinaista kuntotutkimuk-
sen toteutusta ja raportointia. Tilaajan ohjetta 
ei erillisenä ole vielä toistaiseksi olemassa. 
Ilman syvällisempää perehtymistä aiheeseen 
tilaajaorganisaation on kannattavaa pyytää 
tarjouspyynnön yhteydessä tarjoajalta malli-
raportti nähtäväksi. Kuntotutkimustarjousten 
vertailu sanamuotoisten tarjoussisältöjen poh-
jalta on haastavaa. Konkreettinen malliraportti 
kertoo enemmän, vaikka asiantuntemusta 
tilaajapuolella ei ennestään olisikaan. Vaih-
toehtoisesti kuntotutkimustarjouspyyntöjen 
laatimisessa on tarpeen harkita ulkopuolisen 
asiantuntijan käyttämistä.

Eristerapattujen julkisivujen 
korjaussuunnittelun erityisvaatimukset
Kuten muidenkin kovalla rasituksella olevien 
rakenteiden, myös eristerapattujen julkisi-
vujen korjaussuunnittelu vaatii laaja-alaista 
osaamista ja ymmärrystä. Olennaisten vau-
rionaiheuttajien löytämisellä ja poistamisella 
on mahdollista siirtää laajempia korjauksia 
tulevaisuuteen, mikäli ylläpitävät korjaukset 
tehdään ajoissa. Purkava korjaus voi olla suun-
nittelijan näkökulmasta turvallisin vaihtoehto, 
mutta vauriomekanismien ymmärtäminen voi 
parhaimmillaan mahdollistaa myös muiden 
vaihtoehtojen käyttämisen. 

Huolellinen suunnitteluprosessi alkaa 
lähtötietojen läpikäymisellä, jolloin korostuu 
ymmärrys kuntotutkimuksessa havaittuihin 
vaurioihin. Suunnittelijan työssä on huomi-
oitava myös liittymien ja detaljien toteutus-
kelpoisuus työmaan paikoin haasteellisissa 
olosuhteissa.

Korjausmenetelmät ja korjaustavat
Tutkimusvaiheen haastatteluilla ja sähköposti-
keskusteluilla kerättiin erilaisia käytössä olevia 
korjausmenetelmiä sekä tarkempia korjausta-
poja. Korjausmenetelmien osalta ilmeni, että 
Euroopan alueella ei ole käytössä valtioiden 
rajoja ylittäviä yhtenäisiä ohjeistuksia. Suo-
messa toimivien, Euroopan laajuisesti mate-
riaalivalmistajien selvitysten perusteella kor-
jauksissa käytetään yleisesti maakohtaisesti 
sovellettavia menetelmiä. Materiaalivalmista-
jilta saatiin menetelmäohjeistukset yhteensä 

3 Koeavaus ikkunan diagonaalihalkeaman kohdalla. 

4 Uudiskohteen ohuteristerappausjärjestelmä 

purettu kokonaisuudessaan runsaan vaurioitumisen 

vuoksi.
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kuudesta Euroopassa tai Suomessa käytössä 
olevasta peittävästä korjausmenetelmästä. 
Lisäksi saatiin tietoa muissa maaorganisaa-
tioissa käytössä olevista rappausjärjestelmiin 
kuuluvista tuotteista, joita ei vielä ole tuotu 
Suomen markkinoille.

Tutkimuksen loppuraportissa esitettiin 
korjaustapoja tutkimuskohteissa havaituille 
sekä yleisesti tutkimusvaiheessa esille nous-
seille tyypillisille vauriokohdille ja virheellisille 
tai puutteellisille detaljeille. Näistä esiin nos-
tetuista vauriokohdista ja detaljeista voi olla 
hyötyä rappausjärjestelmiä kehittäville mate-
riaalivalmistajille, kuntotutkijoille, suunnitteli-
joille sekä kohteiden toteutuksesta vastaaville 
urakoitsijoille ja valvojille. 

Edellä mainittujen vauriokohtien korjaus-
tapoja on havainnollistettu tutkimuskohteiden 
valokuvien avulla. Lisäksi korjausten konkre-
tisoimiseksi esitettiin kaksi tutkimuskohdetta 
rakennetyyppiä kohden. Kohteista esitettiin 
yleistiedot, havaitut vauriot sekä arviot vau-
riomekanismeista ja korjaustoimenpiteet laa-
jempina kokonaisuuksina sekä detaljikohtaiset 
korjaustavat. Näistä on toivottavasti hyötyä 
erityisesti korjaushankkeiden suunnittelijoille.

Korjausten toteutuksesta
Kuten korjausten suunnitteluvaiheessa, myös 
toteutuksissa vaaditaan myös erityyppistä 
osaamista kuin alkuperäisen järjestelmän asen-
nuksen aikana. Useissa detaljikorjauksissa liit-
tymiä joudutaan avaamaan laajalti varsinaisen 
ongelman poistamiseksi. Raskaiden telineiden 
ja kiinteiden sääsuojien toteutus nostaa kus-
tannuksia huomattavasti, joten työnaikaista 
sääsuojasta tulee harkita tarkoin. 

Rappauskorjauksiin liittyy hyvin läheisesti 
varsinaisen rappaustyön lisäksi myös pelti-
töitä, saumauksia ja yleisiä rakennustöitä. 
Näiden osa-alueiden yhteensovittaminen usein 
nostintyönä toteutettaviin korjauksiin vaatii 
paljon urakoitsijalta. Joitakin eristerappausten 
korjauksiin erikoistuneita urakoitsijoita jo on, 
ja tulevaisuudessa töitä riittää lisää. 

Esivalmistuksen mukanaan 
tuomat haasteet
Erillisenä osiona nostettiin esille tutkimusvai-
heessa ilmenneitä haasteita liittyen betonival-
misosapohjaisten eristerappausjärjestelmien 
käyttöön. Ongelmia on kohdattu muun muassa 
rappaustöiden ja liittyvien työvaiheiden työ-
järjestyksessä sekä elementtiasennuksen ja 
-valmistuksen poikkeavuuksissa perinteisiin 
betonisandwich-elementteihin. Joissakin 

5

6

7
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5 Ohutrappauksen liittymä betonirakenteeseen 

avattu, asennetaan uusi kulmaverkko ja laastitus. 

6 Kulmaverkko asennettu, verkotuslaastikerros 

valmis.

7 Ohutrappauksen pintaa hiottu, lasikuituverkko 

näkyvissä.
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10 11
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12 Paksurappausjärjestelmä korjauskohteeseen. Saint-Gobain Finland Oy Weber

8 Ohutrappauksen ja tiiliverhouksen välisessä liit-

tymässä reitti eristetilaan. 

9  Vesipelti irrotettu vesipenkin laastituksen tarkas-

tamiseksi.

10 Ohutrappauksen ja tiiliverhouksen välisessä liit-

tymässä reitti eristetilaan, tiivistetty liimamassalla. 

11 Ikkunan pystysmyygien vaurioituneet ikkuna-

listat poistettu, tiivistys silikonipohjaisella tiivistys-

massalla. 
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tapauksissa tehtaalla valmistetuissa paksu-
rappauselementeissä rappauspaksuudet ovat 
olleet samaa luokkaa sandwich-elementtien 
ulkokuorten kanssa. 

Yksittäisenä detaljina keskusteluissa käsi-
teltiin eristerappauselementtien vaakasaumo-
jen nopeaa vaurioitumista. Vaakasaumojen 
työmaalla tehtävää tiivistystapaa on muutettu 
polyuretaanivaahtotäytöstä mineraalivilla-
pohjaiseen täyttöön. Polyuretaanin käyttö on 
saattanut korvata mahdollisia puutteellisesti 
toteutettuja elementtisaumojen jälkivaluja, 
parantaen näin rakenteen tiiveyttä. Polyure-
taanivaahto on myös voinut aiheuttaa veden 
painovoimaisen valumisen pysähtymisen 
saumakohdille. Nykyisin yleisesti käytettävän 
ohuen mineraalivillan vesihöyrynläpäisevyys 
voi ohjata sisäpuolisen kosteuden suoraan eris-
terappauksen sisäpintaan. Rappaustyön yhtey-
dessä elementtien saumavalujen onnistumista 
ei yleisesti pystytä ulkoapäin tarkastamaan 
matalan, syvän sauman vuoksi.

Lisätutkimuksia ja avointa keskustelua
Eristerapattujen julkisivujen korjaustarve 
tulevina vuosikymmeninä on ilmeinen. Eris-
terappausjärjestelmien vauriomekanismit ovat 
vähitellen selviämässä ja tietoa laajenemassa 
yleisesti. Järjestelmiä on myös kehitetty, vähit-
täin ja osittain toteutuneissa kohteissa havai-
tun vaurioitumisen ja ongelmien mukaisesti. 
Seuraavassa vaiheessa tulee varmistaa erilais-
ten korjausmenetelmien soveltuvuus Suomen 
olosuhteisiin. Erityisesti peittävien korjausten 
perustutkimukseen tulee panostaa ennen 

menetelmien laajamittaista käyttöönottoa. 
Eristerappausjärjestelmien vaurioherkkyys 

yhdistettynä rakennusfysikaalisesti entistä 
haastavampiin tulevaisuuden ilmasto-olo-
suhteisiin vaatii erityistä huomioita niin suun-
nittelupöydällä kuin työmaaolosuhteissakin. 
Vaurioiden vähentämiseksi ja yleisen tiedon 
lisäämiseksi hyvä mahdollisuus olisi yhtenäi-
nen, järjestelmävalmistajien hyväksymä detal-
jikirjasto toteutusohjeineen. Erityisesti uudis-
puolella em. kirjastoa voitaisiin hyödyntää jo 
hankkeen alkuvaiheessa työn suunnittelussa 
ja aikataulutuksessa, kun järjestelmätoimittaja 
ja rappausurakoitsija eivät ole vielä valittuja. 
Toteutusvaiheessa detaljit tarkennettaisiin 
pääurakoitsijan, rappausurakoitsijan, eriste-
rappausjärjestelmän valmistajan ja muiden 
liittyvien osapuolten kanssa pidettävässä 
aloituspalaverissa.

Viitteet: 
• Matti Eronen. Eristerappausjärjestelmien tyy-

pillisten vaurioiden korjausmenetelmät. Metro-

polia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (YAMK) 

Rakennustekniikka. Opinnäytetyö.   

-  ht t p s : // w w w.t he s eu s . f i / bit s t r ea m /

handle/10024/338666/eronen_matti.pdf?se-

quence=2     

• Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja 

kuntotutkimusmenetelmät–ErVaKu-hankkeeseen 

liittyvä Antti-Matti Lembergin diplomityö.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eristerappaus-

järjestelmien käyttöikään vaikuttavat tekijät, kuten 

tyypillisimmät vauriomekanismit, rasitustekijät, 

materiaalien säilyvyysominaisuudet, laatuvaati-

mukset ja rakenteiden riskikohdat, sekä kuntotut-

kimusmenetelmät ja yleisimmät vauriot Suomessa. 

-   https://trepo.tuni.fi/handle/10024/115594 

- https://julkisivuyhdistys.fi/wp-content/

uploads/2019/12/Eristerappausjarjestelmien_

kuntotutkimusohje_2.pdf
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Tutkimuksessa käytetyt eristerappaus-
järjestelmien korjausasteet:

• ei korjaustoimenpiteitä
• julkisivujen puhdistus
• pinnoituskorjaus
• pinnoitus- ja paikkakorjaus
• peittävä korjaus
• purkaminen ja uusiminen

13 Peittävä korjausmenetelmä, tartuntaa parantava 

uritus käynnissä. 

14 Peittävä korjaus käynnissä nykyisen pinnoitteen 

päälle. 
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Repairing of typical damages on ETICS 
Use of external thermal insulation composite 
systems has increased in the first decades of 
the 2000s in Finland. Especially growth on the 
construction of new housing localities, and 
existing building stock’s reaching age of reno-
vation, has affected to the strong increase in 
the use of ETICS so far.

The purpose of the thesis was to examine 
commonly used renovation methods, and more 
detail levelled ways of repairing points of con-
vergence. Research work covered not only Finn-
ish methods, but also methods that are used 
in Europe. The final objective was to present 

reasonable restorative options for the most 
common degradations of ETICS in Finland.

The second purpose was to examine the deg-
radation of objects collected for the research 
material, degradation mechanisms and suc-
cession of repairing, which may have been 
already done.

The main research method of the thesis 
was a questionnaire, which was used to col-
lect the mass of the research material. Site by 
site details were examined by interviews and 
on-site inspections. On the study phase, the 
focus was transferred to interviews and e-mail 
discussions, consisting of different renovation 
methods and more detailed ways of repairing.

Information of the research material was 
used to compare damaging and the needs of 
repairing for designs of construction types 
included in the research. Based on interviews 
and discussions, different kind of repairing 
methods were collected together. Suitability of 
methods to different kinds of situations was 
illustrated with objects of research material.

During the project, further research needs 
emerged, among other things, physical func-
tionality of covering renovation methods, the 
suitability of sealing and jointing products with 
coatings of ETICS and connections between 
forces formed to intricate rendering facades 
and degradations.
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Eristerapattujen 
julkisivujen korjaamisen 
tärkeimmät stepit

• lähtötiedoksi laadukas kuntotutkimus
• selkeä käyttöikätavoite ja korjausasteen valinta
• panostus detaljitasoiseen suunnitteluun
• aloituspalaveri ja katkeamaton tiedonkulku suunnittelijan, 

valvojan ja urakoitsijan välillä
• realistinen toteutusaikataulu
• toteuttajana kokenut urakoitsija
• valvonta ja dokumentointi

15 Sokkeliliittymän avaus käynnissä, liittymää korjataan mahdollistamalla veden 

poistuminen. 

