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Pääkirjoitus

Preface

Betonilla on keskeinen rooli
hiilineutraalisuustavoitteiden
saavuttamisessa
1

Mikael Fjäder

Hallitusohjelman tavoitteena on saattaa Suomi hiilineutraaliksi vuoteen

Concrete's role is crucial in achievement of carbon neutrality goals

2035 mennessä. Tämä on hyvä tavoite, johon tarvitaan sitoutumista ja
toimia kaikilta sektoreilta. Rakentamisen saralla rakennuksen koko
elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonepäästöt on saatava mahdollisimman vähäisiksi. Kestävät ratkaisut ovat yksi tärkeistä keinoista
työkalupakissa.
On valitettavaa, että reilujen ohjausinstrumenttien sijasta tuntuu
olevan vallalla voimakasta tarvetta ohjata suoraan materiaalivalintoja.
Se herättää hämmennystä, koska laskelmien mukaan rakentamisen
materiaalivalinnat eivät ole edes osaratkaisu hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi. Ikävä kyllä materiaalivalinnoilla politikointi vie
kylläkin resursseja päästöjen vähentämiseen tähtäävältä kehittämistyöltä. Yksisilmäisen materiaaliohjauksen sijaan tarvittaisiin selkeitä
päästörajoja ja kaikkiin toimialoihin kohdistuvaa tasapuolista kannustusta löytää uusia ratkaisuja päästövähennysten saavuttamiseksi.
Vähähiilisyyden lisäksi on muitakin ominaisuuksia, joita kestävään
rakentamiseen kuuluu. Betoni ei syyttä ole vuosisatojen, ellei peräti
vuosituhansien kuluessa ansainnut paikkansa käytetyimpänä rakennusmateriaalina, vaan syynä on yksinkertaisesti se, että sillä on monia
ylivoimaisia ominaisuuksia. Betoni on todennetusti pitkäikäinen vaatien vain vähäistä huollon tarvetta. Materiaalin massiivisuuden myötä
saavutetaan energiatehokkuutta, hyvää sisäilmaa ja lämpöviihtyvyyttä.
Betonin luontaisena ominaisuutena on myös sisäänrakennettu kosteudenkestävyys, ääneneristävyys ja palonkestävyys. Lisäksi betoni
on materiaalina täysin kierrätettävä, ja se sitoo itseensä hiilidioksidia
ilmasta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Betoniteollisuuden toimijat yhdessä sementtiteollisuuden kanssa
haluavat tuoda oman kortensa kekoon ja enemmänkin. Ala on tähän
mennessä vähentänyt päästöjään yli viidenneksen, ja matka jatkuu.
Olemme käynnistäneet useita kehityshankkeita vuoden 2035 tavoitteeseen pääsemiseksi. Edistystä tapahtuu niin tuotantoteknologisten
ratkaisujen kuin reseptikehityksenkin saralla ja monia innovaatioita
on tulollaan. Tämän rinnalla haluamme vaalia betonin erinomaisia
ominaisuuksia, jotka osaltaan vähentävät rakennuksen elinkaaren
aikaista energian- ja materiaalinkäytön tarvetta.
Tehdään yhdessä työtä kohti hiilineutraalia Suomea!

The goal specified in the Government Programme is to make Finland
carbon neutral by 2035. This is a good goal that requires commitment
and actions from all sectors. In the field of construction, the greenhouse emissions generated during the entire lifecycle of a building must
be brought to an as low level as possible. Sustainable solutions are an
important part of the toolbox needed for this.
It is unfortunate that instead of fair steering instruments, there seems
to be a prevalence of a strong need to directly guide material choices.
This invites confusion, since calculations show that building material
choices are not even a part of the solution for the achievement of carbon
neutrality. However, making material choices a political means unfortunately takes up resources from development efforts aiming at reducing
emissions. Instead of a one-eyed focus on guiding material choices, what
is needed is clear emission limits and equal encouragement offered to all
sectors to find new solutions to achieve emission reductions.
Low carbon effect is not the only aspect of sustainable construction.
There is good reason why concrete has earned its position as the most
widely used building material over the centuries, maybe even over the
millennia. It simply has numerous outstanding properties. The longevity
and low maintenance need of concrete are proven facts. The massiveness
of the material helps achieve energy efficiency, good indoor air quality
and thermal comfort. Moisture resistance, sound insulation and fire
resistance are also inherent qualities of concrete. Furthermore, concrete
is a fully recyclable material and absorbs carbon dioxide from the air.
Everything impacts on everything.
Operators in the concrete industry, together with the cement sector,
are ready to pull their own weight, and then some. So far, the industry
has reduced its emissions by more than a fifth, and the journey continues. We have launched several new development projects to ensure the
achievement of the 2035 goal. Progress is occurring in terms of both
solutions for production technology and development of concrete mixes,
and many innovations are on the way. Alongside all this, we wish to
foster concrete's excellent properties which for their part contribute to
reducing the demand for energy and material consumption during the
lifecycle of a building.
Let's work together towards a carbon neutral Finland!

Mikael Fjäder
Puheenjohtaja
Betoniteollisuus ry
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Olympiastadion uudistui

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni,
arkkitehti SAFA
maritta.koivisto@betoni.com
Lähteenä: Arkkitehtien Kimmo Lintulan ja
Kari Raimorannan kuvaus Olympiastadionin

Uudistetun ja peruskorjatun Olympiastadionin ilme on kirkastunut. Uusi ulkoarkkitehtuuri rakentuu entistetystä 1930-luvun
betoniarkkitehtuurista, 1950-luvun perusparannetuista osista
sekä uudesta pohjoisaukiosta betonisine palvelukatoksineen

arkkitehtuurista ja perusparannuksesta.

Stadionille saavutaan eteläpohjoissuuntaista akselia pitkin
Uudistetulla stadionilla kävijälle on luotu
esteetön ja selkeästi hahmotettava kokonaisuus. Katsomorakenteiden alla vapaasti
virtaavat katsomogalleriat ja ulkoalueet
toteuttavat alkuperäisen stadionin linjakkaita
ratkaisuja. Rapatut julkisivut näkyvine betonirakenteineen sekä kaarteiden tiilimuuraukset
on uusittu alkuperäisten mukaisesti. Kokonaan uudet katsomosisäänkäynnit paikalla

8

valettuine portaineen on sovitettu kaarteiden
betonirakenteiden ja tiilijulkisivujen rytmiin.
Julkisivujen uusittu ja korotettu puuverhous kätkee taakseen kaarteiden uudet
katokset. Julkisivujen teräsosien detaljit on
entistetty ja pellitykset toteutettu alkuperäisten mallien pohjalta. Teräs- ja puuikkunoiden
karmit ja puitteet ovat kunnostettu alkuperäisistä, lasit on korvattu uusilla, energiatehokkuutta parantaen.
Yleisön viihtyvyyttä ja palveluja on lisätty
rakentamalla uusia palvelupisteitä ja wc-tiloja.

1

Asemapiirros.

2

Helsingin Olympiastadion on käynyt mittavan

korjaus- ja uudistustyön, joka täyttää kansainvälisen
monitoimiareenan vaatimukset. Katoksen verhous
toteutettiin palosuojatusta puusta. Istuimien puukomposiitin koostumus on myös palamaton. Katsomomaljan vaatima AV-tekniikka on integroitu
katoksien ja maljan takareunan rakenteisiin.

Tuomas Uusheimo

Olympiastadionin arkkitehtuuri
Helsingin Olympiastadion on merkittävä kansallinen rakennus. Maailman kauneimmaksi
Olympiastadioniksi mainittu areena syntyi
1930-luvulla arkkitehtikilpailun tuloksena,
kun arkkitehdit Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti
voittivat kilpailun funktionalistisen tyylisuunnan puhdaslinjaisella ehdotuksellaan. Stadionin 30-luvun funktionalistinen arkkitehtuuri
yhdistettynä vuoden 1952 Helsingin olympialaisten ulkoasuun symboloi aikoinaan monelle
nuoren kansakunnan uuden ajan alkua.
Nyt peruskorjatun stadionin ja uudistilojen arkkitehtuuri on elämyksellistä, kestävää
ja toimivaa. Kokonaisuus muodostaa tutun ja
tunnistettavan, ihmisen kokoisen monumentin. Uudistetun Olympiastadionin arkkitehtisuunnittelusta on vastannut työyhteenliittymä
Arkkitehtitoimisto K2S ja Arkkitehdit NRT
yhteistyössä ruotsalaisen arkkitehtitoimisto
White Arkitekten ja hollantilaisen Wessel de
Jonge kanssa.
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Olympiastadion uudistui

3

Stadion alkuperäisessä asussaan vuonna 1938.

4

Uudistettu katsomomalja on ehyt kokonaisuus.

5

Kaupunkikuvassa uusi katos piiloutuu ympäröi-

vältä kaupungilta, säilyttäen tornin kaupunkikuvallisesti dominanttina. Uudet katsomosisäänkäynnit ja
11 paikallavalettua portaikkoa on sovitettu taitavasti
kaarteiden betonirakenteiden ja julkisivujen rytmiin
6

Uudistettu pääsisäänkäynti. Rapatut julkisivut

näkyvine betonirakenteineen sekä kaarteiden tiilimuuraukset on uusittu alkuperäisten mukaisesti.

Katsomomalja on uudistettu
ehyt kokonaisuus
Alkuperäinen betoninen A-katsomon katos on
entisöity ja olemassa olleet rakenteet detaljeineen on palautettu 30-luvun asuun. Penkit on

palvelevat arjessa monikäyttöisinä uudistettuina tapahtumien oheistiloina. Kolmannen
kerroksen tiloihin on tehty uudet yhteydet
katsomoon. Tilojen materiaalit ja värisävyt on
palautettu alkuperäiseen asuun. Maantason

tarpeita. Materiaalit ovat ajattomia ja kestäviä; valkobetonia, vaalean harmaata betonia,
puuta ja lasia.
Päivänvaloa maanalaisiin tiloihin tuovat
valolyhdyt, jotka avaavat näkymiä yläpuo-

korvattu uusilla yksittäisillä puukomposiitti-istuimilla, jotka muodostavat yhtenäisen horisontaalisen viivaston stadionin katsomotilaan
alkuperäisten penkkien tapaan.
Kaarteet ja takasuoran katsomot on katettu
uudella katoksella. Sen plastinen muoto muuttuu ajan ja liikkeen myötä stadionin maisemassa virtaavasta muodosta ohueksi viivaksi
valon vaihteluiden mukana. Kaupunkikuvassa
uusi katos piiloutuu ympäröivältä kaupungilta,
säilyttäen tornin kaupunkikuvallisena dominanttina. Kentän suorituspaikat ja radat täyttävät eri kilpailulajien nykyiset vaatimukset.
Tehdyt muutokset mahdollistavat myös suuret
yleisötapahtumat kentällä.
Materiaaleiltaan katos ja istuimet liittyvät suoraan stadionin historiaan. Puu on
ollut materiaali, jolla betonista stadionia on
laajennettu, tilapäisesti ja pysyvämmin nykyasuunsa 50-luvulla. Puu tuo katsomotilaan
kosketettavan materiaalin ja pienimittakaavaisen tekstuurin. Yleisöturvallisuuteen liittyen
katoksen verhous toteutettiin palosuojatusta
puusta. Istuimien puukomposiitin koostumus
on myös palamaton. Katsomomaljan vaatima
AV-tekniikka on integroitu katoksien ja maljan
takareunan rakenteisiin.

tilat rajautuvat sisälasiseinillä jättäen alkuperäiset betonirakenteet ja julkisivujen ikkunat
näkyviin myös suurissa tapahtumissa.

liseen stadioniin ja toimivat myös hiljentymistilana. Betoniset rakenteet luovat tiloihin
perusrytmin, ja vaaleat puuverhoukset luovat
muistuman 1930-luvun stadionin valkoisista
muottilautabetonipinnoista.
Uudistettu Olympiastadion on palkittu
useilla palkinnoilla: Arkkitehtuurin Finlandia
2020, Vuoden Teräsrakenne 2019, RIL 2020 palkinnolla ja viimeksi stadion palkittiin Vuoden
2020 Betonirakenteena.