16 Halkeama ja verkotuslaastin pakkasrapautumaa sokkeliliittymässä. 

17 Paikkakorjaus uudiskohteen sokkeliliittymässä.

18 Jälkiasennettu sokkeliliittymän vedenohjauskermi.

Eristerapattujen julkisivujen korjaaminen
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Tausta
Betoniteollisuus on perinteisesti käyttänyt 
betonin valmistuksessa luonnonhiekkaa. 
Vastuullisuussyistä ja viranomaispaineista 
johtuen luonnonhiekan käyttöä on tulevai-
suudessa vähennettävä ja osittain korvattava 
hiekka murskeella, sivukivillä ja kierrätyski-
viaineksilla. Nämä sivuvirtojen partikkelit 
ovat särmikkäämpiä ja virtaavat huonommin 
betoneissa ja laasteissa. Ne siis vaikuttavat sekä 
reologiaan että lujuuteen. Siksi ei ole helppoa 
määrittää sitä, kuinka paljon sivukiveä voi lait-
taa betonin valmistuksessa. Jos tietäisimme, 
kuinka nämä hiekat ja sivukivet vaikuttavat 
tuoreen ja kovettuneen betonin ominaisuuk-
siin, voisimme laskea murskeen maksimimää-
rän niin että ominaisuudet pysyvät sallituissa 
rajoissa. 

Nämä vaikutukset eivät ole yksinkertaisia 
tai lineaarisia. Siksi perinteiset lineaariset tilas-
tolliset menetelmät eivät tehoa. Sitä vastoin 
epälineaarinen mallintaminen on tehokas 
työkalu materiaalien käyttäytymisen kuvaami-
seen. Tässä työssä kehitimme pienen koesarjan 
tuloksista neuraaliverkkomalleja, joiden avulla 
sivukivien maksimimäärä laastissa (kuva 3) on 
nyt helppo laskea. 

Tekoälyn toinen aalto
Tekoälyn tavoitteena oli matkia ihmisaivoja 
ja tuottaa kone, joka ajattelee kuin ihminen. 
Tekoäly oli suosittu 1990-luvun alussa, kun 
kehitettiin asiantuntijajärjestelmiä, jotka 
perustuivat sääntöihin ja logiikkaan. Silloin 

Neuraaliverkkomallit auttavat 
korvaamaan luonnonhiekkaa 
murskeella

Abhay Bulsari, Nonlinear Solutions Oy, 
Turku
Gunnar Lauren, Saint-Gobain Finland Oy, 
Weber (Parainen)
Hassan Raad, Saint-Gobain Finland Oy, 
Weber (Helsinki)

machine learning tarkoitti sääntöjen löytä-
mistä tiedoista. Neuraaliverkot olivat suosit-
tuja 1990-luvun puolessavälissä, mutta kovin 
monta sovellusta ei näkynyt betonialalla. 
Alussa neuraaliverkot olivat osa tekoälyä. 
Myöhemmin ei puhuttu enää tekoälystä, kun 
tutkittiin tai sovellettiin neuraaliverkkoja. 
Valtiokin tuki neuraaliverkkojen tutkimusta 
avokätisesti, neuraaliverkkoja hypetettiin ja 
seurauksena oli paljon pettymyksiä. Hypellä 
on taipumus pudota maan pinnalle. Neuraali-
verkot eivät enää olleet suosittuja 2000-luvulla 
ja 2010-luvun alussa, mutta jotkut kuitenkin 
jatkoivat niiden käyttöä ja kehitystä, ja sovel-
sivat myös betonialalla.

Viime vuosina on tullut tekoälyn toinen 
aalto. Nykyään puhutaan paljon tekoälystä, 
mutta sovelluksia ei näy useinkaan betoniteol-
lisuudessa. Tekoäly tarkoittaa nyt neuraaliverk-
koja, ja robotiikkaa ja konenäkökin leimataan 
usein tekoälyksi. Oppivia lineaarisiakin mal-
leja kutsutaan joskus tekoälyksi. Toki niitä saa 
kutsua miksi vain, mutta missä on niiden hyöty 
betoniteollisuudessa?

Jotkut ovat kokeneet neuraaliverkkojen 
tuovan paljonkin hyötyä [1]. Pakkautuvuutta 
on voitu parannettavan [2], ontelolaatta- ja itse-
tiivistyvän betonin reseptit [3, 4] on pystytty 
optimoimaan kustannustehokkaiksi tai hiili-
dioksidipäästöjä vähentäviksi [5], pakkaamisen 
dynamiikkaa on mallinnettu [6] vaadittavan 
tiivistyseffortin ymmärtämiseksi, reologiaa 
on mallinnettu [7], jne. 

1 Juotoslaastin yksi kuivabetonituote

2 Kivipohjaiset materiaalit ja tuotteet valmistetaan 

puhtaista, lähes kotimaisista luonnon raaka-aineista, 

kuten luonnon hiekasta.
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Luonnonhiekka voidaan korvata betonin valmistuksessa jatkossa 
myös murskeella, sivukivillä ja kierrätyskiviaineksilla.
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Tässä artikkelissa esiteltävässä tapauk-
sessa kehitettiin ratkaisu, jonka avulla voidaan 
vähentää luonnonhiekan käyttöä laasteissa.

Epälineaarinen mallintaminen
Epälineaarinen mallintaminen on empii-
rinen tai semi-empiirinen mallintaminen, 
jossa otetaan huomioon epälineaarisuuksia. 
Epälineaarista mallintamista tehdään useilla 
eri tavoilla. Yksinkertaisinta on käyttää lineaa-
risessa regressiossa polynomitermejä tai muita 
epälineaarisuuksia. Epälineaarinen regres-
siokin on vaihtoehto. Näillä menetelmillä on 
kuitenkin merkittävinä haittapuolina mm. se, 
että epälineaarisuuden muoto pitää valita etu-
käteen. Sen sijaan feed-forward neuraaliverkot 
perustuvat vapaamuotoisiin epälineaarisuuk-
siin. Menetelmässä epälineaariset mallit kehi-
tetään tuotantodatasta tai koedatasta. Hyvät 
epälineaariset mallit pystyvät ekstrapoloimaan 
jonkin verran, ja se on usein tarpeen, kun kehi-
tetään materiaaleja.

Neuraaliverkot
On useita erilaisia neuraaliverkkoja. Feed-
forward neuraaliverkot, erityisesti moniker-
roksiset perseptronit, (kuva 3) ovat hyödyl-
lisimpiä prosessitekniikassa ja materiaali-
tieteessä. Niiden houkuttelevuus perustuu 
niiden universaaliseen aproksimointikyvyyn 
[8]. Se karkeasti tarkoittaa sitä, että ne kyke-
nevät kuvaamaan epälineaarisuuksia, joihin 
törmäämme teknisessä maailmassa. Niillä on 
yksi syöttökerros, yleensä yksi tai kaksi piilo-
kerrosta, ja tuloskerros näkyy kuvassa 3. 

Syöttökerros sisältää yleensä vain syöttö-
muuttujat xi ilman prosessointia. Piilokerrok-
sessa tulevien signaalien painosumma zi pro-
sessoidaan jollakin epälineaarisella funktiolla, 
tyypillisesti sigmoidilla s(a). 

Tuloskerroksella usein kerätään vain tulevien 
signaalien painosumma, josta muodostuu 
mallin tulokset.

Yllä wij ja vik ovat piilokerroksen ja tuloskerrok-
sen painokertoimia. Ensimmäiset termit wi₀ ja 
v₀k ovat ”vinouksia”.

Epälineaarinen mallintaminen 
materiaalien kehityksessä
Neuraaliverkkoja on käytetty prosessiteknii-
kassa yli 25 vuotta [9]. Materiaalien kehityk-
sessä tavoitteena on saavuttaa sellainen omi-
naisuuksien yhdistelmä, joka pysyy annettujen 
erilaisten rajoitusten sisällä. Materiaalien omi-
naisuudet riippuvat koostumusmuuttujista, 
prosessimuuttujista ja dimensiomuuttujista 
(kuva 4). Nämä riippuvuudet eivät yleensä ole 
kovin yksinkertaisia tai lineaarisia. Siksi epäli-
neaarinen mallintaminen on hyvä lähestymis-
tapa kuvaamaan materiaalien ominaisuuksia. 
Kun mallit eli yhtälöt ovat valmiit, voidaan 
laskea sopivia arvoja koostumusmuuttujille, 
prosessimuuttujille ja dimensiomuuttujille, 
joilla saadaan haluttuja ominaisuuksien 
yhdistelmiä.

Taloudellisuus on usein pullonkaulana. 
Siksi pitäisi ottaa huomioon myös tuotan-
tokustannukset. Joskus tavoitteena on vain 
minimoida raaka-ainekustannuksia niin että 
ominaisuudet pysyvät halutuissa rajoissa.

4 Materiaalien kehitys epälineaarisella mallintamisella
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3 Tyypillinen feed-forward neuraaliverkko
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Juotoslaastin epälineaariset mallit
Jotta voidaan laskea luonnonhiekan määrä 
kuivassa betonissa, pitäisi tietää miten eri 
tekijät vaikuttavat laastin tärkeisiin ominai-
suuksiin. Siksi tässä työssä kehitettiin epä-
lineaariset mallit kuudelle ominaisuudelle: 
leviämä, ilmapitoisuus, sitomisaika, työstet-
tävyys, 7 päivän lujuus ja 28 päivän lujuus. 
Saint-Gobain Finland Oy, Weberin Paraisten 
laboratoriossa tehtiin seulonta- ja sekoitusko-
keita ja mittauksia. Kokeet suunniteltiin niin 
että ainakin murskeosuuden vaikutus näkyy 
selvästi raakadatasta.

Jos kokeet on suunniteltu hyvin, ei tarvita 
kovin montaa koetta. Neuraaliverkot eivät tar-
vitse suuria määriä havaintoja. Suuri osa koe-
sarjoistamme betonitekniikassa on ollut 15–25 
kokeiden sarjoja. Jos kokeiden toistettavuus 
on huono, tai mittaustarkkuus on huono, tai 
jos epälineaarisuudet ovat hyvin monimutkai-
sia, tai jos on paljon syöttömuuttujia, tarvitaan 
enemmän kokeita.

Neuraaliverkkomallit kehitettiin jokaiselle 
ominaisuudelle erikseen käyttämällä NLS 020 
-ohjelmistoa, jota on kehitetty noin 20 vuoden 
ajan. Ohjelmistolla voi kirjoittaa mallitiedoston, 
jonka voi lukea toisessa ohjelmistosysteemissä. 
Lumetti-systeemi on tarkoitettu mallien käyt-
töä varten. Se on joukko erilaisia ohjelmisto-
komponentteja, joiden kokoonpano tehdään 
tarpeen mukaan. Lumetti-systeemissä paitsi 
lasketaan eli ennustetaan mallien tuloksia, voi-
daan tehdä paljon muutakin laskentaa ja piir-
tää erilaisia kuvaajia, esim. kuva 6. Se näyttää, 

miten 28 päivän lujuus nousee murskeosuu-
den mukana, murskeen eri pyöreysarvoilla. 
Pienet murskeosuudet eivät vaikuta näkyvästi 
lujuuteen, mutta vaikutus on merkittävä, kun 
on yli 25% mursketta. Wadellin [10] määritel-
män mukaan pyöreys lasketaan seuraavalla 
yhtälöllä.

jossa säteet ri ovat reunojen säteet ja rmax on 
partikkelin isoimman sisäisen ympyrän säde.

6 28 päivän lujuuden nousu murskeosuuden mukaan murskeen eri pyöreysarvoilla

5 Kiviaineslouhos
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Lineaariset mallit voivat ennustaa jopa 
negatiivisia arvoja ja siksi on aina järkevä 
ottaa epälineaarisuuksia huomioon. Kuvassa 
7 on esitetty ilmapitoisuus hiekan mediaani-
halkaisijan ja murskeen halkaisijan funktiona. 
Ilmapitoisuus on yleensä isompi, jos partikkelit 
ovat isompia. 

Leviämän tasokorkeuskäyrät (kuva 8) ovat 
mielenkiintoisempia. Kuvasta 8 näemme, että 
murskeen osuudella on vahva vaikutus leviä-
mään, mutta murskeen pyöreyskin vaikuttaa 
merkittävästi, jos murskepitoisuus on korkea. 
Jos on hyvä pyöreys, voidaan lisätä enemmän 
mursketta. Eli tällä muuttujaparilla on mer-
kittäviä ristikkäisvaikutuksia. Kuvassa 9 on 
esitetty sama asia vastepintana.

On sanomattakin selvää, etteivät lineaariset 
menetelmät ole kovin tehokkaita, kun on tällai-
sia epälineaarisuuksia ja ristikkäisvaikutuksia. 
Lineaarisen mallin tasokorkeuskäyrät olisivat 
suoria ja rinnakkaisia.