Sisätiloihin on palautettu
toiminnallinen kirkkaus
Valo, rakenteet ja materiaalit yhdistettynä käytettävyyteen ja koettavuuteen ovat stadionin
arkkitehtuurin lähtökohta. 30-luvun osan tilat

10

Maan alle on rakennettu stadionin toisinto
Kokonaan uutta Olympiastadionia muodostavat maanalaiset monitoimi- ja liikuntatilat.
Uusi maanalainen läntinen liikuntagalleria,
auditorio, juoksuratoja seuraava tunneli,
pohjoisen logistiikkakeskus sekä koilliskaarteen monitoimisali vastaavat uuden ajan
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18 Uusiin kellaritiloihin johtavien paikallavalettujen
betoniportaiden muotteina on käytetty sileitä muottilevyjä sekä kapeaa puurimaa.
19 Yksityiskohta portaista.
23 Uusi betoniporras yhdistää aulat maanalaisiin
liikuntatiloihin. Seinä- ja porrasvalujen betonia on
vaalennettu Semtu Oy:n Titaaninvalkoinen R -titaanioksidilla. Lattiapinnoissa ja porrasaskelmissa on

20 Leikkaus A–A

käytetty valkoista, hiottua mosaiikkibetonia.
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22 Leikkaus C–C
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24–27

Päivänvaloa maanalaisiin tiloihin tuovat valo-

kuilut voidaan myös sulkea liukuseinillä ja käyttää
niitä hiljentymistiloina.
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Renovation of the Olympic Stadium
The Helsinki Olympic Stadium is a building of
significant national relevance. For many, the
pure functionalist architecture of the 1930s,
combined with the external appearance of the
1952 Helsinki Olympics, symbolises the dawn of
a new era for the young nation. With the epithet
of being the most beautiful Olympic Stadium in
the world, the arena is a result of an architectural competition held in the 1930s, won by the
architects Yrjö Lindegren and Toivo Jäntti who
submitted a proposal in pure functionalist style.
The appearance of the refurbished Stadium
is refreshed. The external architecture of the
year 2020 combines the restored 1930s concrete
architecture, the renovated parts of the 1950s as
well as the new North stadium square with its
food & beverage kiosks in concrete. The durable
and functional architecture of the novel parts
offers life-enriching experiences.
The architectural design of the renovated
Olympic Stadium: the consortium K2S and
NRT in cooperation with the Swedish Architects White Architects and the Dutch Wessel
de Jonge.

29

28 Suuri monitoimihalli ja liikuntatila voidaan tar-

Wellu Hämäläinen

vittaessa jakaa kolmeen osaan.
29 Maan alle, juoksuratojen alapuolelle rakennettiin
huolto- ja talotekniikkatunneli sisäjuoksuratoineen
30 Urheilumuseon näyttelytilan parvi sai uuden
puuverhouksen. Myös betonilattiat on uusittu.
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2021

Arrival to Stadium through
south-north axis
The visitor is met by an easily accessible and
clear whole. Together with the external areas,
the freely flowing audience galleries under the
stand structures conform to the fine lines and
solutions of the original Stadium. The plastered
facades and their visible concrete structures
and the brickwork in the curves are restored
to their original look. The new entrances to
the stands, with the concrete stairs poured in
place, have been adapted to meet the rhythm
of the concrete structure curves and brickwork
facades. The renewed and higher wood cover
of the facades conceals the new rain shelter
structures in the curves. The original frames
and sashes of the steel and wooden windows
have been restored.
Restored bowl surrounded by audience
stands becomes a clean whole
The original concrete shelter in the A section
of the stand has been restored and the existing
structures and details are back to what they were
in the 1930s. The benches have been replaced by
individual wood composite seats. The curves
and the back straight stands now also have
rain shelter. The new shelter is not seen from
the surrounding city and so the Tower remains
the dominant feature in the cityscape.
The materials of the shelters and the seats
are directly connected to the Stadium history.
To ensure audience safety, the cover of the rain
shelter is in fireproofed wood. The composition

of the wood composite seats is also inflammable. The audio-visual technology required in the
stands is integrated in the outer structures of
the shelters and the bowl.
Restored functional clarity
of interior spaces
The light, structures and materials, combined
with usability and sensory experience constitute the premise of architecture. The facilities
in the 1930s part of the Stadium now serve as
multipurpose space for various events. The
third floor spaces now have a new connection to
the stands. The materials and shades of colour
used in the original have now been restored.
The spaces at ground level are limited through
internal glass walls which leave the original
concrete structures and façade windows visible,
also during large-scale events.
Another Stadium built underground
The multipurpose underground sport facilities, with the new limiting western gallery, the
tunnel following the tracks above, the northern logistics area and the multi-purpose hall
in northeast curve constitute a completely new
part of the Olympic Stadium. The materials are
timeless and durable; white concrete, wood and
glass. The light apertures in the silent space
introduce natural light into the rooms and
open views to the Stadium above. The concrete
structures bring a rhythm to the space while the
light wood cover is a reminiscent of the white
formwork concrete surfaces of the 1930s.
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Sweco Rakennetekniikka Oy

1

Olympiastadion on erilaisten
rakenteiden aarreaitta

1

Olympiastadionin bim-rakennemalli etelästä

katsottuna.
2

Stadionin pohjoispäädyn betonikannen valua. Alla

uusia louhittuja tiloja ja kantavat betonirakenteet.

Vesa Tompuri, toimittaja

Harva suomalainen rakennuskohde on materiaalivalinnoiltaan
ja erilaisilta rakenteiltaan yhtä monipuolinen kuin hiljattain
peruskorjattu Olympiastadion. Korjausta kuvaavampi termi olisi
oikeastaan todeta, että tiloja on laajennettu alaspäin ja vanhat,
enimmälti paikallavaletut rakenteet on muunnettu vastaamaan
muuttuneita kuormitusolosuhteita. Niiden lisäksi Olympiastadionin rakenteissa on käytetty vaativalla ja monipuolisella tavalla
myös terästä, puuta ja tiiltä.

Olympiastadionin kantava runko sekä väli- ja
alapohjat ovat pääosin rautabetonirakenteiset
ja luonnollisesti paikallavaletut. Olympiastadionin valmistumisen aikaan puhuttiin vielä
yleisesti rautabetonista, mikä näkyi myös sil-

kehäpalkkien ja seinien välityksellä. Pääkatsomon katoslippa puolestaan muodostuu betonipalkkien alapintojen välisistä betonilaatoista ja
niiden välisestä puisesta vesikattorakenteesta.
Äskettäisen peruskorjauksen yhteydessä

Kasvaneet kuormat piti luonnollisesti ottaa
huomioon myös perustuksissa. Vastaavasti
niitä piti kiinnittää toisiinsa jäykistyssyistä.
Siellä, missä kuormitukset kasvoivat aiemmin
vallinneeseen tilanteeseen verrattuna, vanhoja

loisen pääurakoitsijan Rautabetoniliike Jalo
Syvähuokon nimessä. Alkuperäisessä urakassa myös välipohjarakenteet ovat betonista
lukuunottamatta itäkatsomon välipohjia, jotka
on tehty puusta. Ulkoseinät puolestaan ovat
tiili-, harkko- ja betonirakenteisia.
Stadionin katsomorakenteen rungon muodostavat teräsbetoniset pilari-palkki -kehät ja
niihin tukeutuvat askellaattarakenteet. Kehät
yhdistyvät toisiinsa kaarevien levymäisten

Stadionin etelä- ja pohjoiskaarre katettiin
teräsrakenteisella katoksella. Kaarteissa
ylä- ja alakatsomo koostuvat eri ajankohtina
rakennetuista kehärakenteista ja liikuntasaumalohkoista. Koska kuormitukset nyt
kasvoivat pääasiassa katokseen kohdistuvien
tuulikuormien takia, katsomon kehärakenteita
yhdistettiin toisiinsa rakennekokonaisuuden
jäykistämiseksi ja kuormien jakamiseksi laajemmalle alueelle.

perustuksia vahvistettiin. Osaa perustuksista
jatkettiin alaspäin, koska jättihankkeessa
vanhan stadionin alle louhittiin mittavassa
määrin uusia tiloja, muun muassa tilat 400
sadan metrin juoksuradalle ja laajoille logistiikkatiloille.
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Pääkatsomon katoksen rakenteista
Stadionin vanhat betonirakenteet on runsaan
kymmenen vuoden takaisessa kuntotutki-
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2021

Rudus Oy

2
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Rudus Oy

Olympiastadion on erilaisten
rakenteiden aarreaitta

3

Rudus Oy

4
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Rudus Oy toimitti kaikki stadionin valmisbetonit.

Vanhojen betonirakenteiden vahvistuksiin, perustuksiin, rakenteiden manttelointiin, katsomorakenteisiin

Rudus Oy

Olympiastadion on erilaisten
rakenteiden aarreaitta

ja maanalaisiin uusiin tiloihin betonia toimitettiin
yhteensä noin 50 000 kuutiota.
4

Osaa perustuksista jatkettiin alaspäin, koska

jättihankkeessa vanhan stadionin alle louhittiin
mittavassa määrin uusia tiloja. Louhintojen ajaksi
vanhat kantavat rakenteet tuettiin väliaikaisten
tukien varaan.
5

Vanhojen rakenteiden korjaamisen ja parantami-

sen lisäksi hankkeeseen sisältyi huomattavan paljon
uudisrakentamista. .

muksessa todettu pääosin hyväksi. Pääkatsomon katoksen rakenteiden arveltiin olevan
altistuneen pakkasrapautumiselle. Ne eivät
kuitenkaan olleet juurikaan rapautuneet,
koska niiden kosteussuojaus oli ollut koko
ajan riittävä. Sen sijaan pääkatsomon poikkikannattajissa havaittiin kuntotutkimuksen
yhteydessä kuormituksista johtuvia halkeamia.
Toteutetun korjaussuunnitelman mukaisesti
halkeamaleveyttä pienennettiin asentamalla
pääpalkkeihin eli katoksen pituussuuntaisiin
niskapalkkeihin liimattavia hiilikuituvahvikkeita. Samoin poikkipalkkien yläpintaan
lisättiin hiilikuituvahvikkeita. Muuten korjaustapana olivat ns. perinteiset betoninkorjausmentelmät.
Myös pääkatsomon kantavia betonirakenteita vahvistettiin betonirakenteen pintaan
liimattavien, 60-80 millimetrin levyisten ja 1-2
millimetrin paksuisten hiilikuituvahvikkeiden avulla. Pääkatsomon katosta kuormittaa
oman painon ja lumikuorman lisäksi uusien
teräsrakenteisten katosten johdosta muuttuneet tuuliolosuhteet. Katokseen kohdistuvat
tuulikuormat selvitettiin tuulitunnelikokeiden
avulla. Rakennelaskelmien lähtötiedoksi saatiin tuulenpaineen arvo välillä 0,3-0,8 kN/m2 _
tuulen suunnasta riippuen.
Katsomoiden betonirakenteet
Etelä- ja pohjoiskaarteen ylä- ja alakatsomot
koostuvat erillisistä ja eri aikoina rakennetuista
kehärakenteista ja liikuntasaumalohkoista.
Kun nämä erilliset rakenteet yhdistettiin toisiinsa, uuteen teräskatokseen kohdistuvat,
alaspäin siirtyvät voimat saatiin jakautumaan
laajemmalle. Sen sijaan saman rungon pilarit
oli lisämantteloitava 120-150 millimetrin paksuudelta. Manttelointikerros raudoitettiin, ja
valut tehtiin tiheän raudoituksen takia itsetiivistyvällä betonilla.
Myös kaarteiden kehäpalkit mantteloitiin –
niissä manttelointipaksuus on 150 millimetriä.
ja niidenpääteräkset ankkuroitiin sisäkaarteen
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5

puolelle tehdyillä uusilla perustusvahvistuksilla ja kallioankkuroinneilla.
Vanhoja rakenteita myös lisälämmöneristettiin. Erikoisuutena vanhoissa rakenteissa on
pääkatsomon lämmöneristeenä aikanaan käytetty korkki. Nyt rakenteiden lämmöneristystä
parannettiin vaihtamalla vanhoja eristeitä
tehokkaampiin nykyaikaisiin lämmöneristeisiin. Stadionin yhteydessä sijaitseva, niin ikään
peruskorjattu Urheilumuseo lämmöneristettiin käyttäen kolmea eri materiaalia: mineraalivillaa, polyuretaanilämmöneristelevyjä
ja kevytsorabetonia.
Uusi teräsrakenteinen katos
Uusi teräskatos liitettiin vanhoihin teräsbetonisiin kehärakenteisiin erikoisvalmisteisten
rakennelaakereiden välityksellä. Osa massiivisista laakereista oli suunniteltu niin, että ne
välittävät vain pystykuormia. Osa laakereista
taas on muotoiltu niin, että ne välittävät myös
vaakavoimia yhdessä tai kahdessa suunnassa.
Laakereiden halkaisija on alhaalla noin 1,5
metriä ja ylhäällä metrin. Niihin kohdistuva
puristuskuormitus on suurimmillaan 14 MN
ja maksimivetokuormitus 4 MN. Laakereiden
asennuksen jälkeen niiden alapintojen ja
betonirakenteiden väliset tyhjätilat valettiin
umpeen korkealujuusjuotosbetonilla.
Perustusten vahvistus
Katsomokehien perustuksia oli vahvistettava
teräskatoksen pääpilareiden kohdalla, yhdistettyjen katsomokehien etuosalla kentän
puolella sekä kohdissa, joissa perustuksille
aiheutuu vetoa katsomokehien takaosalla.
Näissä, kuten muissakin keskeisissä rakenteissa mitoitusiäksi määriteltiin sata vuotta.

Vanhat perustukset suunniteltiin aikanaan kestämään samaan aikaan alkuperäisten rakenteiden mukaiset kuormitukset. Nyt
perustuksia piti vahvistaa uudesta teräskatoksesta siirtyvien lisäkuormitusten takia.
Vahvistuksia tarvittiin sekä puristus- että
vetorasitusten takia.
Korjaushankkeen aikana yhdistettyjen
katsomokehien perustusvahvistukset tehtiin jatkamalla mantteloitujen kehäpalkkien
vetoteräkset täyttä vetovoimaa vastaavaksi ja
ankkuroimalla teräksiin kohdistuva vetovoima
kallioon. Perustuksiin kohdistuvat puristusrasitukset siirtyvät nyt kallioon juotosankkurien
välityksellä.
Erityisen vaativa perustustyövaihe oli
vanhojen kantavien rakenteiden alapuolinen
tuenta. Se oli tarpeen, koska vanhojen rakenteiden alapuolelle louhittiin uusia tiloja. Ensimmäisenä tuennan työvaiheena oli porapaalujen
asennus. Niiden päälle asennettiin teräspalkit,
joihin pilareiden kylkiin kiinnitetyt U-teräkset
kiinnitettiin. Vanhojen rakenteiden omapaino
siirrettiin porapaaluille teräspalkkien ja U-terästen välisiä kierretankoja jännittämällä ja
toisissa paikoin hydraulitunkkien avulla. Tunkkauksen jälkeen tunkkien ympärille hitsattiin
teräskotelot ja tunkit poistettiin. Louhinnan
edetessä porapaalujen välille rakennettiin
ristikkotorni teräsputkista ja L-teräksistä hitsaamalla.
Erikoisuutena hankkeessa oli myös vanhojen lippukioskien siirto työmaan ajaksi.
Kioskit siirrettiin niiden ympärille rakennettujen teräsarinoiden varassa ja palautettiin
pohjoisaukiolle paikalleen uusien pohjalaattojen päälle.
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Vuoden 2020 Betonirakenne

– Olympiastadionin perusparannus
ja uudistaminen

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

Olympiastadionin betonirakenteet ja -pinnat
ovat rakennuksen korjaus- ja laajennustyössä
laajalti esillä niin ulko- kuin sisätiloissa. "Nyt
valmistunut perusparannus ja laajennustyö on
toteutettu hienostuneesti ja suojellun rakennuskokonaisuuden rakennustaiteelliset arvot
huolella säilyttäen", totesi tuomaristo.
Arkkitehtien Yrjö Lindegrenin ja Toivo
Jäntin suunnittelema Olympiastadion valmistui vuonna 1938. Stadionin vuoden 2020 ulkoarkkitehtuuri rakentuu entistetystä 1930-luvun
betoniarkkitehtuurista, 1950-luvun peruskorjatuista osista sekä uudesta pohjoisaukiosta
betonisine palvelukatoksineen.
Sisätiloihin on palautettu selkeys ja toiminnallisuus on päivitetty vastaamaan nykytapahtumien tarpeita. Valo, rakenteet ja materiaalit
yhdistettynä käytettävyyteen ja koettavuuteen ovat olleet suunnittelun lähtökohtina.
30-luvun osan tilat palvelevat monikäyttöisinä
tapahtumien oheistiloina entistä paremmin.
Kolmannen kerroksen tiloihin on tehty uudet
yhteydet katsomoon. Tilojen materiaalit ja
värisävyt on palautettu alkuperäiseen asuun.
Maan alle on rakennettu uudet stadionin
laajennustilat: monikäyttöisiä liikuntatiloja
rajaava uusi läntinen galleria, juoksuratojen
alle huolto- ja talotekniikkatunneli sisäjuoksuratoineen ja pohjoisen logistiikka- sekä
koilliskaarteen monitoimitilat. Hiljentymistilana käytettävät betoniset valolyhdyt tuovat
päivänvaloa ja avaavat näkymiä yläpuoliseen
stadioniin. Betonirakenteet ja -pinnat luovat
tiloihin perusrytmin, kun taas vaaleat puuver-
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Helsingin Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen
laajennusosineen palkittiin Vuoden 2020 Betonirakenteena vaativasta ja taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä
laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta, jossa betonilla
on merkittävä osa näkyvää lopputulosta yksityiskohtia myöden.

houkset luovat muistuman 1930-luvun stadionin valkoisista muottilautabetonipinnoista.
"Betonin kestävät ominaisuudet tulevat
esiin rakenteissa ja käyttöpinnoissa. Uudet
betonirakenteet ja -pinnat on sovitettu alkuperäiseen mittakaavaan, joissa korostuvat betonin yksiaineisuus ja rakenteellisuus. Uusitut
tai peruskorjatut rakenteet ja uusi tekniikka
on sovitettu ammattimaisesti osin vanhoihin
rakenteisiin", kiitti tuomaristo.
Rapatut julkisivut näkyvine betonirakenteineen on uusittu alkuperäisten mukaisesti.

1

Olympiastadionin palkitut tahot vastaanottivat

betoniset kunniakirjat Ravintola Palacen juhlatilassa.
2

Uusittu Olympiastadion on näyttävä maamerkki.

3

Uusi katos kiertää koko stadionin. Julkisivua

korotettiin pari metriä, jotta katos ei näy ulospäin.
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Porras.

5

Sisälämmittelyrata.

6

Uudet kellarikerroksen liikuntasalit.

Tuomas Uusheimo

4

4

”Uudet katsomosisäänkäynnit ja 11 paikallavalettua portaikkoa on sovitettu taitavasti
kaarteiden betonirakenteiden ja julkisivujen
rytmiin”, kiitti tuomaristo. Peruskorjauksen
yhteydessä myös vanhat betoniset lippukioskit säilytettiin ja korjattiin.
Alkuperäinen, A-pääkatsomon betoninen
katos entisöitiin. Vanha katos vahvistettiin
kantavan betonirakenteen pintaan liimattavilla hiilikuituvahvikkeilla ja olemassa olleet
rakenteet detaljeineen on palautettu 30-luvun
asuun uusia innovatiivisia rakennetekniikoita
käyttäen.
Stadionin alle louhittujen uusien kellaritilojen louhintatyöt olivat haasteelliset. Vanhat
kantavat rakenteet oli tuettu kallionvaraisesti,
joten uusien alapuolisten tilojen rakentaminen on vaatinut mittavaa louhintaa vanhojen
rakenteiden alapuolella. Stadionmaljan pohjoispuolelle tehtiin maanalainen laaja logistiikkatila, jonka rakenteet ja jälkijännitetyt
paikallavaletut betonirakenteet ovat poikkeuk
sellisen massiivisia.
Uuden katsomokatoksen kuormat, vanhojen kehärakenteiden rakennusstatiikka,
tuulikuormat ja palotekniset haasteet olivat
haastavat. Kasvaneiden kuormitusten johdosta
vanhoja kehäpilareita vahvistettiin mantteloimalla ne uudella teräsbetonisella vahvistusmanttelilla. Myös katsomokehien perustuksia
vahvistettiin.
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”Kohde on vaatinut erityisosaamista sekä
uuden ja vanhan materiaalin että teknologian
yhteensovittamista. Hankkeessa on hyödynnetty uusia innovatiivisia työ- ja korjausmenetelmiä, joita on ideoitu ja kehitetty yhteisissä
työpajoissa. Hankkeen suunnittelu ja johtaminen ovat olleet poikkeuksellisen haastavia
kokonaisuuksia.
Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, eri osapuolten ja
erityisasiantuntijoiden saumattomasta yhteistyöstä, ensiluokkaisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja käsityötaidosta”, korosti tuomaristo.
”Nyt peruskorjattuna stadion laajennusosineen on osoitus hankkeesta, jossa eri osapuolien pitkäjänteisellä ja ammattitaitoisen
yhteistyön tuloksena on aikaansaatu laadukas

lopputulos, joka on merkittävä osa Helsingin
kansallismaisemaa ja osoitus muuntojoustavasta, kestävästä betoniarkkitehtuurista”, kiitti
tuomaristo.
Olympiastadionin kokonaisala on yhteensä
36 000 brm2, josta uusia tiloja on 20 000 brm2.
Stadionin perusparannus- ja uudistamishanke toteutettiin vuosina 2016–2020.
Katsomokapasiteetti on 36 200 istuinta ja
konserttikapasiteetti jopa 50 000.

Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen, Helsinki
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Tilaaja: Stadion-säätiö
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Asiantuntija: Museovirasto
Projektinjohtourakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
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Vuoden 2020 Betonirakenne
-kilpailun kunniamaininta

Kirkkonummen
pääkirjasto Fyyri

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

Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä
ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu
rakennusteknillisesti onnistunut, ilmeikäs ja
veistoksellinen arkkitehtoninen kokonaisuus,
joka täydentää osaltaan Kirkkonummen historiallista miljöötä.
Pyhän Mikaelin kirkon vieressä sijaitseva
vanha, alkujaan arkkitehti Ola Hanssonin
suunnittelema kirjasto valmistui vuonna 1982.
JKMM Arkkitehdit Oy:n suunnittelema uusi
kirjastotalo valmistui syksyllä 2020. Kohde
on hyvä esimerkki siitä, miten vanhan rakennuksen betonirunko on peruskorjattu osaksi
uutta rakennusta.
Talon rakenteissa ja sisätilojen pinnoissa
betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla on merkittävä
rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa
ja tunnelman luojana. Betoni materiaalina luo
harmonisen kokonaisuuden muun sisustuksen
kanssa.
Kirjastotalon uusi päätila on aikuisten
lukusali, jonka tiheä veistoksellinen pylväikkömäinen betonirakenne luo vaikuttavan tilaelämyksen. Lukusalin ikkunaseinä toimii valaisimen varjostimen tavoin tuoden epäsuoraa
valoa tiloihin. Kahvio ja lehtien lukutila ovat
sijoitettu kapeina tiloina pitkän lasiseinäisen
katetun terassin ääreen, jonka kautta vanha
kivikirkko tulee osaksi kirjaston sisätilanäkymiä. Lehtisalin ja kahvilan välissä on paikallavaletusta betonista valmistetut ”portit”,
jotka johdattavat lasten ja nuorten osastoille.

Kunniamaininnan Vuoden 2020 Betonirakenne -kilpailussa sai
Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri.
Uusi kirjastotalo on Kirkkonummen kuntalaisten olohuone, joka
kokoaa saman katon alle useita toimintoja ja palveluita. Kohde
on esitelty laajasti Betoni 4–2020 lehdessä ss. 8–23.

Monikäyttöinen suuri betoninen lukuporras
nousee kirjaston toiseen kerrokseen.
Kirjastorakennuksen uudisosan runko
koostuu paikallavalu- ja valkobetonielementtirakenteista. Rakennus on perustettu paikallavaletun paalulaatan ja teräsbetonipaalujen
varaan. Yläpohjan rakenteet on tehty betonista.
Vesikattoon liittyvät vedenpoistokourut on
valmistettu ja muotoiltu betonista pintalaatan
valun yhteydessä. Rakennuksen jäykistävät
seinät ja kuilut ovat pääosin paikallavalettuja.