Yhteenveto
Epälineaarinen mallintaminen, erityisesti neu-
raaliverkot, on tehokas työkalu materiaalien 
kehitykseen. Materiaalien ominaisuudet riip-
puvat koostumus-, prosessi- ja dimensiomuut-
tujista. Nämä riippuvuudet eivät yleensä ole 
täysin yksinkertaisia tai lineaarisia. 

Epälineaarista mallintamista on hyödyn-
netty jo 30 vuotta teollisuudessa prosessien, 
materiaalien ja tuotteiden kehityksessä. Beto-
niteollisuus voi hyötyä paljon epälineaarisesta 
mallintamisesta.

Voimme melko pienellä vaivalla säästää raa-
ka-ainekustannuksia tai vähentää hiilidioksi-
dipäästöjä. Tämän artikkelin tutkimuksessa on 
kehitetty ratkaisu, jolla Saint-Gobain Weber voi 
korvata luonnonhiekkaa sivuvirroilla niin, että 
tuoteominaisuudet pysyvät halutuissa rajoissa.
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7 Ilmapitosiuuden tasokorkeuskäyrät

8 Leviämän tasokorkeuskäyrät

9 Leviämän vastepinta
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Neural network models help replace natural 
sand with crushed rock
Concrete industry has used natural sand for 
a long time. It is now becoming important to 
reduce the use of natural sand for sustainabil-
ity reasons as well as because of pressure from 
authorities. 

Crushed rock and recycled aggregate, 
however, are usually not as round as natural 
sand and therefore cannot be added in large 
amounts without losing workability and rhe-
ological properties. Addition of crushed rock 
also affects the strength of concrete. To have 
a more complete picture of the situation, it is 
necessary to understand the effects of adding 
crushed rock with different roundnesses and 
particle size distributions on the properties of 
fresh as well as hardened concrete. 

These effects, however, are not simple nor 
linear. Therefore, conventional linear statisti-
cal techniques are not very effective. Nonlinear 
modelling using neural networks are efficient at 
describing nonlinearities from limited amounts 
of data with the right tools and skills. Over 30 
years, they have been found to be very powerful 
methods for speeding up materials development 
including concretes, and for making produc-
tion processes more efficient. A small amount 
of effort and a small investment often lead to 
large savings or improvements in productiv-
ity or quality. These days, this is also labelled 
artificial intelligence and machine learning. 

In this work, neural network models for a 
few properties of concrete were developed from 
a small experimental series and implemented 

in a software system. With this kind of quan-
titative knowledge, we can now quickly calcu-
late the maximum amount of crushed rock or 
recycled aggregate which can be added without 
adversely affecting the properties of concrete. 

10 Sora - hiekka seulojen jaottelu.
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Globaali ympäristötietoisuus ja ekologisten 
valintojen merkitys jatkaa kasvuaan. Luon-
nonvarojen kestävä käyttö ja materiaalien 
kierrätys on olennainen osa ympäristötavoit-
teiden saavuttamisessa. EU:ssa rakennus- ja 
purkujätteet kattavat lähes 36 % (850 miljoonaa 
tonnia) kaikista 28 jäsenvaltion jätteistä. Aikai-
semmin rakennustuotteissakin noudatettiin 
lineaarista mallia: osta – kuluta – hävitä. Täl-
lainen kulutusmalli ei ole enää nykyaikaisen 
kestävän ajattelun mukaista. Jätteiden uudel-
leenkäyttö, kierrätys sekä hyödyntäminen 
tulee olla ensisijaista kaatopaikkojen ollessa 
se viimeisin vaihtoehto. 

Suurin osa rakennus- ja purkujätteistä 
voitaisiin kierrättää asianmukaisella suun-
nittelulla, sekä hyödyntää toissijaisina   raa-
ka-aineina. Tuotteiden, komponenttien ja 
materiaalien kierrätys tulisi olla tavoiteltavaa 
aina kuin se on mahdollista. Kiertotalouden 
mahdollistaminen edellyttää kuitenkin raken-
nusmateriaalien, sopivien purkumenetelmien, 
materiaalien talteenoton sekä kierrätetyn 
materiaalin laadunvarmistuksen suunnitte-
lua jo heti rakennusprojektin alusta alkaen.

Rakennusten purkamiseen kiinnitetään 
nykyisin aikaisempaa enemmän huomiota ja 
rakennusten purku- ja kunnostustöitä tulisi 
edeltää jätehuoltotarkastus, jossa arvioidaan 
purkamisessa syntyvien jätevirtojen hyödyntä-
mismahdollisuuksia. Tavoitteena on helpottaa 
materiaalin ja osien uudelleenkäyttöä ja kier-
rätystä ja niiden mahdollisimman tehokasta 
hyödyntämistä. Suosituksia voidaan antaa 

DeConcrete-hankkeessa tutkitaan 
rakennus- ja purkujätteen 
kierrätystä arktisilla alueilla

Katja Ohenoja, Senior research fellow
Inorganic binders team, Fibre and particle 
engineering research unit
University of Oulu
katja.ohenoja@oulu.fi

Priyadharshini Perumal
Iveta Novakova,
Victor Danilov

Useissa Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa tavoitellaan 
rakennus- ja purkujätteiden (CDW) uudelleenkäytön lisäämistä.  
Yksi tällainen rakennus- ja purkujätteiden kierrätystä tutkiva 
ylikansallinen hanke on DeConcrete, joka käsittelee yksinomaan 
arktisten alueiden kierrätyshaasteita. Päätavoitteena on raken-
nusmateriaalien, lähinnä betonin, uudelleenkäytön ja uusien 
kierrätysmenetelmien kehittäminen ympäristöä sekä arktista 
ilmastoa huomioivalla tavalla.

purettujen rakenteiden elementtien uudel-
leenkäyttömahdollisuuksista, purkamisen 
tavoista, lajittelun valvonnasta, materiaalien 
ympäristöominaisuuksien määrittämisestä 
ja aikaisempien rakennusmateriaalien uusio-
käytöstä. Eri jätteiden koostumus on tärkeää 
tuntea, jotta jälleenkäyttöpotentiaali voidaan 
tunnistaa. 

Rakennus- ja purkujätteen 
kierrätys arktisilla alueilla 
Arktinen alue Euroopassa ulottuu läntisestä 
Grönlannista itäiseen Ural-vuoristoon Venä-
jällä. Alueeseen kuuluvat pääasiassa Suomi, 
Norja, Tanska, Ruotsi, Islanti ja Venäjän 
pohjoisosa. Vielä tänäkin päivänä rakennus- 
ja purkujätteet ohjautuvat näissäkin maissa 
pääasiassa kaatopaikoille, ja jätteiden hyödyn-
tämistä maantäyttönä tai maarakentamisessa 
pidetään riittävänä uudelleenkäytön muotona. 
Rakennusten purkujätteelle voisi kuitenkin olla 
paljon hyödyllisempiäkin käyttökohteita. 

Arktisten alueiden infra kehittyy, ja vanhoja 
rakennuksia puretaan kiihtyvällä tahdilla. Esi-
merkiksi Luoteis-Venäjän Arkangeli laajenee 
tällä hetkellä nopeasti, joka johtaa väistämättä 

1 DeConcrete hankkeen tavoitteet. Yhteistyöhank-

keen osapuolet.

2 Selvika National Tourist Route,  Havøysund, 

Norja. Maisematien näköalapaikan betonirakenteet 

on suunnitellut Reiulf Ramstad Arkitekter. Kohde 

on esimerkki arktisen alueen laadukkaasta betoni-

rakentamisesta ja myös rakentamisen olosuhteiden 

haasteista. Hanke ei liity artikkelin tutkimukseen. 

Kohde on palkittu ja suosittu nähtävyyskohde Norjan 

arktisilla alueilla.
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myös vanhojen rakennusten purkamiseen. 
Siksi teräsbetonirakenteiden kierrätys ja 
uudelleenkäyttö tuleekin ratkaista mahdolli-
simman nopeasti. Arkangelin alueella on jopa 
900 huonokuntoista betonikerrostaloa, jotka 
halutaan purkaa ja rakentaa mahdollisesti 
uudelleen. Tästä syystä DeConcrete-projekti 
keskittyy alueella yksinomaan betonijätteisiin 
ja niiden kierrätykseen.

Sijainti ja logistiikka ovat jätteiden kierrä-
tyksessä yleensä haasteita. Nämä haasteet ovat 
vielä tavallistakin suurempia arktisilla alueilla. 
Esimerkiksi Pohjois-Norjan pitkät etäisyydet, 
purkuvälineiden ja purkutyötä tekevien yritys-
ten puute, kaatopaikkojen kaukainen sijainti, 
kierrätyskeskusten puute ja purkujätemateri-
aalien rajoitetut käyttömahdollisuudet purku-
paikan lähellä ovat ongelmallisia. 

Näitä haasteita selvittämään suomalai-
set, norjalaiset ja venäläiset tutkijat aloittivat 
yhteisen DeConcrete-projektin. Hankkeen 
tavoitteina on määritellä yhteiset suosituk-
set betonijätteen taloudelliseen ja ympäris-
töystävälliseen uudelleenkäyttöön, saattaa 
ratkaisut kaikkien kumppanimaiden (Suomi, 
Norja, Venäjä, Ruotsi) käyttöön, sekä luoda 
alueellinen strategia raaka-aineiden hyö-
dyntämiseksi. Betonijätteen hyödyntäminen 
materiaalina, joko sementtiä osittain korvaa-
vana sideaineena tai kiviaineksena, on osa 
tutkimushanketta. 

Kolmivuotinen (2020–2022) rahoitus edel-
lyttää hankkeessa syntyneen tiedon, taidon ja 
käytännön kokemusten jakamista. Tarkoitus 
on parantaa arktisten alueiden teknologiayh-
teistyötä teollisuuden ja akateemisen tutki-
muksen välillä ja mahdollistaa uutta kasvua 

kehittämällä juuri arktisille alueille kohdennet-
tuja lähestymistapoja CDW:n uudelleenkäyt-
töön ja kierrätykseen.

Betonijätteen hyödyntäminen materiaalina
Suurin osa rakennus- ja purkujätteistä on 
mineraalijätettä, pääasiassa betonia. Betoni-
jätettä voi syntyä rakenteiden purkamisesta, 
mutta myös suoraan esimerkiksi elementtituo-
tannosta. Oulun yliopiston osuus DeConcre-
te-hankkeessa no kehittää menetelmiä kier-

rätysbetonin hyödyntämiseksi uusina mate-
riaaleina, sekä kiviaineksena että sementtiä 
korvaavana sideaineena.

Kierrätysbetonista voidaan murskauksen 
ja lajittelun avulla tuottaa kiviainesta, jota 
voidaan hyödyntää uudelleen kierrätyskivi-
aineena betonissa. Haasteena on kuitenkin 
usein se, että kierrätysbetonissa kiviaineksen 
pinnalle on kiinnittynyt kovettunutta sement-
tiä, mikä heikentää kiviaineksen ominaisuuk-
sia esimerkiksi lisäämällä veden tarvetta tai 

DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- 
ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

3

3 Betonin murskaus mekaanisesti.

4 Käsittelymenetelmät: maantäyttö, kaatopaikkajäte ja kierrätys eri maissa.
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5 6

7a–f

5 Kierrätysbetonin koekappaleen testaus.

6 Kierrätysbetonin leviämän testaus.

7a–f Mekaanisen käsittelyn jälkeen käsitelty 

kierrätysbetoni. Mikroaaltouunissa lämpökäsitelty  

kierrätysbetoni. Kierrätyskiviaineksen pinnan muok-

kaus perustuu pinnan kyllästämiseen esimerkiksi 

polymeereillä. Pinnan tiivistäminen voidaan saavut-

taa myös menetelmällä, jossa hiilidioksidi pakotetaan 

kiinnittyneen sementin huokosiin.
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heikentämällä raekokojakaumaa. Tämä puo-
lestaan vaikuttaa negatiivisesti uuden betonin 
ominaisuuksiin. 

Kierrätyskiviaineksen ominaisuuksia voi-
daan parantaa joko poistamalla sen pinnalta 
vanha, kiinnittynyt sementtipasta tai muut-
tamalla sen ominaisuuksia sellaisiksi, että sen 
uudelleenkäyttö betonissa on mahdollista. 

Kovettuneen sementin ja  sementtipastan 
poistamiseen on erilaisia menetelmiä. Mekaa-
nisen käsittelyn lisäksi voidaan hyödyntää 
lämpökäsittelyä (300 °C:ssa kaksi tuntia) tai 
mikroaaltokäsittelyä, jotka irrottavat semen-
tin ja sementtipastan kiviaineksen pinnalta. 
Mikroaaltouunilämmityksessä betonipinta 
kuumenee epätasaisesti korkeilla mikroaalto-
taajuuksilla aiheuttaen paikallisen lämpörasi-
tuskentän sen pintaan. Mikroaaltokäsittelyn 
etuna on pienempi ajan ja energian kulutus 
verrattuna lämmitykseen uunissa.

Kierrätyskiviaineksen pinnan muokkaus 
perustuu pinnan kyllästämiseen esimerkiksi 
polymeereillä. Tämä menetelmä tiivistää 
materiaalin pintaa, kun polymeerimolekyylit 
täyttävät kierrätyskiviainekseen kiinnittyneen 
sementin huokoset. Pinnan tiivistäminen voi-

daan saavuttaa myös menetelmällä, jossa hii-
lidioksidi pakotetaan kiinnittyneen sementin 
huokosiin. Hiilidioksidi reagoi sementin kal-
siumhydroksidin ja kalsiumsilikaatin kanssa 
muodostaen huokosia täyttävää kalsiumkarbo-
naattia. Tämä menetelmä parantaa erityisesti 
kierrätyskiviaineksen kestävyyttä ja mekaani-
sia ominaisuuksia.