1

Kirkkonummen toimitilajohtaja Anna-Kaisa

Kauppinen, SRV:n projektipäällikkö Teemu Lohilahti, JKMM Arkkitehdeilta projektiarkkitehti Jukka
Mäkinen ja YBT:n Benjami Alapuranen vastaanottivat
kunniakirjat.
2

Lukuportaat johdattavat kirjaston toiseen ker-

rokseen.
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Vuoden 2020 Betonirakenne -kilpailun kunniamaininta
Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri

3

Valkobetoniset portit johdattavat lehtienluku-

saliin.
4

Veistoksellista sisätilojen uljasta näyttävyyttä

tuo esiin rakennuksen betoninen runkokokonaisuus,
jossa 100 hoikkaa valkobetonista valmistettua elementtipilaria ja -palkkia rajaavat kirjaston aikuistenja mediaosaston tilat.

Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja: Kirkkonummen kunta
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy
Valkobetonielementtien toimittaja: YBT Oy
3

Kirjaston sisätilojen uljasta näyttävyyttä
tuo esiin rakennuksen betoninen runkokokonaisuus, jossa 100 hoikkaa valkobetonista
valmistettua elementtipilaria ja -palkkia rajaavat kirjaston aikuisten- ja mediaosaston tilat.
Panoraamanomaiset esteettömät näkymät
avoimissa sisätiloissa on saavutettu haastavan pitkillä jänneväleillä ja palkkirakenteina.
11 metriä korkeiden hoikkien valkobetonipilareiden välissä on ikkunoiden vaakasaumoissa
teräksiset nurjahdustuennat, joiden myötä
pilarivistö toimii rakenteellisena kokonaisuutena ja tukeutuu 12 metriä korkean pohjoisseinän paikallavalurakenteisiin. 50 metrin pituiselta betoniselta lukutiskiltä avautuvat laajat
näkymät ympäröivään maisemaan.
Päätilojen lattiat ja lukuportaat on päällystetty valkoisella kovabetonilla, joka toistaa
valkobetonipintojen, -pilarien ja -palkkien
sävyä. Betonirakenteinen saumaton lattia on
hengittävä, kestävä ja helposti huollettava.
Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta
rakentamista sekä pitkä käyttöikä ja muuntojoustavuus on ollut suunnittelun lähtökohtina.
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Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja vuonna 2020 se järjestettiin 51. kerran. Tällä kertaa kilpailuun osallistui vain 5 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen
kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista.
Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja
-rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.
Lisätietoja:
Betoniteollisuus ry: Maritta Koivisto, maritta.koivisto@betoni.com
http://www.betoni.com/tapahtumat/vuoden-betonirakenne
Vuoden Betonirakenne 2020 tuomaristo:
Toimitusjohtaja, Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, tuomariston puheenjohtaja
Arkkitehti SAFA, Erkko Aarti, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Rakennusarkkitehti RIA, Mika Suihko, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Dipl.ins., Pekka Talaskivi, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Dipl.ins., Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry
Päätoimittaja, Tapio Kivistö, Rakennuslehti
Päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti, tuomariston
avustaja ja sihteeri
Vuoden Betonirakenne 2020 ehdokkaat (5 kpl) käsittelyjärjestyksessä:
Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri – JKMM Arkkitehdit
Päiväkoti Korento, Maunula, Helsinki – AFKS Arkkitehdit
Levin Kunkku, loma-asuntokohde, Levi – Arkkitehti Pertti Rantakokko
Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen – Arkkitehtitoimisto K2S ja Arkkitehdit NRT
EduCity, Turku – Sigge Arkkitehdit

1

2021

Tuomas Uusheimo

4

Helsinki Olympic Stadium renovation and
modernisation project and Kirkkonummi
main library award winners
The renovation and modernisation project of
Helsinki Olympic Stadium, complete with the
expansion parts, won the Concrete Structure
of the Year 2020 Award for complex and skilful
architectural and structural design as well as
high standard of development and implementation. A Mention of Honour was awarded
to Kirkkonummi main library Fyyri in which
concrete plays a significant role in the visible
end-result, down to the level of detail.
The Olympic Stadium was originally completed in 1938. The exterior architecture of the
2020 Stadium version is a composition of refurbished concrete architecture of the 1930s, renovated sections from the 1950s and a new North
Square with service kiosks built from concrete.
Clarity and functionality have been restored
in the interior areas, which were updated to
meet the needs of modern events. The new
expansion areas of the stadium are located
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underground: versatile sports facilities, a maintenance and building services tunnel under the
track areas with indoor tracks, and multifunctional spaces.
The new concrete structures and surfaces
have been adapted to the original scale that
highlights the homogeneous and structural
nature of concrete. The new entrances to
spectator stands and the 11 staircases cast in
place have been ingeniously fitted to the flow
of the concrete structures of the curves and
the facades.
The new, innovative work and rework methods utilised in the project were brainstormed
and developed in joint workshops. Project
planning and management were exceptionally
challenging overall tasks.
Kirkkonummi main library Fyyri, the winner
of a Mention of Honour in the Concrete Structure of the Year 2020 competition, is a living
room for Kirkkonummi residents, providing
a myriad of functions and services in one
place. Competent use of concrete has created

an appealing, expressive and sculptured complex of a high standard in terms of building
engineering. It complements, for its part, the
historical milieu of Kirkkonummi. Concrete
has been used comprehensively in the building’s structures and interior surfaces.
The new main area of the library building is
the adult reading room with a densely pillared
concrete frame system comprising 100 slender,
precast white-concrete columns and beams that
form the boundaries of the library’s adult section and media section. The 50-metre long
concrete reading counter in the reading room
provides expansive views into the surrounding
landscape. The reading staircase running to the
second floor, built from concrete, can be used
for many different purposes.
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Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni,
arkkitehti SAFA
maritta.koivisto@betoni.com

Turun Teknologiakiinteistöt rakennutti Turun
ammattikorkeakoululle uuden kampusrakennuksen, johon muuttivat ammattikorkeakoulun lisäksi Nordea, Cloetta, Unica ja Ewals
Cargo.
Seitsemänkerroksisen EduCityn on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sigge ja sen pääsuunnittelija on toiminut arkkitehti Pekka Mäki.
Rakennuksen kerrosala on 18 500 neliömetriä
ja sen tilavuus on yli 100 000 kuutiota.
EduCity on uuden ajan opiskelurakennus,
jossa perinteiset luokat on korvattu erilaisilla
monimuoto-oppimisympäristöillä sekä avoimilla projekti- ja työskentelytiloilla. Rakennuksen väliseinät ovat pääosin lasia ja avonaista
tilaa on paljon.
Monimuotoympäristöt ovat arkipäivää toimitiloissa, mutta opetusympäristöissä ne ovat
vielä verrattain uusi asia. Monimuotoympäristöt ovat muunneltavissa vaihtelevien tarpeiden
mukaan – opiskella voi missä ja milloin vain.
Eräs EduCityn erikoisuuksista ovat lasiseinäiset tekniikan alan laboratoriotilat rakennuksen
kellarikerroksessa.
EduCityn keskellä on suuri ja valoisa aula,
jossa sijaitsevat oleskelu- ja kohtaamispaikkana tai katsomona toimivat betonirakenteiset
”Taidon portaat”. Aulassa on myös yli 30:n neliömetrin kokoinen läpinäkyvä mediaseinä, joka
mahdollistaa esimerkiksi elokuvanäytösten
järjestämisen. Rakennuksen Kupittaanpuiston
puoleisella sivulla talon käyttäjiä ilahduttavat
laajat maksaruohon peittämät terassit, joille
on pääsy kaikista kerroksista.
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Kuvat: Vesa Loikas

EduCity kokoaa
kampuksen
toiminnat yhteen

Turun ammattikorkeakoulun uusi kampusrakennus EduCity
valmistui heinäkuussa 2020 ja se otettiin syksyllä koko AMK-yhteisön käyttöön.
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Asemapiirros.

2

EduCity on uuden ajan opiskelurakennus, joka

kokoaa Turun ammttkorkeakoulun toiminnot yhteen.
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Kaupunkirakeisuuskartta 1:5000
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3
4
5

3

EduCity sijaitsee Turun Tiedepuiston alueella,

Yhteiskäyttöisten oppimistilojen lisäksi
EduCityssä on laboratorio- ja erityistiloja,
henkilöstön työympäristö ja sisäisten palveluiden keskittymä Service Centre. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee ravintola ja koko
kampusalueen ensimmäinen pub.
EduCityn valmistumisen myötä Turun
ammattikorkeakoulun toiminta siirtyi Linnankadun taidekampusta ja Salon toimipistettä
lukuun ottamatta Turun Tiedepuiston alueelle.

keskeisellä paikalla Kupittaan kampuksella. Se on
suunniteltu ja rakennettu sekä AMK-yhteisölle että
yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
4

Tiilijulkisivu on muurattu paikalla tanskalaisilla,

käsinlyödyillä Petersen Kolumba tiilillä.
5

Educityn keskellä sijaitsee oleskelu- ja kohtaamis-

paikkana sekä katsomona toimivat betonirakenteiset ”Taidon portaat”. Valoisaan aulatilaan työntyvät
suuret puurimaiset boxit, jotka antavat tilaan ilmettä
ja toimivat rakennuksen käyttäjien neuvottelu-,
kokous- ja opetustiloina.
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Betonirakenteista
Tontin maaperä on savea ja sorakerrostumia.
Rakennus on perustettu paalujen varaan.
Runko koostuu pilarielementeistä sekä elementtiväliseinistä ja kantavista elementeistä,
kuten hissi- ja porrashuoneet. Vaakarakenteet
ovat pääosin jännebetonipalkkeja ja ontelolaattoja. Kantavien rakenteiden suunnittelukäyttöiäksi on määritelty 100 v. Rakennus on
jäykistetty neljällä porrashuoneella.

Turun ammattikorkeakoululle LEED
Platina-tasoinen kampusrakennus on askel
kohti Turun kaupungin laatimaa tavoitetta,
jonka mukaan Turku on vuonna 2029 hiilineutraali.
Taidetta rakennushankkeessa
EduCityn kruunaavat rakennukseen syksyllä
tulleet taideteokset. Teknologiakiinteistöjen
ja Turun ammattikorkeakoulun rahoittaman
KampusART-taideohjelman myötä kiinteistön sisätiloissa on Noora Schroderuksen,
Stig Baumgartnerin ja Shoji Katon teoksia.
EduCityn pääoven ulkopuolelle puolestaan
sijaitsee Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen
jättimäinen veistos ”Meanderi” (pyörätelineillä).
Teokset valittiin KampusART-taideohjelman
järjestämien luonnoskilpailujen perusteella ja
niiden budjetti oli lähes miljoona euroa.

Väestönsuojaa rakennukseen ei tehty tässä
vaiheessa.
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Leikkaus

6. krs

6.Kerros
1:400

10 Julkisivuissa on käytetty tiilen ohella sileämuottipintaisia vaaleanharmaita betonielementtejä. Koska
rakennus täyttää koko tontin, perinteisten ulkoalueiden sijaan piha-alueet ratkaistiin eteläänpäin avautuvilla useilla kattoterasseilla. Terassit toimivat niin
tauko- kuin opiskelutiloinakin.
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12

11 Sisäpihan suurin tilallinen elementti on Taidonportaat, mitkä tuovat valoisaan aulatilaan ryhdikkyyttä ja ne toimivat niin portaina kuin istuiminakin.
Portaiden eteen on asennettu suuri läpinäkyvä netseinä, joka toimii muun muassa oppilaiden opetusta
kuin elokuviakin varten.
12 Korkea valopiha tuo avaruutta ja ilmavuutta
rakennukseen. Luonnonvaloa tulvii sisälle kattoikkunoiden kautta.
13 Eri kerroksia yhdistävät aulan läpi kulkevat
yhdyssillat.
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17

14 Aulatilat saavat valoa suurten ikkunoiden ja
kattolyhtyjen kautta.
15 Noora Schroderuksen veistos ”Pique- Nique".

EduCity
Osoite: Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku
Rakennusaika: rakennustyöt aloitettu
12–2017, loppukatselmus 20.11.2020
Pinta-ala ja tilavuustiedot:

16 Stig Baumgartnerin teos viisiosaisesta teossarjasta
"Säähavaintoja".
17 EduCityn tilat toimivat uudenlaisena oppimisympäristönä erilaisille käyttäjille. Tilojen muunneltavuuteen ja joustavuuteen on rakennuksessa kiinnitetty

ylempi rakennusosa katutaso krs – ullakko krs:
rak.oik. kerrosala: 18510 ke-m2
kerrosala: 19502 ke-m2
kok.ala: 21880 ke-m2
tilavuus: 108179 m3

erityisen paljon huomiota.

autopaikoitus kellarikerros:
rak.oik. kerrosala: - ke-m2
kerrosala: - ke-m2
kok.ala: 6464 ke-m2
tilavuus: 28116 m3

Rakennuttaja: Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Sigge Arkkitehdit Oy,
pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Pekka Mäki
Rakennesuunnittelu: Sweco rakennetekniikka Oy Lounais-Suomi, ins. Aki Luntamo
Pääurakoitsija: YIT Oy
Betonin toimittajat:
Valmisbetoni: Swerock Oy
Julkisivuelementit: Parma Oy
Runkoelementit: Parma Oy
Elementtiportaat: HB-Betoniteollisuus Oy
Pintabetonilattiat: Bermanto Oy
Taidon portaiden elementit: Kosken Betoni
elementti Oy
Loungen portaiden elementit: Alistron AS
Mosaiikkibetonilaatat: HB-Betoniteollisuus Oy
Betonilaatat: Turun Betonilaatta Oy

koko rakennus yhteensä:
rak.oik. kerrosala: 18510 ke-m2
kerrosala: 19502 ke-m2
kok.ala: 28343 ke-m2
tilavuus: 136295 m3
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20

18 Porrastiloissa rouheat betonipinnat on jätetty
näkyviin.
19 Materiaaleissa yhdistyy ilmeikäs betoni, lasi sekä
puu. Sisätilojen värimaailma on yleisilmeeltään vaalea
ja skandinaavinen, mutta väripilkkuja sisustuksesta
löytyy lasi- ja lattiapinnoilta sekä kalusteiden pehmusteista. Laajoissa aula- ja käytävätiloissa on käytetty betonilattioita.
20 Kampuksen jokaisesta kerroksesta pääsee
ulkotilaan terasseille, jotka ovat kytketty toisiinsa
portailla. Ilmettä Kupittaanpuiston puolella tuovat
maksaruohon peittämät terassit.
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Turku University of Applied Sciences,
EduCity Campus building
Turku Technology Properties developed a
new campus building for Turku University of
Applied Sciences. The seven-storey EduCity
was designed by Architects Arkkitehtitoimisto
Sigge Oy, with architect Pekka Mäki as the main
designer.
EduCity is a modern time campus building
where traditional classrooms are replaced with
various multimodal learning environments as
well as open project facilities and work areas.
The majority of partition walls are glass walls
and there is an abundance of open space.
The large and light-filled lobby in the centre
of EduCity features the “Staircase of Skill”. Built
from concrete, the staircase serves as a lounging
and meeting place or a spectator stand. The
lobby also provides a transparent media wall
more than 30 square-metres in size. It makes
it possible to organise cinematic events, for
example.
The building is founded on piles. The frame
system comprises precast columns, prefabricated partition walls and precast load-bearing units. Horizontal structures are in the
main part prestressed concrete beams and
hollow-core slabs.

For Turku University of Applied Sciences,
the LEED Platinum level campus building is
a step towards the goal defined by the City to
make Turku carbon neutral by 2029.
EduCity houses several works of art. They
were selected based on sketch competitions
organised by the CampusART programme
and a budget of almost one million euros was
reserved for the purpose.
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Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko +
Kankkunen ja AFKS Arkkitehdit
www.rudanko-kankkunen.com
www.afks.fi
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
www.nomaji.fi

Kuvat: Martin Sommerschield-Kuvio

Sipoonlahden koulun
laajennus ja piha-alueet

Sipoonlahden koulu on Etelä-Sipoossa sijaitseva luokkien 1.–9.
yhtenäiskoulu, jonka pihalla vietetään aikaa myös koulun jälkeen. Koulun kokonaissuunnittelussa on otettu huomioon niin
opetuksellisuus kuin toiminnallisuus. Myös pihan toteutus kertoo
uudenlaisesta ajattelusta, joka suosii monipuolisuutta, kierrätysmateriaalien käyttöä ja pihan jatkuvaa kehittämistä.
2

Sipoonlahden koulun laajennuksen suunnittelu perustuu arkkitehtuurikutsukilpailun
voittoon vuonna 2016. Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ovat
olleet hankkeessa kokonaissuunnitteluvastuussa, muut suunnittelualat ovat toimineet
alikonsultteina. Toteutusuunnittelu tapahtui
vuoden 2017 aikana, ja laajennus rakennettiin
2018–19. Kampusalue valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2020.
Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa
olevaa koulurakennusta ja päiväkotia, muuttaa
kampus tulevaisuuden oppimisympäristöksi
sekä kehittää ympäröivää liikuntapuistoa. Kilpailutyö oli poikkeuksellisen laaja.
Oppimisen tilat ovat muutoksessa: luokkahuoneista ollaan siirtymässä laajempiin
oppimisympäristöihin, jotka sisältävät elämyksellisiä oppimisen tiloja. Tilallisen monimuotoisuuden sekä inspiroivien ja turvallisten
paikkojen luominen on koulusuunnittelun keskiössä, ja tiloja muovataan vuorovaikutuksessa
käyttäjien kanssa.
Kilpailussa kehitettiin arkkitehtisuunnittelun lisäksi pedagogisen asiantuntijan kanssa
koulun oppimisympäristö uutta opetussuunnitelmaa vastaavaksi ja koululle laadittiin sen
mukaan tilaohjelma.
Sipoonlahden koulun laajennuksen myötä
koulu on yksi Suomen suurimpia koulukeskuksia, jossa on 1200 oppilasta. Laajennussiipiin
sijoittuu molempiin kerroksiin yhdet oppikylät, joissa opiskelee 4–5 oppilasryhmää. Siivet
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muodostavat pienimittakaavaiset sisäpihat
olevan koulurakennuksen edustalle ja avaavat koulutalon kohti ulkotiloja, joihin suunniteltiin hankkeessa oppimispihat ja laaja
liikuntapuisto.
Koulurakennuksen merkitys kaupunkikuvassa on suuri: koulu on julkinen rakennus ja
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Asemapiirros.

2

Ulkotilat muodostavat monipuolisen oppimis-

3

ympäristön liikkumiseen ja luonnon tarkkailuun.
3

Koulun tontilla ja piha-alueella sijaitsevat skei-

tattavat betoniveistokset, pienpelikentät ja uniikki
paikkaan suunniteltu parkour-teline.
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6
4

Piha-alue jakautuu taide-, tiede- ja tarinapihoihin.

5

Tontin kaakkoiskulmassa sijaitsevaan huleve-

4
5

sikosteikkoon ohjataan alueen hulevesiä. Laituri ja
maakatsomo ovat osa oppimisympäristöä.
6

Pääsisäänkäynnin edustalla on paikallavalettu

betoninen ulkokatsomo.
7

Piharakenteissa on käytetty kierrätysmateriaaleja,

Caroline Moinel

kuten kierrätysbetonimurskaa.

alueensa kohtaamispaikka. Sipoonlahdessa
vanhan koulun korjaustapa sekä vanhan ja
uuden luonteva liittyminen olivat arkkitehtuurin avaintekijät.
Betonirakenteisen koulun sisätiloissa on
näkyvissä paikallavalettua puhdasvalu- sekä
lautamuottipintaa. Julkisivuissa on ulkoverhouksena paikalla muurattu tiili.

Sipoonlahden yhtenäiskoulun piha-alueet
Laajennushankkeen yhteydessä uusittiin koko
piha-alue ja toteutettiin alueelle uusi lähiliikuntapaikka. Koulun ulkotilat ovat suosittu
ulkoilupaikka lähialueen asukkaille myös
kouluajan ulkopuolella. Piha on kuin puisto;
koulupihaa ei ole aidattu eikä eri ikäryhmien
alueita eroteltu aidoin. Oppimisympäristö
jatkuu luontevasti myös viereiseen metsään
ja piha on kaikkien yhteisessä käytössä.
Suunnittelun lähtökohtana oli tuoda oppimisympäristö ulos erilaisten teemallisten
toimintojen ja eri ikäryhmille suunnattujen
oppimispolkujen muodossa. Taidepiha, tiedepiha ja tarinapiha luovat monipuolisen ja
viihtyisän ulkotilan, jonka ideointiin myös
oppilaat osallistuivat.
Pääsisäänkäynti avautuu liikunnalliseen
alueeseen, johon on integroitu skeitattavia
elementtejä sekä parkour-alue. Monipuolinen
piha-alue tarjoaa vaihtelevia ja yllättäviä tiloja
ja toimintoja, joita jäsentävät maastonmuodot
ja runsas ja monilajinen istutettu puusto.
Materiaaleissa on käytetty muun muassa
kierrätysbetonimurskaa ja ekologisella puunsuojalla käsiteltyä puuta.
Hankkeeseen sisältyi myös hulevesikosteikon suunnittelu, jossa viivytetään suunnittelualueen hulevesiä. Kosteikko nivottiin osaksi
oppimisympäristöä ja sen partaalle suunniteltiin laituri ja maakatsomo.
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10 Auditorio avautuu pääsisäänkäyntiaulaan, ruokailu- ja monitoimiaulatilaan. Monitoimiaula toimii
tarvittaessa myös juhla- ja esiintymistilana.
11 2. kerrokseen johtavasta portaasta avautuvat
näkymät monitoimiaulaan- ja auditoriotiloihin.
Koulussa on käytetty tehosteena eri värejä. Tiloissa
on käytetty akustiikkalevynä palamatonta ja kestävää
Paracem- levyä, joka on valmistettu hienohöylätystä
kuusilastusta ja sementistä.
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12–16

Opetustilat ovat muuntojoustavia oppimis-

ympäristöjä, joita voidaan muunnella joustavasti eri
opetustarpeiden ja -ryhmien mukaisesti.
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Sipoonlahden koulun laajennus
Neiti Miilin tie 6, Sipoo
Kilpailuvuosi: 2015
Valmistumisvuosi: 2020
Kokonaisala: 12207 brm2, josta laajennusta 5290 brm2
Hyötyala 8469 hym2
Tilavuus: 49981 m3
Tilaaja: Sipoon kunta
Rakennuttaja: Rakennuttajakonsultti WSP Finland Oy
Käyttäjä: Sipoon kunta, sivistystoimi

Kokonaissuunnittelukohde, jossa muut suunnittelualat toimivat
alikonsultteina arkkitehtityöyhteenliittymälle.
Kokonaissuunnittelu: Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy & Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä AFKS Oy
Arkkitehtityöryhmä:
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen: Anssi Kankkunen, Hilla
Rudanko, Mikko Kilpeläinen, Valter Rutanen, Kiira Piiroinen
Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä: Jaakko Keppo, Jari
Frondelius, Juha Salmenperä, Matti Sten, Pirita Nykänen
Sisustussuunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Maisemasuunnittelija: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja ja Soile
Heikkinen (Virearc), skeittialue Janne Saario
Rakennesuunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Lviaj-suunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Palotekninen suunnittelu: KK Palokonsultti Oy
Katusuunnittelu: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Geosuunnittelu: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Pedagoginen suunnittelu: FCG Konsultointi Oy
Pääurakoitsija: Rakennus K. Karhu Oy
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Sipoonlahden koulun laajennus

17 Pihan skeitattavat betoniveistokset esittävät
perhosen metamorfoosia ja niiden suunnittelija on
ollut maisema-arkkitehti Janne Saario ja rakentajana
Concrete Proof Oy.
18 Pääsisäänkäynnin edustan paikallavalettu betoninen ulkokatsomo avautuu kohti liikunta-aluetta.
19 Koulun pihalla on käytetty paljon erilaisia materiaaleja, värejä, puita ja kasvillisuutta tuomaan virikkeitä ja luomaan erilaisia tunnelmia pihan osa-alueille.