Betonijätteen murskaamisesta ja kierräte-
tyn kiviaineksen prosessoinnista syntyy myös 
hienoainesta, joka päätyy useimmiten kaato-
paikalle siinäkin tapauksessa, että karkeammat  
jakeet hyödynnettäisiin betonin kiviaineksina. 
Yleensä betonin murskaaminen tuottaa 40–60 
% karkeaksi kiviainekseksi sopivaa jaetta lopun 
ollessa halkaisijaltaan enintään 4 mm kiviai-
nesta. Syntyvään kokojakautumaan vaikuttaa 
suuresti murskausmenetelmä, murskattavan 
betonin ominaisuudet sekä sille tehdyt käsit-
telyt. 

Hienon kiviaineksen hyödyntäminen 
uutena materiaalina on myös osa DeConcre-
te-hanketta. Tavoitteena on valmistaa hieno-
aineesta uutta kierrätyskiviainesta granuloi-
malla se ja muokkaamalla syntyneiden rakei-
den pintaominaisuuksia. Lisäksi Oulun yliopis-

DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- 
ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

tossa tutkitaan granuleiden karbonointia eli 
hiilidioksidin sitomista materiaaliin. Tämä on 
selkeä tulevaisuuden tutkimusala, jonka täysi-
mittaiset hyödyt ovat vielä löytämättä. Lisäksi 
hankkeessa selvitetään fillerikiviaineksen hyö-
dyntämistä sementtiä korvaavana sideaineena 
laastissa ja alkali-aktivoiduissa materiaaleissa.

Lisätietoja tutkimuksesta:
• https://www.oulu.fi/pyokuien/node/193060

8a–d
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Abstract
Increasing the reuse potential of construction 
and demolition waste (CDW) in building indus-
tries is one of the main focus of several projects 
funded by European Union.. One such example 
is DeConcrete which is exclusively addressing 
the issues in the Arctic region and to improve 
the co-operation between countries under 
Kolarctic CBC (cross border co-operation). The 
project is planned based on the current scenario 
of CDW handling in this region, and ways to 
improve the quality applications of CDW in 
construction industries other than backfill-
ing/ earth applications. The main objective 
is to eradicate the linear model, create a cir-
cular economy in construction business, and 
increase interconnection between building 
industry and CDW management businesses 
in the Arctic. This starts with exploring the 
demolition practices, processing of the material, 
identifying the reuse potential, treatment meth-
ods to improve the quality of recycled concrete 
aggregates (RCA) and the waste management 
strategy. Any project would not be successful 
without the practical implementation of the 
finding in industrial platform. DeConcrete gives 

importance to the ripple effect of the discover-
ies from the project in construction industries 
through the network of industrial partners and 
research organizations.

DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- 
ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

9

8a–d Oulun yliopistossa tutkitaan granuleiden 

karbonointia eli hiilidioksidin sitomista materiaaliin. 

Erilaiset granulit ennen ja jälkeen kuivauksen.

9 Betonirakentamisen haasteita tutkitaan arktisilla 

alueilla.
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CEMBUREAU (European Cement Association) on sementti-
teollisuuden kattojärjestö Euroopassa. CEMBUREAU julkaisi 
tämän vuoden toukokuussa kunnianhimoisen tiekartan, jossa 
tarkastellaan, miten Euroopan sementtiteollisuus voi vähentää 
hiilipäästöjään vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliutta ei saa-
vuteta pelkällä teknologialla, vaan tarvitaan yhteistyötä kaikkien 
rakentamisen arvoketjun sidosryhmien välillä. Myös poliittinen 
tuki on tarpeen useiden toimenpiteiden osalta. Tiekartan yhteen-
veto on tässä suomennettuna, alkuperäisen yhteenvedon sekä 
tiekartan kokonaisuudessaan voit lukea CEMBUREAUn sivuilta: 
https://lowcarboneconomy.cembureau.eu/
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Betoni on nykyaikaisen yhteiskuntamme 
perusta. Se on ollut olennainen materiaali 
Eurooppaa rakennettaessa ja on ratkaisevan 
tärkeä myös tulevaisuuden infrastruktuureille, 
taloille ja muille rakennuksille.

Betoni valmistetaan sementistä. Euroo-
pan vihreän kehityksen ohjelma tunnustaa 
selkeästi sementtitoimialan EU:n taloudelle 
keskeiseksi teollisuudenalaksi. Sementti ja 
betoni ovatkin todella tärkeitä rakennusmate-
riaaleja uusiutuvan energian infrastruktuurille, 
vähähiilisille kuljetusjärjestelmille ja kestäville 
rakennuksille. Sementillä ja betonilla on kes-
keinen rooli hiilineutraalia ja ilmaston kan-
nalta kestävää yhteiskuntaa rakennettaessa.

Betoni on myös rakennusmateriaali, jolla on 
yksi alhaisimmista energia- ja hiilisisällöistä1. 
Sen pääkomponentin, sementin, valmistus on 
kuitenkin CO2-intensiivistä.

Meillä Euroopan sementtiteollisuudessa 
on kunnianhimoinen tavoite vähentää tuota 
CO2-intensiteettiä tehdäksemme rakenta-
misen arvoketjusta hiilineutraalin vuoteen 
2050 mennessä. Olemme vakuuttuneita siitä, 
että yhdessä hallitusten, kansalaisjärjestöjen, 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa 
onnistumme tässä – ja että voimme tehdä sen 
Euroopassa.

CEMBUREAUn hiilineutraaliuden tiekar-
tassa tarkastellaan, miten Euroopan sementti-
teollisuus voi vähentää hiilipäästöjään vuoteen 
2050 mennessä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti tai jopa ne 
ylittäen. Tiekarttamme on kunnianhimoinen, 

Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – 
tämä on tavoitteemme

Ulla Leveelahti, Ympäristöpäällikkö
Finnsementti Oy
ulla.leveelahti@Finnsementti.fi

1 Euroopan sementtiteollisuuden hiilineutraaliuden 

tiekartassa tarkastellaan, miten Euroopan sementti-

teollisuus voi vähentää hiilipäästöjään vuoteen 2050 

mennessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

tavoitteiden mukaisesti

2 Kölnbreinin pato on Itävallan korkein pato: se 

on 200 metriä korkea ja 626 metriä pitkä. Pato on 

valmistunut vuonna 1977.
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1990 päästöt  

783
kg CO2/t semettiä

0
2050  päästöt

kg CO2/t sementtiä
arvoketuja pitkin

-116
2017 päästöt

-160
5C - Klinkkeri-117

5C - Sementti

-59
5C - Betoni

-51
5C - Rakentaminen

Karbonatisoituminen

Karbonaatittomat raaka-aineet -27 
Vaihtoehtoiset polttoaineet -71

Terminen tehokkuus -26 

Vähäpäästöinen klinkkeri -17
H2 & Sähköistäminen -19

CCS/CCU -280

Klinkkerin korvaaminen -72

Sähkötehokkuus ja  
uusituva sähkö -35

Hiilineutraali kuljetus -10

Betoniseos  -52 
Hiilineutraali kuljetus  -7

Betonin käyttö -89
CO2 sitoutuminen 
rakennettuun 
ympäristöön -51

CEMBUREAU 2050 tiekartta
CO2 -vähennys sementin arvoketjua pitkin  (5C:tä clinker, cement, concrete, construction, 
carbonation = klinkkeri, sementti, betoni, rakentaminen, karbonatisoituminen)
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Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – tämä on tavoitteemme

mutta siinä yhdistyy tekninen asiantuntemus 
kaikkialta Euroopasta ja se perustuu realisti-
siin mahdollisuuksiin ja teknologioihin.

Sementin ja betonin arvoketjun hiilineut-
raalius on saavutettavissa vuoteen 2050 men-
nessä, ja merkittävä CO2-vähennys voidaan 
tehdä jo ennen vuotta 2030.

CO2-päästöjä voidaan vähentää arvoketjun 
jokaisessa vaiheessa – klinkkerissä, sementissä, 
betonissa, rakentamisessa ja karbonatisoitumi-
sessa – saavuttaaksemme nollapäästöt vuoteen 
2050 mennessä. Tämä edellyttää sekä jo ole-
massa olevien että uusien teknologioiden käyt-
töönottoa. Näitä ovat esimerkiksi fossiilisten 
polttoaineiden korvaaminen kierrätys- ja bio-
massajätteellä, energiatehokkaammat uunit, 
alhaisemman klinkkeripitoisuuden semen-
tin kehittäminen, hiilidioksidin talteenoton, 
käytön ja varastoinnin eli CCUS-teknologian 
läpimurto sekä optimoidut betoniseokset ja 
rakennustekniikat.

Hiilineutraaliuden tiekarttamme tarkaste-
lee yksityiskohtaisesti näiden teknologioiden 

roolia päästöjen vähentämisessä kussakin 
vaiheessa sementin ja betonin arvoketjussa.

Tiekartta sisältää myös välitavoitteet. 
Vuonna 2030 CEMBUREAU pyrkii olemaan 
linjassa Pariisin sopimuksen kahden asteen 
skenaarion kanssa vähentämällä sementin 
hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia ja koko 
arvoketjun päästöjä 40 prosenttia.

Hiilineutraaliutta ei saavuteta pelkällä 
teknologialla. Integroidaksemme kestävän 
kehityksen ja CO2-suorituskyvyn nykyisten 
kriteerien, kuten turvallisuuden, säilyvyy-
den ja suorituskyvyn, rinnalle tarvitsemme 
yhteistyötä kaikkien rakentamisen arvoketjun 
sidosryhmien välillä. Kuten jäljempänä esite-
tään myös poliittinen tuki on tarpeen useiden 
toimenpiteiden osalta.

Saavutamme nämä tavoitteet 
keskittymällä määrätietoisesti ja 
pitkäjänteisesti innovointiin.
Euroopan sementtiteollisuus on innovaatioi-
den globaali edelläkävijä. Sementti- ja betoni-

teollisuuden innovaatiotoiminta aloitettiin 
Euroopassa, missä sijaitsevat alan suurimmat 
tutkimus- ja kehityskeskukset.

Euroopassa on käynnissä myös valtaosa 
läpimurtoteknologioita, kuten sementintuo-
tannon yhteydessä tapahtuvaa hiilidioksidin 
talteenottoa, edistävistä hankkeista. Euroo-
passa kehitetään myös tulevaisuuden tekno-
logioita, kuten big datan ja 3D-tulostuksen 
käyttöä osana teollista toimintaa tai uutta 
hiilidioksidilla kovettettavaa sideainetta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei 
ole helppoa eikä onnistu ilman merkittäviä 
kustannuksia, sillä vähähiilisen teknologian 
käyttöönottaminen Euroopan yli 200 sement-
titehtaalla vaatii suuria investointeja. Tämä 
vaikuttaa myös käyttökustannuksiin esimer-
kiksi lisääntyvän hiilivapaan sähkön käytön 
sekä CCUS-teknologian käyttöönoton kautta. 
Hiilineutraaliuden saavuttaminen on mahdol-
lista vain oikeilla liiketaloudellisilla toimilla ja 
asianmukaisilla hiilivuototoimenpiteillä. 

3 CEMBUREAU 2050 -tiekartta-graafi, josta käy ilmi 

eri toimenpiteillä saavutettavat päästövähennykset 

lukuina
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Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – tämä on tavoitteemme

Olemme tunnistaneet hiilineutraaliustavoitteemme 
kannalta välttämättömät poliittiset toimenpiteet.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on jo tunnistanut ne ympäristöpolitiikan avainalueet – kiertotalouden, kestävän rakennetun 
ympäristön, vähähiilisiin teknologioihin investoimisen ja hiilivuotoriskin vähentämisen –, joita tarvitaan hiilineutraaliuden saavut-
tamiseksi. Hiilineutraaliuden tiekarttamme tarkastelee näihin pohjautuvia poliittisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan merkittävä 
CO2-päästöjen vähennys sementin ja betonin arvoketjun jokaisessa vaiheessa:

i Vähähiiliseen teknologiaan investoiminen edellyttää säänte-
lyvarmuutta tästä hetkestä vuoteen 2030 asti. EU:n asettamat 
tiukemmat ilmastotavoitteet on saavutettava kunnioittamalla 
nykyistä juridista viitekehystä, jonka puitteissa yritykset tällä 
hetkellä tekevät sijoituspäätöksensä.

i Nettonollapäästöjen saavuttaminen edellyttää tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä hiilidioksidin suhteen EU:n ulkopuoli-
siin maahantuojiin nähden. Tasapuolinen toimintakenttä on 
välttämätön, jotta vähähiilisiin investointeihin kannustetaan ja 
tuetaan hiilidioksidin päästövähennyksiä maailmanlaajuisesti. 
Tämä voidaan saavuttaa luomalla Maailman kauppajärjestö 
WTO:n kanssa yhteensopiva hiilirajamekanismi, jonka on toi-
mittava rinnakkain päästökauppajärjestelmän hiilivuototoimien 
kanssa vähintään vuoteen 2030 asti.

i Vähähiiliseen teknologiaan investoiminen edellyttää innova-
tiivisia rahoitusmuotoja ja päivitettyjä valtiontukisääntöjä. 