19

Sipoonlahti school extension
Sipoonlahti school is a holistic learning environment, where new and old structures, indoors
and outdoors join to support the new Finnish
curriculum.
The project is a result of an invited architectural competition in 2016. The winning design
by Architects Rudanko + Kankkunen and
Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä
was called ”Tandem” to emphasize the connection between of the new and the old. The red
and black brick-clad extension parts are placed
in front on the existing school, and they join
the old school building’s main aula seamlessly.
The new wings create small learning courtyards
between the old and the new school.
In Sipoonlahti, the new learning environment have organized into learning villages.
Children enter through the inner courtyards to
their own learning village. Learning villages are

1
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located in each wing of the building, and each
of them host spaces for four to five learning
groups led by teachers in collaboration - that
is, approximately a hundred students.
The learning village is divided into different
types of zones suitable for working in groups
of different sizes. The themes and space allocation in the learning village can change flexibly
during the day. The learning village is a cozy carpeted space with an abundant open gathering
zone and several different-size rooms suitable
for teaching and groupwork.
Learning villages are all connected to the
heart of the school, the dining and performance
aula with dining areas, library, a small auditorium and a stage. The space is transformed
from the existing central lobby of the old school
building. The old lobby has been joined with the
extension, and filled with new rooms floating
at second floor height. Under these floating

cubes there are new stairs, a stage, and dining
or learning lounges.
The learning environment is not only confined to the interior. Children are encouraged
to experiment and explore phenonmena also
outdoors, thus learning how to connect the
subject to their own living environment. The
outdoor space is designed as an extension to
the learning environment. The campus yard is
designed by Nomaji landscape architects and
Virearc to serve different learning themes and
sport activities.
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arkkivahti@gmail.com

Maailmalla huonosti tunnetusta arkkitehdista
on nyt julkaistu ikioma kirjansa, josta on painettu sekä suomen- että englanninkieliset laitokset. Tekijä on Pitkäsen tavoin turkulainen,
tutkija Mikko Laaksonen, joka myös on uutterasti käynyt valokuvaamassa Pitkäsen lukuisia vähemmän tunnettuja töitä ja perehtynyt
tämän kirjoittamiin, mutta julkaisemattomiin
muistiinmerkintöihin ja moniin lähteisiin sekä
erilaisten arkistojen kätköihin.
Pitkänen sai vahvoja vaikutteita arkkitehti
Erik Bryggmanin toimistossa opiskelijana työskentelynsä ajoilta ja tietenkin tämän rakennuksista. Kansainvälisten esikuvien ohella
merkittävä oli tietenkin myös Alvar Aalto. Itse
Pitkänen teki arkkitehdiksi valmistuttuaan
yhteistyötä mm. Olli Vahteran kanssa, jonka
kanssa hän uransa alkupuolella jakoi toimisto
tilat. Työt olivat yleensä kummankin erikseen
signeeraamia.
Pitkänen teki kollegoittensa kanssa useita
arkkitehtuuriin keskittyneitä tarkoin suunni-

Arkkitehti Pekka Pitkänen (1927 – 2018) kuuluu niihin suomalaisiin
arkkitehteihin, joille on myönnetty professorin arvonimi. Vuonna
1982 hän sai myös arvostetun rakennustaiteen valtionpalkinnon, yhtäaikaisesti kollegansa Juha Leiviskän kanssa. Pitkänen
tunnetaan erityisen taitavana betonin käyttäjänä ja henkilönä,
joka töissään luotti modernismiin ja sen parhaisiin periaatteisiin.

teltuja opintomatkoja ja tutustui mm. Le Corbusierin avaintöihin, kuten mm. Sveitsin-paviljonkiin Pariisissa. Hän tapasi jopa tämän
huonekalujen tuottamisesta vastanneen
Heidi Weberin ja osti tältä Suomeen vietäväksi
Corbun litografioita. Mm. Zürichin rantapuiston paviljonki, Weberin toimesta rakennettu
ja nyt vihdoin restauroitu, näkyy selvästikin
vaikuttaneen joihinkin hänen töihinsä ja tarkemmin niiden värimaailmaan. Vaikutteita on
toki muistakin, mukaan lukien Villa Savoye ja
suuret asuinkerrostalot sekä niissä käytetyt
betoniratkaisut.
Vaikka Pitkänen ihailikin suurena yksinäisenä maestrona pidettyä Le Corbusieria,
antoi hän itse töittensä valmistuttua tai niitä
julkaistaessa usein tunnustusta myös avustajilleen, mikä välttämättä ei ollut ajan tapa.
Tämä auttoi avustajia etenemään myös omien
ammatillisten uriensa kanssa.

1

Pyhän Ristin kappeli, Turku. 1967.

Betoni ja modernismi – Arkkitehti Pekka Pitkänen 1927–2018
204 s. Dom Publishers 2021.
www.dom-publishers.com
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2

Pyhän Ristin kappeli, Turku. 1967. Pitkäsen päätyö

on Pyhän Ristin kappeli ja sitä ympäröivä Turun hautausmaan laajennus vuosilta 1964 - 1983.
3

Pyhän Ristin kappeli, Turku. 1967.

4

Kurikan seurakuntakeskus. 1969.

5

Harjavallan kirkko. 1984.
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6

Suikkila, asuinalue Turussa. 1965–1980.

7

Suikkila, asuinalue Turussa. 1965–1980.

8

Suikkila, asuinalue Turussa. 1965–1980.

9

Hirvensalon kirkko, Turku. 1962.

9

Merkittäviä avaintöitä
Pitkäsen merkittävänä päätyönä voi pitää
Turun upeata Pyhän Ristin kappelia ympäristöineen. Se sijaitsee lähellä hänen ihailemansa
Bryggmanin taianomaisen kaunista Ylösnousemuksen kappelia. Yhdessä nämä kaksi
rakennusta ja maisemallista kokonaisuutta
muodostavat ainutlaatuisen arkkitehtuurin
ja jopa rakennustaiteen mestariteoksen.
Kun Pitkänen yhdessä Ola Laihon ja Ilpo
Raunion kanssa voitti kilpailun Eduskuntatalon laajennuksesta (1972–1978), oli voittaneen
ehdotuksen tekijöiden perustettava yhdessä
ihan oma toimisto, Pitkänen-Laiho-Raunio.
Myöhemmin toimisto, haastavan hankkeen ja
viimeistelytöiden sekä muiden töiden tultua
saatetuiksi päätökseen, hajotettiin hyvässä
yhteisymmärryksessä vuonna 1985.
Aiheeseensa antaumuksella paneutunut
Mikko Laaksonen esittelee Pitkäsestä muutakin kuin vain kiitellyt ja Suomi rakentaa -näyttelyihin päässeet työt. Oman sijansa saavat
erityisesti Turkuun toteutetut tyylikkäät kerrostalot Aurajoen tuntumassa. Niiden pohjapiirustukset kertovat arkkitehdin taidoista
suunnitella yhtä hyvin ns. paremmalle väelle
kuin aivan tavallisillekin turkulaisille. Mukana
on aikanaan ennakkoluulottomastikin tavanomaista isompia kerrostaloasuntoja joissa on
omat sauna – ei kuitenkaan pienasunnoissa,
joihin niitä Suomessa alettiin tehdä vasta
myöhemmin. Monissa kerrostaloasunnoissa,
jopa kolmen huoneen ja keittiönkin, oli mm.
avotakkoja. Teoksessa on myös esimerkkejä
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lähiösuunnitelmista, mukaan lukien mm.
Suikkilan lähiöalue kerros- ja pientaloineen.
Pekka Pitkänen suunnitteli myös koulurakennuksia, päiväkoteja sekä tyylikkäitä
kirkkoja ja seurakuntakeskuksia. Jälkimmäiset ovat sivu- ja seurakuntatiloineen olleet
esikuvina muillekin suomalaisille seurakuntakeskuksille. Toki repertuaariin kuului myös
yksityistaloja sekä poikkeuksellisen taitavasti
suunniteltuja elegantteja pienempiä kohteita,
mm. HOP:n Kemiön konttori asuntoineen.
Muutama hänen suunnittelemistaan rakennuksista on valitettavasti uhanalainen.
Restaurointeja
Pitkänen on ollut avainhenkilönä myös merkittävien sekä historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden kohteiden, kuten
Turun tuomiokirkon restaurointityössä. Niiden
yhteydessä oli historiallisiin tiloihin tuotava
myös nykyajan vaatimuksia täyttäviä lisäyksiä,
joihin aina täytyy liittää sopiva hienovaraisuus.
Uran loppuvaiheille ajoittuu lukuisia liikerakennuksia sekä julkisten rakennusten
ketjussa kerrassaan tyylikäs, viimeiseksi isommaksi työksi jäänyt Turun oikeustalo. Budjettisyistä siihen ei saatu taideteoksiin erillistä
määrärahaa, joten tilalle tuli kekseliäisyys mm.
värisommitelmien muodossa. Useissa Pitkäsen
töissä oli toki ollut mukana mm. maan parhaita
tekstiilitaiteilijoita. Oikeustalon tekstiilit sommiteltiin Artekilta yli jääneistä kangaspaloista.
Itse oikeussalien tekstiilien suhteen Pitkänen
on itse lausunut näin: ”Pitkissä istunnoissa ne

toimivat jonkinlaisina katseen kiinnekohtina.
Ei tarvitse välttämättä koko aikaa tuijottaa
inhottavaa vastapuolta.” Mainiota!
Kirjassa on mukana myös Pitkäsen betonia
koskeva kuvitettu kirjoitus Arkkitehti-lehdessä
5/1967. Osa kirjan kuva-aineistosta on tekijän,
osa taas Pitkäsen aktiiviuran aikana vaikuttaneiden arvostetuimpien arkkitehtuurivalokuvaajien. On todella mukavaa vaihteeksi
nähdä myös selkeitä, rakennuksista kaikkein
olennaisimman kertovia käsin piirrettyjä perspektiivejä ja julkisivuhahmotelmia.
Surullista on, että mm. Kuopion kaupunginteatterin tuntumaan suunniteltu viileän
tyylikäs ja suhteellisen tuore ja ympäristöään
jalostava sairaanhoito-oppilaitoksen rakennus
on saanut väistyä puistoon aivan liian ahtaasti
rakennettujen asuintalojen tieltä. Sitä voi jopa
kutsua skandaaliksi.
Aivan loistavaa se sijaan on, että Pitkäsestä,
poikkeuksellisen taitavasta ja tuotteliaasta
aikansa arkkitehdista, on saatu englanninkielinen teos jopa merkittävän eurooppalaisen kustantajan sarjaan, ja toinen jopa suomeksi. Toki
olisi toivonut päätöiden tulevan esitellyiksi
hieman kirjaan valittua laajemman kuva- ja
piirustusaineiston turvin.
Esipuhe on Suomen rakennustaiteen
museon, sittemmin Arkkitehtuurimuseon,
pitkäaikaisen arkistonhoitaja Elina Standertskjöldin kynästä, ja johdantoluku suuren työn
tehneen teoksen toimittajan ja tekijän Mikko
Laaksosen. Mukana on laaja teosluettelo osoitteineen sekä aukeaman laajuinen lähdeluettelo.
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11
10 Turun oikeustalo. 1998.
11 Turun teknillisen oppilaitoksen laajennukset.
1993.
12 Tutkija, kirjan toimittaja Mikko Laaksonen.
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Professori Pekka Pitkänen (1927–2018) oli yksi
sodanjälkeisen ajan merkittävimpiä suomalaisia
arkkitehtejä.

Concrete Modernism in Finland
– Pekka Pitkänen 1927–2018
Pekka Pitkänen (1927 –2018) was one of the most
significant Finnish architects of the post-war
period. He is known as a master of concrete and
a steadfast adherent of the modernist approach
to architecture.
The Chapel of the Holy Cross (1967) in Turku
is frequently regarded as Pitkänen’s principal
work. From the 1950s to the 1980s, he built
numerous residential and commercial buildings
in Turku, often in collaboration with the construction company Urakoitsijat Oy. Together
with Ola Laiho and Ilpo Raunio, he designed the
extension of the Finnish Parliament (1978). Late
in his career, he focused on public buildings, his
last being Turku Courthouse, completed in 1997.
This book is the first English-language monograph dedicated to Pekka Pitkänen. Based on
extensive archival research, interviews, and Pitkänen’s own unpublished memoirs, it presents
a singular insight into the life and work of a
prolific yet surprisingly little-known modernist architect.
Author: Mikko Laaksonen
The book is available: https://www.mfa.fi/en/
visit-us/shop/pekka-pitkanen-concrete-modernism-in-finland-1927-2018/
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Jussi Vuotari, Asiantuntija, betoni, diplomiinsinööri
jussi.vuotari@vayla.fi
Väylävirasto
Jouni Punkki, Professori, TkT
jouni.punkki@betoniviidakko.fi
Betoniviidakko Oy
Ari Mantila, Jaospäällikkö, diplomi-insinööri
ari.mantila@rakennusteollisuus.fi
Betoniteollisuus ry

P-lukubetoni on kehitetty 80- ja 90-lukujen taitteessa, ensimmäisen kerran se julkaistiin 1991
SYL 3:ssa (Sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset, Osa 3 Betonirakenteet). Ohjeistusta
on päivitetty vastaamaan betoniteknologian
kehitystä. P-lukujärjestelmän suurimpana
etuna on, että betonin kelpoisuus säilyvyyden suhteen voidaan osoittaa työmaalla
ilmamäärämittauksin jo ennen betonin valamista muottiin. Tämä kuitenkin edellyttää
betonilta etukäteen betoniasemalla tehtyjä
ennakkokokeita. P-lukubetoni on tutkitusti
osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi, eikä
päivityksen yhteydessä olekaan muutettu itse
P-luvun laskentaperusteita.
Vuoden siirtymäaika käynnissä
Infrabetonien valmistusohje astui voimaan
1.1.2021. Ohjeen täysimittaiseen käyttöönottoon
on asetettu vuoden siirtymäaika. Tänä aikana
betonitehtaat laativat infrabetonilaaduista
ennakkokokeet ja hakevat tuotesertifiointia
uuden ohjeen mukaiselle toiminnalle. Sertifikaatin myöntämisen jälkeen infrabetonia
voidaan toimittaa rakennuskohteeseen. 1.1.2022
lähtien kaikkiin Väyläviraston infrakohteisiin
toimitettava betoni tulee olla valmistettu ja
ennakkokokeet laadittu uuden ohjeistuksen
mukaisesti.
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Väylävirasto on päivittänyt infrabetonin valmistuksen ohjeistustaan. Vuoden vaihteessa voimaan astui Infrabetonien valmistusohje (Väyläviraston ohjeita 41/2020). Ohjeen vaatimusten mukaan
valmistetaan pakkassuolarasituksen kestävää P-lukubetonia.
Sillat ja tieympäristön tukimuurit ovat yleisimpiä esimerkkejä
P-lukubetonin käyttökohteista.

Ohjepäivityksen keskeisenä tavoitteena on
ollut selkeyttää ohjeistoa sekä tuoda vaatimukset paremmin mitattaviksi, etenkin ennakkokokeiden osalta. Muutoksia on tehty myös
infrarakentamisen laatuvaatimusten eli InfraRYL:in puolelle. Ohjeiden keskinäistä jakoa
on selkeytetty siten, että nyt Infrabetonien
valmistusohje käsittelee betonin valmistusta
ja InfraRYL työmaan toimintaa.
Betonin lujuuden ja säilyvyyden kelpoisuuden osoittaminen työmaalla on InfraRYL:in
mukaan urakoitsijan vastuulla. Työn suorittamiseen voidaan kyllä käyttää betonin valmistajan palveluita.
Ohjepäivitystä on ollut tekemässä Väyläviraston asiantuntijatyöryhmän lisäksi laajennettu työryhmä, johon kuului betoniteollisuuden, betonin valmistajien, betonitehtaiden
sertifioijien ja työmaan edustusta.
Väylävirasto ottaa mielellään vastaan
palautetta, kuinka Infrabetonien valmistus-

1

Vekaransalmen silta, Sulkava. Vekaransalmen

silta on toteutettu liittorakenteisena, teräspalkkien
ja betonikannen yhdistelmänä. Sillan pituus on 622
m. Silta korvasi avautuessaan 16. lokakuuta 2019
Vekaransalmen lossin. Silta on 9,5 metriä leveä, ja
sen alikulkukorkeus on 24,5 metriä

ohjeen käyttöönotto on sujunut. Tavoitteena
Väylävirastolla on toimiva järjestelmä, jonka
avulla voidaan valmistaa pitkäikäisiä ja sen
kautta myös ympäristöystävällisempiä betoni
rakenteita rankkoihin olosuhteisiin.
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Tärkeimmät muutokset
Vaikka itse P-luvun laskentakaavoihin ei ole
tehty muutoksia, tuo uusi ohje muutoksia
infrabetonien valmistuskäytäntöihin. Merkittävimmät muutokset uudessa ohjeessa ovat:
•
•
•
•

Jatkossa vain kuusi infrabetonilaatua
Lieriölujuuksien käyttöönotto
Tavoiteilmamäärälle maksimiarvo
Muutoksia sallittuun vesimäärään sekä
seosaineiden määriin
• Uudet tehdaskohtaiset ennakkokokeet
• Kohdekohtaiset ennakkokokeet vaativissa
kohteissa
• Kohdekohtaiset valettavat koekappaleet
betoniasemalla
Ohjeessa esitetään suositellut infrabetonilaadut (taulukko 1), joita on kaikkiaan kuusi
kappaletta ja niistä kaksi on huokostamatonta
betonia (P0). Siten varsinaisia huokostettuja
P-lukubetoneita on neljä kappaletta ja P-lukuja vain P30 ja P50. Tavoitteena onkin ollut
vähentää erilaisten betonien määrää ja siten
vähentää tarvetta ennakkokokeisiin.
Betonilaatu valitaan jo suunnitteluvaiheessa ja suunnitteluohjeet ovat päivityksen
alla. Tästä syystä muitakin betonilaatuja tulee
esiintymään vielä jonkin aikaa. Tällaisessa
tilanteessa betonin valmistajan kannattaa
pyrkiä korvaamaan betoni ohjeen mukaisella
betonilaadulla, jonka lujuus tai P-luku on korkeampi kuin tilattavalla betonilla. Jatkossa on
edelleenkin mahdollista käyttää muitakin kuin
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ohjeessa esitettyjä betonilaatuja, mutta niille
tarvitaan betonikohtaiset ennakkokokeet ja
siten tällaisia ”erikoisbetoneita” tulee olemaan
rajoitetusti saatavissa. Esimerkiksi ennakkokokeiden tekeminen säilyvyyden osalta vie
kuukausia.
Varmasti yksi merkittävimmistä käytännön
muutoksista on lieriölujuuksiin siirtyminen
infrarakenteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että koekappaleina käytetään lieriöitä ja
puristuslujuudet lasketaan aina lieriölujuuksina. Tämä on merkittävä muutos sikäli, että
Suomessa on tähän saakka edellytetty, että
betoninvalmistajan laadunvarmistuksessa käytetään kuutiolujuuksia. Uuden BY65:n myötä
Suomessa tullaan sallimaan lieriölujuuksien
käyttö myös infrarakenteiden ulkopuolella.
Vaikka infrapuolella käytetään pääosin lieriöitä, voidaan betonitehtailla edelleen käyttää
myös koekuutioita. Lujuustulokset tulee tällöin
muuntaa lieriölujuuksiksi.
Aikaisemmin huokostettujen betonien
ongelmana oli ilmamäärän pysyvyys, ja
siten määräykset asettivat vaatimuksia vain
ilmamäärän vähimmäisarvolle. Lisäaineiden
kehittymisen myötä myös liian korkeat ilmamäärät ovat yleistyneet. Tämän vuoksi uusissa
ohjeissa betonin valmistajan on määritettävä
kullekin betonilaadulle tavoiteilmamäärä ja
sille on asetettu maksimiarvo: 5,5%. Edelleenkin tavoiteilmamäärälle on myös minimiarvo
ja se lasketaan kuten ennenkin. Ilmamäärän
mittauksissa, sekä betoniasemalla että siltapaikalla, mitattu ilmamäärä saa olla ylittää

2

Vantaan Koivukylän 450 metriä pitkä rautatieris-

teyssilta ylittää kaartuen pääradan. Silta on Suomen
neljänneksi pisin rautatiesilta ja se valmistui vuoden
2012 lopussa.
3

Koivukylän rautatieristeyssilta on jännitetty beto-

ninen kaukalopalkkisilta. Silta rakennettiin kuudessa
lohkossa, joista pisimmät lohkot ovat noin 100 m
pitkiä. Sillassa on 16 pituudeltaan 27 - 33,5 metriä
pitkää jännettä. Sillan pyöreämuotoisen reunapalkin
korkeus on 2,9 metriä.
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Taulukko 1

Suositeltavat
infrabetonilaadut
INFRABETONILAATU
C30/37 P0
C30/37 P30
C35/45 P0
C35/45 P30
C35/45 P50
C45/55 P50

3

tavoiteilmamäärän 2,5%-yksikköä ja vastaavasti alittaa 1,0%-yksikköä.
Aikaisemmassa P-lukuohjeessa betonin
vesimäärälle oli asetettu maksimiarvo, joka
riippui P-luvusta sekä hienoaineen määrästä.
Tällä pyrittiin rajoittamaan P-lukubetonien
kutistumaa. Vesimäärän raja-arvojen asettaminen osoittautui kuitenkin haasteelliseksi ja
siten uudessa ohjeessa on vain yksi yleispätevä
vaatimus vesimäärälle: Betonin tehollinen vesimäärä saa olla korkeintaan 200 dm3/m3.
Infrabetonien osalta on toivottu mahdollisuutta käyttää suurempia masuunikuonamääriä. Masuunikuonan maksimimäärä on
edelleenkin 50% sideaineen kokonaismäärästä. Infrarakenteissa joudutaan rajoittamaan
masuunikuonan määrää, koska korkealla
masuunikuonan määrällä on negatiivisia vaikutuksia betonin pakkassuolakestävyyteen.
P-lukubetoneilla, joilla ei ole pakkassuolarasitusta (P0), sallitaan nyt 70%:n kuonamäärä.
Ennakkokokeet ovat uuden ohjeen myötä
muuttuneet merkittävästi. Ennakkokokeet
jakautuvat tehdaskohtaisiin ja kohdekohtaisiin ennakkokokeisiin. Tehdaskohtaiset
ennakkokokeet ovat tärkeä osa infrabetonien
valmistusprosessia, sillä esimerkiksi betonin
pakkassuolakestävyys testataan normaalisti
ainoastaan ennakkokokeessa. Pakkassuolakestävyyden lisäksi ennakkokokeessa tutkitaan
betonin työstettävyysominaisuuksia, ilmamäärää eri ajankohtina sekä betonin puristuslujuutta. Lisäksi testataan sekoitusajan
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riittävyys. Betonin ilmamäärä ei saa kohota
merkittävästi sekoittamisen jälkeen.
Lähtökohtana ennakkokokeiden tekemiseen on kuuden suositellun infrabetonilaadun
testaaminen (taulukko 1). Tällöin pakkassuolakokeet vaaditaan vain kahdelta betonilaadulta. Samoin, jos samaa betonilaatua tehdään
toisella sideaineella, tarvitaan ennakkokokeet
vain osalle betonilaaduista. Valmistaja voi kuitenkin halutessaan tehdä ennakkokokeet vain
osalle taulukon 1 betonilaaduista, mutta tällöin
lievennykset muiden sideaineiden testausten
osalta eivät ole voimassa. Ennakkokokeet tehdään notkeimmalla käytettävällä notkeusluokalla (suosituksena S4), mutta itsetiivistyvälle
betonille täytyy tehdä omat ennakkokokeet.
Samoin maksimiraekooltaan alle 12 mm betonit
edellyttävät omia ennakkokokeita. Tämä tulee
varmasti jossain määrin rajoittamaan esim. 8
mm betonien saatavuutta. Kyseiset betonit
ovat herkkiä mm. ilmamäärän kohoamisen
suhteen ja siten kyseisille betoneille on asetettu tiukempia vaatimuksia. Ennakkokokeet
ovat jatkossa voimassa 2 vuotta.
Mikäli raaka-aineissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, ennakkokokeet on uusittava. Lisäksi betonin valmistajan on tehtävä
vähintään yhden betonilaadun ennakkokokeet
vuosittain. Käytännössä ennakkokoekiertoon
kannattaa siis ottaa vähintään kaksi infrabetonilaatua. Tehdaskohtaisten ennakkokokeiden voimassaoloa valvotaan tuotesertifioinnin
yhteydessä. Ennakkokokeita varten on tehty