 Sementtiteollisuuden investointisyklit ovat pitkiä. Jatkuva 
EU-rahoitus ja innovatiiviset rahoituslähteet, kuten carbon 
contracts for difference -malli, ovat avainasemassa vähähiilis-
ten teknologioiden käyttöönotossa.

i Tarvitsemme aiempaa enemmän uudelleen käytettäväksi 
kelpaamatonta kierrätys- ja biomassajätettä korvataksemme 
niillä vaiheittain fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Poliittisten 
ohjelmien tulee yksinkertaistaa jätteiden siirtoa EU:n sisällä, 
rajoittaa jätteen läjittämistä ja minimoida jätteiden vienti EU:n 
ulkopuolelle. Tämän lisäksi tulee varmistaa biomassan ja uudel-
leen käytettäväksi kelpaamattoman jätteen riittävyys sementti-
uunien rinnakkaisprosessointiin (co-processing) tämän ollessa 
ekologisin ratkaisu useille materiaalille. 

i Energiaintensiivinen teollisuus, sementtiteollisuus mukaan 
lukien, tarvitsee riittävän infrastruktuurin talteenottamansa 
CO2:n kuljettamiseen, uudelleenkäyttöön ja varastointiin. EU:n 
tulee kiireellisesti kehittää Euroopan laajuinen hiilidioksidin 
siirtoverkosto, joka vastaa teollisuuden tarpeisiin. Jatkuva tuki 
CCUS-teknologian käyttöönottoon sekä tukitoimet tämän tek-
nologian liiketoimintamallien kehittämiseen, kuten valtiontuki, 
tarvitaan kiireellisesti.

i Vähähiilisen sementin ja betonin käyttöön on kannustettava. 
Vihreät julkiset hankinnat ja tuleva EU:n kiertotalouden toimin-
tasuunnitelma tarjoavat tämän osalta keskeisen mahdollisuu-
den. EU:n tulee yhdessä standardointielinten kanssa varmistaa 
tuotestandardien oikea-aikainen käyttöönotto, mikä mahdollis-
taa vähähiilisen sementin ja betonin markkinoille tulon, sekä 
tarkastella vähäpäästöisten sementtien valmistukseen tarvit-
tavien raaka-aineiden saatavuutta.

i Tarvitsemme poliittisia toimia, jotka tekevät uusiutuvan 
energian käytöstä teollisuudelle kannattavaa. Teollisuuden 
sähköistämiseen tulee kannustaa teollisissa prosesseissa käyte-
tyn sähkön verovapautuksella (energiaverodirektiivi) tai sopivien 
kompensaatiomekanismien kautta (valtiontukisäännöt). 

i Materiaalineutraaliuden ja tuotteiden elinkaaren kokonaissuo-
rituskyvyn huomioivia toimia tulee lisätä läpi koko EU-lain-
säädännön. Tuotteiden CO2-jalanjäljen tulee perustua kehdosta 
hautaan -lähestymistapaan, joka ei arvioi tuotetta ainoastaan 
markkinoille saatettaessa vaan ottaa huomioon tuotteen suo-
rituskyvyn käytön aikana ja sen jälkeen.

i Hiilineutraaliuden saavuttaminen rakennusalalla edellyttää 
asianmukaisia taitoja ja uusia rakennustekniikoita. Kestävän 
rakennetun ympäristön strategian tulee edistää yhteistyötä ark-
kitehtien, paikallisten viranomaisten ja insinöörien välillä. Sen 
tulee tukea myös osaamista ja koulutusta energiatehokkaan 
suunnittelun ja vähähiilisten betoniseosten kehittämisen edis-
tämiseksi.

i Kiertotalouslähtöisempi rakentaminen on avain päästöjen 
vähentämiseen. Poliittisten linjausten tulee maksimoida raken-
nusmateriaalien erilaiset ominaisuudet – kestävyys, kierrätet-
tävyys, terminen massa tai karbonatisoitumispotentiaali.

i Betoni sitoo hiilidioksidia koko elinikänsä ajan – EU:n tulisi 
hyödyntää tämä käyttämätön potentiaali täysimääräisesti. 
Betonituotteiden elinkaaren aikainen karbonatisoituminen tulee 
huomioida päästölaskennassa, hiilijalanjäljen laskentamenetel-
missä ja sertifioiduissa CO2-poistojärjestelmissä.
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Betoniset lyöntipaalut ovat jokaisen paalu-
tuskoneenkuljettajan perusosaamista, jota 
ilman tätä vaativaa ammattityötä ei juuri 
voi tehdä. Nykyinen, 3D:llä ja automaatiolla 
varustettu konekalusto helpottaa ja tehos-
taa myös paalutustyötä, mutta nämä apu-
neuvot eivät lainkaan pienennä osaavan 
konekäytön arvoa ja merkitystä. Edelleen 
osaaminen on sitä, että on kyettävä lyö-
mään paalu oikeassa kulmassa ja oikealla 
voimalla – siis suunniteltuun syvyyteen 
paalua rikkomatta.

Pätevät kuljettajat ovat tottuneet myös 
ottamaan itsenäisesti suunnittelijaan 
yhteyttä esimerkiksi silloin, kun paalu 
rikkoutuu ja pitää lyödä uusi paalu mah-
dollisimman lähelle alkuperäistä sijaintia.

”Myös paalujen tilaaminen on monesti 
kuulunut kuljettajalle. Koulutusta suunni-
tellessamme huomasimme, että se sisältö 
on paljolti muodollista pätevöittämistä 
siihen, mitä moni jo käytännössä tekee. 
Silti on tärkeää jatkossa kyetä osoittamaan 
pätevyytensä”, pohtii toimialajohtaja Reijo 
Mustonen HTM Yhtiöt Oy:stä.

HTM:llä on neljä betonipaalutehdasta 
eri puolilla Suomea ja sitä kautta yhtiölle 
on tärkeää varmistaa jatkossakin riittävät 
pätevät tekijäresurssit. Mustosen mukaan 
kuljettajista on ollut vuosikausien ajan 
lievää pulaa.

”Voisi todeta, että koneita on enemmän 
kuin kuskeja. Kun lyöntipaalutuskone 

Paalutuskonekuskit 
saivat oman tutkinnon
Vesa Tompuri, toimittaja Suomen noin 60 paalutuskoneenkuljettajaa ovat kokeneita ja 

päteviä ammattilaisia, jotka ovat saaneet oppinsa pelkästään 
työn kautta. Uusimpien pohjarakennusohjeiden mukaisesti vaa-
tivimpiin paalutustöihin on oltava myös muodollinen pätevyys. 
Tämän seurauksena Taitotalossa on käynnistynyt maaraken-
nusalan ammattitutkintoon johtava paalutuskoneenkuljettajan 
koulutus.

maksaa vähintään 800 000 euroa, on ymmär-
rettävää, että käyttöasteen tulee olla mahdol-
lisimman hyvä”, Mustonen perustelee.

Oikea-aikainen koulutuspaketti
Koulutuksen tarpeellisuutta oli pohdittu sen 
jälkeen, kun Suomen Geoteknillinen Yhdistys 
ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto julkai-
sivat neljä vuotta sitten uudet paalutusohjeet. 
Niissä on ensi kertaa määriteltynä kolmipor-
tainen paalutustyöluokitus, jonka mukaan 
vaativinta eli kolmosluokan paalutustyötä 
saa tehdä muodollisestikin kouluttautunut 
ammattilainen. Vaativimman paalutustyö-
luokka kolmen paalutustyöstä on kyse esi-
merkiksi silloin, kun vähintään kahdeksan-

kerroksinen rakennus perustetaan paalujen 
varaan. Myös monet infrarakenteet sijoittuvat 
paalutustyöluokkaan 3.

Elokuussa startannut uuden koulutus-
ohjelman ensimmäiselle kurssille osallistuu 
16 opiskelijaa. Kaikilla on vähintään kahden 
vuoden työkokemus ammatistaan, joillakin 
jopa kymmenien vuosien. Työkokemusvaa-
timus tuli määritellyksi SGY:n paalutustoimi-
kunnan ja Taitotalon välisissä, koulutuksen 
sisältöä koskeneissa neuvotteluissa.

”Olimme kuulleet tällaisesta koulutus-
tarpeesta. Otin yhteyttä paalutusvaliokun-
nan puheenjohtajaan Teemu Riihimäkeen ja 
pääsin esittelemään koulutustarjontaamme. 
Olemassa olevien pohjatutkijan ja kaivonpo-



1 Ensimmäisen paalutuskoneenkuljettajan ammat-

titutkintokoulutuksen oppilaita ja kouluttajia.

2 Ammattitaitoa vaativaa paalutustyötä betonipaa-

luilla sataman kiviarinatäyttöjen läpi.
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rarin ammattitutkintojen ideaa jalostamalla 
syntyi varsin nopeasti yhteisymmärrys siitä, 
millainen koulutus palvelisi parhaiten paalu-
tustöiden tekijöitä”, kertoo AEL:n ja Amiedun 
fuusion tuloksena viime talvena aloittaneen 
Taitotalon koulutuspäällikkö Timo Rajala.

Rajala kertoo ensivaikutelmanaan jo käyn-
nistyneestä koulutuksesta sen, että kurssille 
osallistuvien ja sillä opettavien kesken on 
päästy hedelmälliseen dialogiin.

”Tämä vastaa odotuksia. Pätevinä ammat-
tilaisina kurssilaiset haastavat luennoitsijoita 
ja pyytävät tarkennuksia. Samalla he saavat 
päivitettyä tietämystä omaa, pitkällä aikavä-
lillä kertynyttä osaamistaan täydentämään”, 
Rajala toteaa.

Teemu Riihimäki puolestaan toteaa koulu-
tuksen sisällön palvelevan myös paalutusalan 
yleisen arvostuksen asiaa ja sitä kautta alan 
houkuttelevuutta uravaihtoehtona.

”Alalla toimivat kuljettajat ovat toki päteviä 
ammattimiehiä, mutta kyllä koulutus nostaa 
heidänkin arvostustaan edelleen. Paalutus-
koneissa on nykyään myös uutta teknologiaa, 
joka kehittyy jatkuvasti”, hän perustelee.

Koulunpenkille 30 vuoden kokemuksella 
Yksi ensimmäisen kurssin osanottajista on 
paalutuskoneenkuljettaja Jyrki Valkila Pirkan 
Rakentajapalvelu Oy:stä. Hänellä on alalta 
edellä mainittu 30 vuoden kokemus, joten on 
luonnollista, että suurin osa kurssilla käsiteltä-
vistä asioista on hänelle entuudestaan tuttuja. 
Silti hänellekin kurssi on tarjonnut uutta.

”Sanoisin, että kymmenen prosenttia on 
uutta asiaa. Jo sen vuoksi kannatti ilmoittau-
tua mukaan. Eikä kertaaminen todellakaan ole 
pahitteeksi”, hän toteaa.

Valkila on koko uransa ajan tehnyt pää-
osin talonrakennuksen paalutustöitä, mutta 

Rakenne- ja geosuunnittelijoiden työn helpottamiseksi on nyt 
tarjolla PO-2016 mukaisiksi päivitettyjä ohjeita ja työkaluja 
paaluperusten suunnitteluun RT Betonipaaluilla®. 

Vakiopaaluanturoiden suunnitteluohje, jossa on mitoitettu valmiiksi yleisimmät 
paaluanturakoot. Siinä esitetään taulukkomuodossa sekä piirustuksina kullekin 
paalukoolle ja mitoituskuormalle:

• anturan mitat
• paalujen määrä ja sijoitukset
• anturan pääraudoitus sekä mahdolliset lisäraudoitukset.

Mallinnukseen on tarjolla Autocad-kirjasto sekä Tekla Structures 3D -sovellus, 
jotka perustuvat Vakiopaaluanturoiden suunnitteluohjeen mukaisiin paaluihin ja 
paaluanturoihin. Tekla Structures -sovellus tuottaa myös paalutuspöytäkirjan, joka 
on Suomen geoteknillisen yhdistyksen yleisen mallipöytäkirjan mukainen. Paalu-
tuspöytäkirjaan on mahdollista myös palauttaa tarkennetiedot. 

Edellä mainitut ohjeet ja tiedostot ovat ladattavissa veloituksetta betoni.com -sivus-
ton kohdasta Paalut. Tekla Structures -sovellus on ladattavissa myös Tekla Warehouse 
sivustolta nimellä RT Betonipaalut.

myös infra-alan työt ovat tuttuja. Uran aikana 
kalusto ja menetelmät ovat kohentuneet, mikä 
auttaa erityisesti silloin, kun työskentelyolo-
suhteet ovat vaativat.

”Kun sataa uutta lunta ja on pimeää ja jos 
kaiken lisäksi maaperän liikkeiden takia mer-
kinnät siirtyvät, olisi kovin epävarmaa luottaa 
siihen, että paalu uppoaa täsmälleen oikeaan 
paikkaan. Tähän pulmaan uusi GPS-teknolo-
giaan on tuonut ratkaisun. Meillä on firmassa 
useita uudella GPS-teknologialla varustettuja 
paalutuskoneita, mutta kyllä homman on 
sujuttava vanhoillakin koneilla. Itselläni kesti 
aikanaan ehkä viisi vuotta ennen kuin saattoi 
pitää itseään jossain määrin ammattilaisena. 
Edelleen silti opin uutta”, Valkia kertoo.

Hän pitää koulutuksen järjestämistä 
kaiken kaikkiaan hyvänä asiana. Sen avulla 
tulee varmistetuksi, että alalle tulleilla on 
riittävä perusosaaminen ja että konkarit 
saavat taatusti tuoreimman, omaa työtä 
helpottavan tiedon. 

Jatkossa koulutusta on määrä kehittää 
myös niin, että paalutuskoneenkuljettaja 
voi edetä paalutustyönjohtajaksi. Jo nyt 
käynnissä oleva koulutus sisältää piirteitä, 
jotka ohjaavat kurssilaisia johtamaan omaa 
tekemistä työmaalla. Koulutus antaa yleis-
kuvan muistakin paalutustöiden lajeista, 
kuten pora- ja kaivinpaaluista, vaikkei 
niiden asentaminen välttämättä kuuluisi-
kaan omaan päivittäiseen toimenkuvaan.

https://betoni.com/betonirakentaminen/paalut/betonipaalutuksen-suunnittelijoille-uusia-apuvalineita/
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”Kävin Helsingissä vain syntymässä”, täsmen-
tää Mirja Illikainen vastausta lapsuudestaan. 
”Koko lapsuuteni vietin Rovaniemellä. Sieltä 
muutin Ouluun opiskelemaan ja siellä asun 
ja työskentelen edelleen.”

Mirja Illikaisen opiskelu- ja sittemmin työ-
paikka on Oulun yliopisto. Opinnot hän aloitti 
prosessitekniikan osastolla vuonna 1997. Tällä 
hetkellä hän toimii yliopiston kiertotalouden 
materiaalitekniikan professorina ja kuitu- ja 
partikkelitekniikan yksikön johtajana. 

Asiat kiinnostavat kun niihin syventyy
Tekniikka ei Mirjan mukaan ollut hänelle 
ollenkaan selvä uravalinta: ”Kun lukion kol-
mannella mietin mikä minusta tulisi isona, 
poissuljin heti tekniikan. Koska matikka, 
kemia ja fysiikka sujuivat hyvin, päätin lähteä 
opiskelemaan luonnontieteitä. Matematii-
kanopettaja kuitenkin suositteli sen sijaan 
prosessitekniikkaa, joka hänen mukaan sopisi 
minulle paremmin.”

”Päätin mennä katsomaan ja pääsin yliopis-
toon papereilla. – Ja jäin, sillä huomasin että 
opiskelu ja opinnot olivat kiinnostavia. Olin ja 
olenkin ollut tosi onnekas, kun päädyin alalle, 
josta tykkään ja olen päässyt sen myötä teke-
mään mielenkiintoisia töitä.”

Mirja kertoo jo opiskelujen varhaisessa 
vaiheessa huomanneensa, että nimenomaan 
tutkimuspuoli on hänen juttunsa. Ensimmäi-
nen kesäharjoittelupaikka oli Kemiralla tut-
kimusharjoittelijana. Kun yliopistossa sitten 
syksyllä haettiin tutkimusharjoittelijoita 

paperinvalmistukseen liittyvään hankkeeseen, 
Mirja päätti hakea.

”Tutkimusaihe sinällään ei tuntunut kiin-
nostavalta, mutta ajattelin että mikä tahansa 
kiinnostaa, kunhan siihen perehtyy. Ja niin 
siinä myös kävi. Sitä kautta päädyin nykyiseen 
kuitu- ja partikkelitekniikan yksikköön tutki-
musharjoittelijaksi. Siis samaan yksikköön, 
jota olen johtanut vuodesta 2015 alkaen”, Mirja 
tiivistää. Diplomi-insinööriksi hän valmistui 
vuonna 2002. Vuonna 2008 hän väitteli teknii-
kan tohtoriksi.

Ei yhden ihmisen show
Omassa työssään Mirja kertoo pääpainon 
olevan nimenomaan tutkimuksessa ja tutki-
musyksikön johtamisessa myös hallinnolli-
sessa mielessä. Lisäksi Mirja opettaa: muun 
muassa ensi keväänä alkavalla kiertotalouden 
materiaaleihin liittyvällä kurssilla.

”Yhteistyötä”, Mirja toteaa: ”Jos ja kun tutki-
muksessa haluaa saada jotain aikaiseksi, sitä ei 
yksi ihminen yksinään saa aikaiseksi.”

Yhteistyö tarkoittaa tietysti omaa 50 
hengen yksikköä, mutta myös laajoja verkos-
toja sekä koti- että ulkomailla.

”Tutkimusryhmämmekin on hyvin kan-
sainvälinen, noin 40 % on ulkomaalaisia tut-
kijoita. Korona-ajan rajoitukset ovat kosketta-
neet meitä sikäli kovalla kädellä, että keväällä 
rekrytoidut kolme uutta ulkomaalaista tutki-
jaa, eivät ole vieläkään päässeet aloittamaan 
työtä. On todellinen murhe, kun rahoitusta 
saaneet hankkeet sen takia viivästyvät.”

Idea sementti/betonitutkimukseen 
Hollannista
Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikössä tehtävä 
vahva betoni- ja kivimateriaaleihin liittyvä tut-
kimus lähti liikkeelle kymmenen vuotta sitten 
vierailusta Delftin yliopistossa Hollannissa. 

”Siellä tutkija esitteli meille betonipalik-
kaa, joka oli tehty teollisuuden sivuvirroista 
ilman sementtiä. Huomasimme, että se sopi 
tutkimusalueena mainiosti tänne Pohjois-Suo-
meen, jossa syntyy paljon prosessiteollisuuden 
sivuvirtoja. Keskeisimpiä sovelluskohtia ovat 
meillä erilaiset sementtimäiset materiaalit, 
kuten geopolymeerit.”

”Rakensimme kansainvälisiä verkostoja ja 
alkuvuosina tutkimuksemme olikin tunnetum-
paa kansainvälisesti kuin täällä kotimaassa. 
Pari vuotta sitten lähdimme aktiivisesti ker-
tomaan osaamisestamme myös kotimaisilla 
foorumeilla, jotta pystymme olemaan parem-
min avuksi ja hyödyksi myös täällä.”

Mirja onkin esitellyt yksikkönsä tutkimuk-
sia muun muassa useissa seminaareissa. Tam-
mikuun 2020 esitykseen Vuoden Betoniraken-
ne-seminaarissa voi tutustua Betoni 1-2020:n 
artikkelissa ”Uudet materiaalit käyttöön hiilipi-
hissä rakentamisessa”. Tässä Betoni 3-2020:ssa 
on puolestaan artikkeli, jossa kerrotaan yksi-
kön Kolarctic -hankkeesta.

Vahva yhteys elinkeinoelämään
Mirja toteaa, että tutkimus kuitu- ja partikke-
litekniikan yksikössä on samalla sekä hyvin 
tieteellistä, akateemista tutkimusta että hyvin 

Henkilökuvassa Mirja Illikainen

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana tekniikan tohtori  
Mirja Illikainen (s. 1978 Helsingissä).
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1 Kiertotalouskeskustelu on Mirja Illikaisen mukaan 

jäänyt koronan jalkoihin, mutta ilmastonmuutoksen 

torjuminen on yhtä tärkeää kuin ennen pandemiaa: 

”Kiertotalous on myös kirjattu yhä useampien yritys-

ten strategioihin. Pyrkimys vastuullisuuteen näkyy 

myös käytännön tasolla, tutkimusmaailmassa kasva-

vana kysyntänä kiertotalouden materiaalitutkimuk-

selle.”
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2 Liikkuminen ja ulkoilu monessa muodossa, esimer-

kiksi maastopyöräillen ovat tärkeä osa Mirja Illikaisen 

aktiivista elämää

käytännönläheistä yrityselämän ja teollisuu-
den kanssa yhteistyössä tehtävää.

”Olemme hyvässä tilanteessa, kun olemme 
saaneet rahoitusta monenlaiseen tutkimuk-
seen. Pystymme tekemään korkeatasoista 
tiedettä ja palvelemaan osaamisellamme tätä 
yhteiskuntaa, joka on tutkimuksen ja ope-
tuksen rinnalla tärkeä yliopistolle kuuluva 
velvollisuus.”

Liikkeellä jo ennen ilmastonmuutos- 
ja kiertotalousherätystä
Kysymykseen miten betoniteollisuus on otta-
nut vastaan tutkimukset sementin korvaavista 
teollisuuden sivuvirroista, Mirja vastaa, että 
alkuvaiheessa sivuvirtoihin liittyvästä tutki-
muksesta oli luonnollisesti kiinnostunut niitä 
tuottava teollisuus. He halusivat löytää sivu-
virroille käyttökohteita ja tutkimus käynnistyi 
nimenomaan heidän tuellaan. 

”Betoniteollisuudelle meillä ei tuolloin 
ollut vielä tarjota kiinnostavia tai uskottavia 
ratkaisuja.”

”Silloin harmitti, ettei ketään kiinnostanut. 
Olimme kuitenkin liikkeellä hyvään aikaan, jo 
hieman ennen kuin kiertotaloudesta ja ilmas-
tonmuutoksesta tuli iso kysymys. Kun yleinen 
ilmapiiri ja tilanne muuttui, myös meidän tut-
kimuksemme alkoi kiinnostaa. Silloin meillä 
oli jo osaamista mitä tarjota. Teemme nyt 
yhteistyötä myös useiden betoniteollisuus- ja 
rakennustuoteyrityksien kanssa”, Mirja kertoo. 
Keväällä hänet valittiin Betoniyhdistyksen hal-
lituksen jäseneksi.

Kiviaineksia korvaavien materiaalien kehi-
tystyön lisäksi kuitu- ja partikkelitekniikan 
yksikössä tutkitaan muitakin rakennustuot-
teita. Käsitellään esimerkiksi vaarallisia jätteitä 
sellaiseen muotoon, etteivät ole haitallisia 
ympäristölle. Samoin tehdään hinnallisesti 
arvokkaampia tuotteita, kuten vedenpuh-
distus- ja eristemateriaaleja sekä tutkimusta 
katalyyttimateriaaleihin liittyen.

Ei korvaa vaan lisää keinovalikoimaa
Erilaisista teollisuuden jätteistä voidaan val-
mistaa materiaalia, joka lujittuu kuin betoni, 
mutta jonka hiilidioksidipäästöt ovat 40–90 % 
pienemmät kuin tavallisella betonilla. 

Geopolymeereilla ei toki pystytä korvaa-
maan kaikkea betonissa käytettävää sementtiä 
ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Ne ovat 
Mirjan mukaan yksi osa kiertotalouskokonai-
suutta, jossa hyödynnetään olemassa olevat 
kierrätysmateriaalit ja säästetään luonnon 
neitseellisiä materiaaleja.

Kysymyksen sivuvirtojen hyödyntämisen 
vaikeudesta tutkijan kannalta Mirja tiivistää 
siihen, että sivuvirrat ovat keskenään hyvin 
erilaisia. Verrattuna betoniin ja sementtiin, 
käyttö on monimutkaisempaa ja vaatii osaa-
mista. Käyttöä vaikeuttaa myös se, että beto-
nistandardit pohjautuvat tavallisen sementin 
käyttöön. 

”Kun betonia kuitenkin käytetään joka 
puolella ja kaikenlaisissa kohteissa, ei kierrä-
tysmateriaaleihin pohjautuvia tuotteita ole 
mielestäni pakko käyttää huippukohteissa, 
vaan vaatimattomimmissa rakenteissa. Myös 
niissä hyödyt saadaan irti”, Mirja korostaa.

Liikuntaa ja kulttuuria ja asuntovaunuilua
”Pyöräilen, hiihdän, käyn kuntosalilla. Tykkään 
lukea ja kuunnella kirjoja ja käydä teatterissa”, 
Mirja vastaa kysymykseen työn ulkopuolisesta 
elämästä. Siihen kuuluu myös iso perhe, seitse-
män lasta, jotka Mirja sai opiskelujen lomassa. 
Nuorinkin on siis jo 12-vuotias.

”Liikumme ja ulkoilemme perheen kanssa 
aktiivisesti. Meillä on asuntovaunu, jolla 
olemme reissanneet kesäisin myös Euroopassa, 
nyt tietysti täällä kotimaassa. Talvella vaunu 
on Rukalla, jossa pääsee kätevästi talviurhei-
lemaan.”

Henkilökuvassa Mirja Illikainen
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Asiantuntijan saappaissa 
– on aina kasvunvaraa 

Uravalintana asiantuntija ei ole kenenkään 
toiveammatti. Kaikki suunnittelevat teke-
vänsä jotain konkreettista: toteuttavansa, 
suunnittelevansa, johtavansa. Jopa myy-
minen ja ostaminen tuntuvat kaukaisilta 
asioilta, asiantuntijana olemisesta puhu-
mattakaan.

Kaikista meistä taitaa kuitenkin tulla 
asiantuntijoita loppujen lopuksi. Riittävä 
määrä tehtyjä virheitä ja vaihtuvia tilan-
teita muuttuvat kokemukseksi, josta asian-
tuntijuus alkaa pikkuhiljaa rakentua. Niel 
Bohr totesi joskus, että asiantuntija on hen-
kilö, joka on tehnyt kyseisellä alalla kaikki 
mahdolliset virheet. Tuolla määrittelyllä 
en kyllä tohdi itseäni vielä asiantuntijaksi 
kutsua.

Erään hissitoimittajan edustaja kysyi 
minulta taannoin, miksi hissikuilut suun-
nitellaan niin, että niihin syntyy vetorasi-
tusta ja betoni halkeilee. Sen seurauksena 
hissitoimittaja joutuu suunnittelemaan kiin-
nityksensä betoniin heikommalla lujuudella 
kuin halkeilemattomaan betoniin.

En usko, että vetorasitus seinissä on 
koskaan rakennesuunnittelijan toivelistalla. 
Niin vaan käy kun suunnittelun edetessä 
yksi seinä poistetaan tuolta ja toinen auko-
tetaan täältä.

Suunnitteluhankkeessa asiantuntijan 
rooli on usein hankala. Samaan aikaan 
kun kokemuksesta tietää, että ratkaisusta 
ei seuraa kuin ongelmia, pitää olla rakentava 
ja löytää ratkaisu tilaajan tai arkkitehdin 
vaatimukseen. Se ratkaisu on usein sellai-
nen, että ennakkoon laskemalla saadaan 
selville, että betoni halkeaa, mutta halkei-
lua pystytään rajoittamaan raudoituksella 
tai jännittämällä. Hissitoimittajakin joutuu 
luopumaan jostain eli halkeamattoman 
betonin suomasta edusta.

Vaikeinta asiantuntijuudessa on luovuus. 
On liikaa tietoa kaikenlaisista reunaehdoista 
ja ongelmista ja silloin voi olla vaikeaa heit-
täytyä uusien ajatusten vietäväksi. Tosi 
kovan asiantuntijan tunnistaakin siitä, 
että on kykyä myös heittäytyä kokonaan 
uusien ajatusten vietäväksi. Kaikki meistä 
eivät kuitenkaan koskaan kehity tälle asian-
tuntijuuden tasolle.

Monen asiantuntijan heikoin kohta on 
kommunikointi. Ratkaisujen mietiskely 
yksinään on usein houkuttelevampaa kuin 
antaa ne porukalla reposteltaviksi. Hyvän 
tiimin jäljiltä moni idea on muuttunut paljon 
paremmaksi. Oman asiantuntijuuden esiin 
tuominen näyttää olevan vaikeaa kaikille, 
mutta erityisesti insinööreille.

Asiantuntijalla on myös velvollisuutensa, 
nimittäin tiedon eteenpäin jakaminen. 
Kauan sitten hain töihin VTT:lle ja soitin 
opiskelukaverilleni kysyäkseni millaista 
siellä on olla töissä. Hän neuvoi tarkista-
maan pidetäänkö työhuoneiden ovia auki 
vai kiinni. Ovien kiinni pitäminen merkitsisi 
tiedon pihtaamisen kulttuuria, joka ei olisi 
hyvä alku nuorelle tutkijalle. Pääsin kuiten-
kin sellaiseen ryhmään, jossa ovet olivat auki 
ja vastauksia sai kaikkiin kysymyksiin, joita 
keksin kysyä. Nykyään ei kenelläkään edes 
taida olla ovea, jota pitää auki tai kiinni, 
mutta jokaisesta kerrasta kun joku esittää 
kysymyksen, voi oppia myös itse.

Tärkeintä asiantuntijuudessa onkin 
uuden oppiminen, koko ajan ja lakkaa-
matta. Lapsenomainen uteliaisuus on syytä 
säilyttää aina. Eniten kaipaan VTT:ltä juuri 
kahvihuonetta, jossa opin enemmän meka-
niikasta kuin yliopistolla ja jossa ratkottiin 
ongelmia laidasta laitaan. Mottona oli, että 
mahdottomilla tehtävillä on vain pidempi 
toimitusaika.

Loppujen lopuksi asiantuntijana olemi-
nen ei kuitenkaan ole hankala paikka orga-
nisaatiossa. Asiantuntijoiden johtaminen 
taitaa olla se vaikein pala.

Auli Lastunen

Rakennesuunnittelija

Sitowise Oy

puh. 044 427 9731

konstruktoori@gmail.com

Twitter: @Konstruktoori

Instagram: konstruktoori

Kolumni
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Lujabetonilta markkinoille 
Luja-Superkylpyhuone 

Lujabetoni toi Luja-Superlaatan kerrostalora-
kentamisen markkinoille vuonna 2018. Yritys 
toi tämän vuoden syksyllä 2020 markkinoille 
uuden innovaation, Luja-Superkylpyhuo-
neen,  jossa Luja-Superlaatan päälle on teh-
taalla yhdistetty täysin valmiiksi varusteltu 
kylpyhuonemoduuli. Valmis moduuli sisäl-
tää seinärakenteet, kalusteet, varusteet sekä 
LVIS-kytkennät ja se nousee laatan nostamisen 
yhteydessä paikalleen ilman erillisasennusta 
työmaalla.

Luja-Superkylpyhuone laajentaa modulaa-
rista rakentamista Luja-Superlaatan tekno-
logiaan perustuen valmiisiin märkätiloihin. 
Tämä säästää rakentajan aikaa ja rahaa sekä 
tarjoaa parempaa laatua, sanoo Lujabetonin 
toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

– Luja-Superkylpyhuoneella on ominai-
suuksia, jotka helpottavat ja tehostavat osal-
taan kerrostalorakentamista. Superlaattaan 
integroitu valmis kylpyhuonetilaelementti 
toimitetaan yhtenä kappaleena työmaalle ja 
nostetaan paikoilleen kertanostolla element-
tiasennuksen yhteydessä. Liitossaumauksia 
ja paloeristyksiä työmaalla ei tarvita, kertoo 
Lujabetonin aluemyyntipäällikkö Sami Num-
mela.

Tuotteen avulla rakentamisen aikataulua 
voidaan nopeuttaa merkittävästi. Luja-Su-
perlaatta on itsessään valmis välipohjatuote 
lattialämmityksiä myöten.

– Märkätilamoduulimme etuihin lukeutuu 
myös muuntojoustavuus. Vakiomallien sijaan 
mukaudumme asiakkaan tarpeisiin niin mit-

tojen kuin pintojen, varusteiden ja kalusteiden 
osalta. Voimme myös jättää tilaa mahdollisille 
asukasmuutostöille perustajaurakoinnissa. 
Asiakkaillemme muutos tarkoittaa mahdolli-
suutta uudistua ja kehittyä – ottaa käyttöön 
innovaatioita, joista hyötyvät kaikki, Sami 
Nummela sanoo.

Tuotteet valmistetaan pitkinä sarjoina 
tehtaalla sääsuojassa sekä valvotuissa olo-
suhteissa. Kylpyhuonemodulit valmistetaan 
Lujabetonin Kärsämäen tehtaalla, josta mär-
kätilamoduulit lähetetään Järvenpään Super-
laatta-tehtaalle yhdistettäväksi Superlaattoihin 
patentoidun erikoislattiarakenteen avulla.

Lisätiedot:
Lujabetoni Oy, toimitusjohtaja Mikko Isotalo, 
p. 044 585 2305, mikko.isotalo@luja.fi 
Lujabetoni Oy, elementtiyksikön johtaja Kari 
Turunen, p. 044 585 2482, kari.turunen@luja.fi
Lujabetoni Oy, aluemyyntipäällikkö Sami 
Nummela, p.044 585 2481, sami.nummela@
luja.fi

Rudus lisäsi betonisten tukimuurielement-
tiensä valikoimaa. L-tukimuurielementtejä 
valmistetaan nyt kuudessa eri korkeudessa ja 
pinnoituksen vaihtoehtoja on useita. Erilaisiin 
käyttökohteisiin löytyy vaihtoehtoja.

Tähän asti Ruduksen L-tukimuurielement-
tejä on ollut vakiona 1050 mm:n korkeuteen asti 
ja sitä korkeampia on saanut erikoistilauksena. 
T-mallista suurtukimuurielementtiä valmiste-
taan 1600 mm korkeudesta 3500 mm asti.

Nyt L-tukimuurielementtien valikoimaan 
on tullut lisää 1100, 1200, 1300, 1400 ja 1500 mm 
korkeat elementit. 

– Nämä uudet mallit ovat vastaus asiakkait-
temme tarpeisiin koskien sekä tukimuuriele-
menttien teknisiä että visuaalisia vaatimuksia, 
myyntipäällikkö Jukka Latvala kertoo.

Tukimuurielementtejä voidaan nyt valmis-
taa kaksipuolisella muotilla. Näin elementin 
pinta jää sileäksi molemmin puolin sen sijaan, 
että toinen puoli olisi ns. hiertopinta. Tukimuu-
rista saadaan visuaalinen lisä niin julkiseen 
ulkotilaan kuin pien- tai kerrostalon pihaankin.

Elementtien pintavaihtoehtoina ovat rimoi-
tus, graafinen betoni, patinointi ja liuskekivi, 
jota voidaan käyttää suurtukimuurielemen-
teissä kolmen metrin korkeuteen asti. Element-
tejä voidaan valmistaa myös värillisestä beto-
nista ja uudella menetelmällä muotobetonista.

Tukeva käytössä, helppo asentaa
Tukimuureja käytetään maanpaineseininä, 
joiden avulla tontit ja liikennealueet saadaan 
tasaisiksi ja koko alue hyötykäyttöön. Tuki-

Ruduksen tukimuureihin 
lisää kokoja ja visuaalisuutta
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muurit on helppo tehdä elementeistä, koska 
ne ovat hyvin asennettavissa ja käytössä kes-
täviä. L-tukimuurielementin leveä jalka tekee 
siitä tukevan. 

– Elementtien muotit ovat helposti muo-
kattavissa, jolloin rakenteeltaan ja pinnoituk-
seltaan samanlaisia elementtejä saadaan suju-
vasti tontin korkeuserojen mukaan, Ruduksen 
myyntipäällikkö Mikko Vierimaa toteaa.

Inspiroiva betonielementti
Tukimuurielementtejä käytetään moneen 
tarkoitukseen, kuten tilanjakajina teollisuus-
alueilla. Niitä voidaan käyttää myös teknisesti 
turvallisesti ja kustannustehokkaasti monella 
muullakin tavalla. Elementeistä on tehty muun 
muassa urheilukentän katsomopenkkien 
alusrakenteita, puistoihin istuskelupaikkoja, 
istutusaltaita taloyhtiöiden pihoihin ja kuk-
kalaatikoita kotipuutarhoihin.

Ruduksen L-tukimuurielementit ja Suur-
tukimuurielementit valmistetaan Ruduksen 
betonituotetehtailla, ja niitä on saatavana 
kaikkilla Suomessa.

Tuotteista on tekeillä päivitetyt tuotesuun-
nitelmat (BIM- / 3D-mallit), jotka helpottavat 
tuotteiden suunnittelijan työtä. Uudet tuote-
mallinnukset julkaistaan syksyn 2020 aikana.

Lisätietoja: Rudus Oy,
myyntipäällikkö Jukka Latvala
Infratuotteet, Infraelementit
p. 050 410 8618
jukka.latvala(at)rudus.fi
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Uusi Muotobetoni-innovaatio on tuonut beto-
nielementtien pintaan kolmiulotteisen kuvion 
ja mahdollisuuden lähes rajattomaan yksilölli-
syyteen. Tämän perustana on taiteilija Renata 
Jakowleffin oivallus siitä, että betoni on yhtä 
plastista kuin kuuma lasimassa. Ruduksella 
uusi idea haluttiin ottaa innostuneesti vastaan.

Ruduksen Nurmijärven betonituoteteh-
taalla on valmistunut uudenlaisia L-tuki-
muurielementtejä. Tukimuurien pinnassa on 
näyttävät kohokuviot, jotka elävät eri valojen 
ja varjojen mukaan. Testikappaleet perustuvat 
Rudus Oy:n ja Muotobetoni Oy:n tuoreeseen 
yhteistyöhön.

Betonielementin kolmiulotteinen pinta 
tehdään Muotobetonin kehittämällä, paten-
toidulla valmistusmenetelmällä. – Tukimuuri 
on Ruduksen vakiotuote. Aluksi valmistamme 
vakiokuvioita, mutta jatkossa voimme tehdä 
kaikkia tukimuurejamme juuri sellaisella pin-
nalla kuin asiakas haluaa, Ruduksen infratuot-
teiden myyntipäällikkö Jukka Latvala kertoo. 

Yksilöllistä sarjatuotantoa
Muotobetoni Oy:n toimitusjohtaja Raija Sii-
kamäki kertoo, että muotobetonin avulla saa-
daan betonirakentamiseen ihan uudenlaista 
visuaalisuutta.

– Muotobetonilla on lukuisia mahdolli-
suuksia tuottaa rakennettuun ympäristöömme 
omaa identiteettiä. Muotobetonin valmistus-
menetelmä tuottaa erinomaisen pinnanlaa-
dun, mikä parantaa sen kestävyyttä. Muotobe-
toni on samalla ympäristöystävällinen valinta, 

koska se on tuotteena pitkäikäinen pohjoisen 
vaativissa olosuhteissa ja vähentää ympäris-
tölle aiheutuvia kustannuksia.

Muotobetoni Oy:n taiteellisena johtajana 
työskentelevä Renata Jakowleff kertoo muo-
tobetonin idean syntyneen hänen lasitaitee-
seen liittyvissä töissään. – Kuuma lasimassa 
on plastinen materiaali kuten betonikin. Beto-
nielementtien valmistus Suomessa on hyvin 
käsityövaltaista. Betoni nähdään kuitenkin 
vain materiaalina, joka täyttää vain tilan eli 
muotin eli jätetään hyödyntämättä mahdol-
lisuudet muotoilla plastista betonimassaa, 
Jakowleff muistuttaa.

Jakowleff korostaa, että kyseessä ei ole vain 
tekninen innovaatio, vaan visuaalisuudella on 
myös suuri rooli. – Muotobetonin avulla voi-
daan teolliseen sarjatuotantoon tuoda yksilöl-
linen piirre.

Ruduksen ja Muotobetonin yhteistyö 
jatkuu nyt valmistustekniikan kehittämisellä 
ja malliston laajentamisella asiakkaiden tar-
peiden mukaan.

Lisätietoja: Rudus Oy ,  
myyntipäällikkö Jukka Latvala ,  
Infratuoteet, p. 050 410 8618
jukka.latvala(at)rudus.fi
Muotobetoni Oy: Raija Siikamäki, toimitus-
johtaja , p. 040 777 3812
raija.siikamaki(at)formconcrete.fi
Renata Jakowleff, taiteellinen johtaja,
p. 050 354 8467,  
renata.jakowleff(at)formconcrete.fi

Rudus ja Muotobetoni yhteistyöhön: 
Betonituotteen pintoihin tuli uusi ulottuvuus
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by 73 Betonin tiivistys 2020

Ohjeessa tarkastellaan betonin tiivistämistä 
lähinnä paikallavalurakentamisessa.

Betonin tiivistämisen tarkoituksena on 
poistaa betonista ilmaa, jota siihen on massan 
eri käsittelyvaiheissa sekoittunut. Ilma heiken-
tää useimpia betonin ominaisuuksia kuten 
lujuutta, tiiviyttä ja pintojen laatua. Kun 
betonia tiivistetään täryttämällä, siinä oleva 
sementtiliima muuttuu juoksevaksi. Tässä 
tilassa betonista poistuu haitallista tiivistys-
ilmaa.

Ohjeessa käydään läpi betonin ominai-
suuksien vaikutus tiivistämiseen, betonin 
tiivistäminen, erilaiset täryttimet ja niiden 
vaatimukset, muotit, tavanomaisen betonira-
kenteen tiivistäminen, kantavat ja massiiviset 
betonirakenteet, betonilattiat ja päällysteet, 
raskasbetoni ja itsetiivistyvä betoni, tiheästi 
raudoitettujen ja ahtaiden kohtien tiivistämi-
nen sekä laadunvarmistus. Lopuksi annetaan 
ohjeita erityyppisten rakenteiden betonointiin 
ja tiivistykseen tärysauvalla

Tuotetyyppi: e-kirja, PDF
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/
tuote/by-73-betonin-tiivistys-2020/2745357

by 72 Betonin 
laadunvarmistus 
Osa 1 – Betonin 
ilmahuokosparametrien 
määritys ohuthieistä

Kovettuneen betonin ilmahuokosparametrien 
määrittämiseksi optista ohuthieanalyysiä 
käyttäen on Suomessa vuodesta 2000 käytetty 
VTT TEST R003-00 -menetelmää. Menetelmän 
viimeisin päivitys päätettiin aloittaa Betonin-
koestuslaitosten vuosikokouksessa 2017.

Menetelmään tehdyt muutokset on kirjattu 
Suomen Betoniyhdistyksen Betonin laadun-
varmistus -toimikunnan asettaman työryhmän 
toimesta ja menetelmän uusi nimi on kirjattu 
tähän versioon: by 72 Betonin laadunvarmis-
tus Osa 1 – Betonin ilmahuokosparametrien 
määritys ohuthieistä.

Tuotetyyppi: e-kirja, PDF
Vuosi: 2020 
Sivumäärä: 17
978-952-7314-06-7 (e-kirja)

Lataa kirja tästä: 
http://www.betoniyhdistys.fi/media/julkaisut/
by72_betonin_laadunvarmistus_osa1_julkaisu-
versio.pdf

Suomen Betoniyhdistyksen 
uudeksi toimitusjohtajaksi 
DI Mirva Vuori

Suomen Betoniyhdistyksen uudeksi toimitus-
johtajaksi on valittu DI Mirva Vuori.

Mirva on työskennellyt aiemmin kansain-
välisen Consolis-konsernin palveluksessa eri-
laisissa kehitys- ja projektitehtävissä vuodesta 
2009 alkaen. Muun muassa vuosina 2017–2019 
Parma Oy:n kehityspäällikkönä. 

Tätä ennen, vuosina 2001–2007 hän toimi 
Rudus -konsernissa kehitys- ja teknisen neu-
vonnan tehtävissä valmisbetonitoimialalla ja 
vuosina 2007–2008 silloisessa Elpotek Oy:ssä 
kehityspäällikkönä. 

Vuonna 2018–2019 Mirva toimi osa-aikai-
sena betoniasiantuntijana teköälysovelluksia 
kehittävässä startupissa, Caidio Oy:ssä.

Mirva aloitti Betoniyhdistyksen toimitus-
johtajan tehtävässä 1.8.2020 alkaen.

https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-73-betonin-tiivistys-2020/2745357
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/by-73-betonin-tiivistys-2020/2745357


Uutiset

Betonin yhteystiedot 2020 
– osoite: Eteläranta 10

.com

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

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

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

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

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

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

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

Viestintäassistentti Nina Loisalo
050 368 9072
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

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

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

Ilmoittajaluettelo 3  2020

Ilmoittaja Sivu
Ardex Academy IV kansi
Betoniluoma Oy 8
Contesta Oy  2
Doka Finland Oy 6
Finnsementti Oy III kansi
Julkisivuyhdistys r.y. 2
Peikko Finland Oy II kansi
Pielisen Betoni Oy 3
Pintos Oy 3
Potius Oy 7
Rudus Oy 4
Ruskon Betoni Oy 2
Saint Gobain Finland Oy / Weber 6
Schwenk Suomi Oy 2
Swerock Oy 2
Ulma Ltd - Seroc Oy 3
Wihuri Oy Tekninen kauppa 5
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by 2020 Betonin 
kuivumisaika-arvio 
-ohjelmiston ennakkoversio

by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio on tarkoi-
tettu rakennusprojektien kosteudenhallinnan 
suunnitteluun ohjaamaan betoni- ja päällys-
temateriaalivalintoja sekä työmaan aikataulu-
tusta ja olosuhdehallintaa. Ohjelmalla voidaan 
tehdä betonirakenteiden kuivumisaika-arviota 
sekä päällystettävien rakenteiden riskiarviota. 
Ohjelman antaman arvion perusteella ei tule 
kuitenkaan tehdä päällystettävyyspäätöksiä. 
Betonirakenteen todellinen kuivuminen ja 
päällystettävyyspäätös edellyttävät aina raken-
teesta tehtäviä kosteusmittauksia.

Tilaukset:  
Suomen Betoniyhdistys,  
http://www.betoniyhdistys.fi/julkaisut/beto-
niohjelmat.html

http://www.betoniyhdistys.fi/julkaisut/betoniohjelmat.html
http://www.betoniyhdistys.fi/julkaisut/betoniohjelmat.html
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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 • • • • • • • • •

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuotteet
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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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a

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

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

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

b

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

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

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

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

Myynti:
Betset-yhtiöt
Ilvestie 2, 01900 Nurmijärvi 
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
Hiekkapurontie 5, 67100 Kokkola
Puh 040 6782 730

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

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

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

Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 040 6782 740

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

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

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

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

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

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

Viimeisimpiä tuoteuutuuksiamme ovat Luja-Su-
perlaatta sekä Luja 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

p

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.

HIILINEUTRAALIN BETONIN TOIMITTAJA  

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

Valtakunnallinen elementtimyynti: 
040 3400 130

Valtakunnallinen ontelolaattamyynti: 
040 3400 125

myynti@pielisenbetoni.fi

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

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

Olemme vahva yhteistyökumppani hiilineutraa-
lin yhteiskunnan luomisessa. 

Teemme sen, minkä lupaamme..

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

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy
Potius Oy
Koskelontie 14 A 3, 02920 Espoo
Puh 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.

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

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kukonkankaantie 8 (PL 102), 15870 Hollola
Puh 03 877 200, Fax 03 877 2010
www.rakennusbetoni.fi 
hallinto@rakennusbetoni.fi
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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 Suomen suurimpia elementti-
tehtaiden, rakennusliikkeiden, raudoittamoiden 
ja vuokraamoiden koneita ja palveluita tarjoava 
yksityinen perheyritys.

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

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

Schnell – Tecmor – Krenn – Edilgrappa.

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

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

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

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen 
lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.

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

c

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

Muut toimipisteet:

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

Kaarina
Kairiskulmantie 10, 20760 Kaarina  
Puh. 0400 811 833

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

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

Sementtiterminalit: 
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

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

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

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

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

d

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

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

f

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

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuotteemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja 
kivirouheet.

h

Halfen AB Suomen sivuliike
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
Puh 010 633 8781
www.halfen.com/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

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

Rudus Oy
Karvaamokuja 2a (PL 42), 00380 Helsinki
Puh 020 447 711
www.rudus.fi
etunimi.sukunimi@rudus.fi

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

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

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

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

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

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

Tutustu meihin lisää osoitteissa  
www.ruskonbetoni.fi, www.ruskonbetonietela.fi 
ja www.rbinfra.fi

s
Suomen Kovabetoni Oy
www.kovabetoni.fi
myynti@kovabetoni.fi
Tiemestarinkatu 7, 20360 Turku
Elementintie 10, 15550 Nastola

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

Elementti- ja valmisbetonitehtaat: 

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

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

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

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

Swerock Oy
Karvaamokuja, 00380 Helsinki
Puh 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

Naantalin betonitehdas
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

Salon betonitehdas
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

Tampereen betonitehdas
Jalkaharpinkatu 7, 33840  Tampere
Puh 0290 091 094

Vaasan betonitehdas
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 040 7132 077

Ylöjärven betonitehdas
Soppeentie 61, 33470  Ylöjärvi
Puh 0290 091 094

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

v

Black

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

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

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

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

Schnell – Tecmor – Krenn – Edilgrappa.

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

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

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

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen 
lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.

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

c

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

Muut toimipisteet:

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

Kaarina
Kairiskulmantie 10, 20760 Kaarina  
Puh. 0400 811 833

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

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

Sementtiterminalit: 
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

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

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

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

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

d

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

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

f

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

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

Tuotteemme ovat sementit, betonin lisäaineet ja 
kivirouheet.

h

Halfen AB Suomen sivuliike
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
Puh 010 633 8781
www.halfen.com/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

Ilmoitathan mahdollisista tietojen 
muutoksista tai korjauksista 
osoitteeseen betoni@betoni.com
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Jackon Finland Oy
Toravantie 18, 38210 Sastamala
Puh 010 8419 222
www.jackon.fi
myynti@jackon.fi

EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

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
Tiilitie 9, 45200 Kouvola

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

Paalutarvikkeita jo yli 55 vuoden kokemuksella.

m

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

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

Tuote- & palveluosio webissä

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

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.

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
info@peri.fi
www.peri.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

Betonivalutarvikkeet
Pintos Turku
Jonkankatu 4, 20360 Turku
Puh 02 838 5200
www.pintos.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
Martinkyläntie 586, 04240 Talma
Puh 09 2747 950
www.semtu.fi
mailbox@semtu.fi

Suomen Betonilattiayhdistys ry
www.betonilattiayhdistys.fi
puheenjohtaja@bly.fi
Puh. +358(0)40 350 7898
sihteeri@bly.fi
Puh. +358(0)400 325 054
markkinointi@bly.fi
Puh. +358(0)50 406 2316

u

UK-Muovi Oy
Muovikatu 9, 74120 Iisalmi
Puh 017 821 8111
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.



VAATIVIIN KOHTEISIIN
Täyttää modifioitunakin ETA-arvioinnin 
ja CE-merkinnän vaatimukset

 Eurokoodin laskentaan optimoidut kiinnityslevyt.  
WELDA®-kiinnityslevyllä on CE-merkintä - ainoana Suomessa.

   Dimensioita ja muotoja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan

   Suuremmat kuormitukset uuden suunnittelusuosituksen ansiosta

Lue lisää www.peikko.fi

WELDA® KIINNITYSLEVYT 
RAKENTEIDEN VÄLISIIN HITSAUSLIITOKSIIN

Oiva on Finnsementin uusi ympäristöystävällinen sementti.

Rakentamassa 
kestävää Suomea



Järjestämme koulutuksia ympäri Suomen. 
Katso kurssikalenteri ja ilmoittaudu mukaan 

maksuttomaan koulutukseen 
osoitteessa ardex.fi/ardex-opisto

Hallittu betonin päällystäminen !

ARDEX - Höyrynsulkutuotteet ovat turvallisia ratkaisuja 

 alkalisuojaksi betonin emäksisyyttä vastaan
    sekä 

kapillaarikosteuden, 
    rakennekosteuden ja 

 haitta-aineiden hallintaan.

Höyrynsulkujen käyttöalueet -taulukko 
sekä työohjepankin järjestelmäratkaisut 
osoitteessa ardex.fi
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3 2020

90 vuotta