Excel-lomakkeet, jotka toimivat myös kokeiden
tarkastuslistana.
Kohdekohtaisia ennakkokokeita voidaan
edellyttää vaativien kohteiden tietyille rakenteille, esimerkiksi jos lujuusluokka tai P-luku
on korkeampi kuin taulukon 1 betoneilla.
Samoin, jos rakenteen valaminen on vaikeaa
tai betonin tiedetään olevan erottumisherkkää,
voidaan vaatia kohdekohtaisten ennakkokokeiden tekemistä. Päätöksen kohdekohtaisten
ennakkokokeiden tekemisestä tekee infrarakenteen tilaaja, esimerkiksi Väylävirasto. Kohdekohtaisien ennakkokokeiden yksi tavoite on
parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa urakoitsijan ja betonin valmistajan välillä, kohteen
erityispiirteet huomioiden.
Kohdekohtaisten ennakkokokeiden avulla
pyritään varmistamaan hankalien rakenneosien valujen onnistuminen. Kohdekohtaiset
ennakkokokeet tehdään yhteistyössä urakoitsijan ja betonin valmistajan kesken. Kokeissa
valmistetaan koerakenteita ja kokeissa pyritään noudattamaan mahdollisimman pitkälti
todellisen rakenteen valua betonilaadun, valun
ja tiivistyksen osalta. Kohdekohtaisia ennakkokokeita tullaan todennäköisesti tekemään
vain erityisen vaativissa kohteissa ja niissäkin
vain yksittäisten rakenteiden osalta.
Jatkossa infrabetoneilta edellytetään betonitehtaalla kohdekohtaista testausta betonilaaduittain. Koekappaleita tarvitaan yksi 200
m3 kohden ja vähintään 3 koekappaletta. Kohteissa, joissa betonilaatua toimitetaan yhteensä
enintään 2 betonikuormaa, riittää 1 koekappale
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per kuorma. Koekappaleet ovat osa tehtaan
normaalia laadunvalvontaa ja siten vaatimus ei
merkittävästi lisää testausmääriä. Betonin valmistaja on kuitenkin velvollinen raportoimaan
tulokset kohdekohtaisesti ja betonilaaduittain.
Päivitetyn Infrabetoniohjeen vaikutus
valmisbetonitehtaan toimintaan
Betonitehtaan tulee ottaa Infrabetoniohjeiden
2020 mukainen menettely käyttöön viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta
betonin toimitussopimuksissa saatetaan edellyttää uusien ohjeiden noudattamista jo tätä
aiemminkin. Käytännössä siirtyminen uusiin
ohjeisiin tapahtuu betonitehtaalla saman
aikaisesti kaikkien Väyläviraston kohteiden
osalta, mutta tästä tulee kuitenkin sopia keskeneräisten toimituskohteiden kanssa. Periaatteena on, että vanhat infrabetoniohjeet
voidaan korvata näillä uusilla, mutta ei päinvastoin.
Infrabetoniohjeiden 2020 käyttöönotto
betonitehtaalla edellyttää, että ko. tehtaalla on
niiden mukainen sertifikaatti voimassa ja toimitettavat P-lukulaadut on todettu vaatimukset täyttäviksi ennakkokokeiden avulla. Sertifikaattihakemuksen voi toimittaa Inspecta
Sertfiointi Oy:lle jo ennen ennakkokokeiden
suoritusta, mutta sertifikaatti vahvistetaan
vasta alkutarkastuksen ja ennakkokokeiden
hyväksyttävien tulosten varmistuttua. Sertifi-
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kaatti voidaan myöntää jo yhdenkin P-lukubetonilaadun perusteella ja uusia betonilaatuja
voidaan lisätä sertifikaatin piiriin suorittamalla vastaavasti ko. laaduille ennakkokokeet.
Näiden suoritukset ja hyväksyttävät tulokset
varmistetaan sertifioijan seuraavalla tarkastuskäynnillä. Betonilaadun ennakkokokeiden
tulokset on vahvistettava tilaajalle vähintään
viikkoa ennen kyseisen betonilaadun toimituksen aloittamista.
Betonin toimittajan tulee laatia betonitehdaskohtaisesti taulukko, jossa ilmoitetaan
sertifikaatin mukaiset, ennakkokokeilla toimituskelpoisiksi todetut infrabetonilaadut sekä
kyseisten ennakkokokeiden voimassaoloajat.
Samalla ilmoitetaan ko. betonien suurin sallittu
(= testattu) notkeusluokka ja maksimiraekoko
(HUOM! Alle 12 mm maksimiraekoon betonit
vaativat omat ennakkokokeet). Ajantasainen
taulukko tulee toimittajaa tiedoksi tilaajille ja
olisi suositeltavaa, että se olisi laajemminkin
saatavilla, esimerkiksi suunnittelijoiden käyttöön.
Sekaannusten välttämiseksi tulee betonin lujuusluokista kommunikoida aina koko
lujuusluokan merkinnällä (esim. C35/45), koska
betonitehtailla voi olla tarvetta käyttää samanaikaisesti sekä lieriö- että kuutiolujuuksia,
riippuen toimituskohteista. Rasitusluokkia
ei infrabetonien osalta esitetä, paitsi erityistilanteissa (XA-rasitusluokka). Betonitilauk-

sissa tulee betonin määrittelyssä normaalisti
mainita lujuusluokka, P-luku, betonimassan
notkeus ja maksimiraekoko. Lisäksi tulee tarvittaessa mainita esimerkiksi 28 vrk:sta poikkeava laadunarvosteluikä sekä mahdollinen
XA-rasitusluokka ja siihen liittyvän kemiallisen
rasituksen laatu. Infrabetoniohjeiden soveltamisalueeseen liittyvät betonilaadut tunnistetaan P-lukumerkinnästä, kun vastaavasti
talonrakennuspuolella vaadittavat säilyvyysominaisuudet ilmoitetaan rasitusluokkina
ja suunniteltuna käyttöikänä.
Mikäli tarvittavasta infrabetonilaadusta ei
ole käytettävissä ennakkokoetuloksia, voidaan
se betonin tilaajan suostumuksella korvata
vähintään lujuudeltaan ja/tai P-luvultaan
vastaavalla tai korkeammalla betonilaadulla,
joka on ennakkokokeilla varmistettu toimituskelpoiseksi infrabetonilaaduksi.
Ohje ja materiaalit löytyvät:
www.vayla.fi/ohjeluettelo
• Kappale: "Tieohjeet"
– Uusimmat ohjeet tai
– Tieohjeet
• Viimeisin versio tulee varmistaa em. sijainneista.
• Näistä ladattava dokumentti sisältää linkit
ko. dokumentteihin kohdassa:
Tiesillat … / Rakentamis-, laadunhallinta- ja
tarkastusohjeet
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Savonlinnan Laitaatsalmen sillat kuvattuna ala-

puolelta. Laitaatsalmen ylittää kaksi kiinteää maantiesiltaa, eteläinen valmistui 2017 ja pohjoinen 2018.
Molempien pituus on 500 m ja alikulkukorkeus 24,5 m.
5

Vekaransalmen silta, Sulkava.
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New guidelines for infra
concretes published
Finnish Transport Infrastructure Agency
(Väylävirasto) updated the guidelines for infra
concretes on 1.1.2021. The guidelines cover the
manufacturing of ready-mix concrete as well
as pre-cast infra concrete structures. The site
operations are dealt in a separate guideline
(InfraRYL). The new guideline is needed to
follow latest on the beginning of 2022.
In Finland, the salt-frost resistance of concrete has been evaluated with help of P-factor
already since 1991. P-factor depends on waterbinder ratio, air content of fresh concrete,
curing time and the contents of secondary
cementitious materials. Essential aspects in the
P-factor concept are the special requirements
for the mix design of concrete, extensive preliminary tests and measuring the air content
of fresh concrete at construction site. P-factor
varies normally in the area P30…P50, in some
cases also P-values of P20 or P70 can be used.
In the new guidelines, the P-factor concept
itself was not modified. However, there are some
significant changes compared to the previous
version. One of the major change is to use cylinderical strengths in infra concretes. Earlier
all the compressive strengths in Finland were
calculated using the cube strength. Also, the
number of different infra concretes have been

limited, in the new version there are totally six
recommended infra concrete qualities. In addition, the new guidelines introduced significant
modifications for the preliminary tests. Two different preliminary tests can be required: Factory tests and Site test. Factory preliminary tests
are needed for all the infra concretes, however
some exceptions exist. The site preliminary tests
can be required in case of demanding concrete
structures.
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Paikallavalettua betonia käytetään runsaasti
erilaisessa infrarakentamisessa ja siellä ei
korvaavia vaihtoehtoja juuri olekaan käytettävissä. Betonin vapaa valettavuus ja varsin
hyvä kestävyys sääolosuhteita vastaan ovat
rakennusmateriaalina ainutkertaisia ominaisuuksia. Infrarakentamisen joukkoon voi
hyvin laskea myös lukuisat ulkona sijaitsevat
betoniveistokset, ja muut veistokselliset rakenteet, joihin taiteilijat ovat betonista löytäneet
hyvin muovautuvan ja tarvittaessa myös
moniulotteisen värikkään materiaalin.
Paikallavalurakentaminen on saanut
varsin vankan ja vakiintuneen jalansijan myös
monella talonrakentamisen osa-alueella. Paikallavalurakentamiseen mieltyneitä rakentajia
löytyy näiltä kaikilta osa-alueilta, niin suunnittelijoita, urakoitsijoita kuin tilaajiakin.
Paikallavalamisen esteenä on varsin usein
ennakkoluulo tai menettelyä pidetään hankalana, jos asiasta ei ole tarkempaa kokemusta.
Ehkä asian ydin löytyykin erään rakentajan
kommentista: ”paikalla rakentaessa pitää
nähdä vaivaa”. Vaiva tarkoittaa sitä, että pitää
tuntea ja hallita raudoitus, muotti ja valutyön prosessi ja osata ohjata runkotyöryhmiä
oikealla tavalla. Asiaan vihkiytyneet ja menetelmän osaajat eivät taas haluaisi palata takaisin muihin järjestelmiin. Eri rakennustekniikoiden välillä ei ole huomattavia kustannuseroja.
Useimmiten on niin, että se tekniikka, jonka
urakoitsija ja runkoryhmä hallitsee parhaiten
johtaa kustannusten kannalta edullisimpaan
lopputulokseen.
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Suurin osa betonista
valetaan paikalla työmailla

Valtaosa Suomessa käytetystä betonista valmistetaan valmisbetonitehtaissa. RT:n tilastojen mukaan vuonna 2019 sementtiä käytettiin erilaisen betonin valmistukseen 1 271 000 tonnia,
josta valmisbetonin valmistukseen käytettiin 68 %. Paikallavalu
rakentamiseen käytetään yli puolet, Suomessa käytettävistä
betonikuutioista. Valmisbetonin toimitusverkosto onkin varsin
kattava kaikkialla Suomessa.
Julkisia kohteita
Paikallavalurakentaminen on yleinen ratkaisu
useissa julkisissa ja muissa merkittävissä
rakennuksissa. Helsingin Olympiastadionin
saneerauksessa paikallavalulla on ollut merkittävä rooli. Kohteessa on käytetty huomattavia määriä myös itsetiivistyvää betonia, jonka
avulla on voitu ratkaista muuten hankalia
valutöitä. Kohde valittiinkin Vuoden Betonirakenteeksi näyttävän kokonaisuuden vuoksi.
Viime aikoina arkkitehdit ovat suunnitelleet useisiin kohteisiin näyttäviä puhdasvalupintoja. Kiinnostus puhdasvalupitoja
kohtaan on lisääntynyt myös urakoitsijoiden
keskuudessa ja tämän tekniikan osaaminen
on selvästi kehittynyt viime vuosina. Yksi esimerkki paikallavalun käytöstä runkorakenteen
ja näyttävien sisäbetonipintojen yhdistelmästä
on vastavalmistunut Tikkurilan uusi kirkko.
Paikallavalun etuja alan toimijoille
Paikallavalettu betoni sopii hyvin rakennusten kantavaan runkoon, jossa säältä suojassa
olevan betonin kestoikä on satoja vuosia.
Paikallavalettu betonirunko sallii laajan arkkitehtonisen muotoilun sekä muunneltavuuden rakennuksen käytön aikana. Massiivisen
betonin hyvä ääneneristävyys ja paloturvallisuus ovat rakennuksen käyttäjälle tärkeitä
peruskysymyksiä. Betonin kosteuden kestävyys ja mahdollisten kosteusvaurioiden järkevä korjattavuus ovat merkittäviä lisätekijöitä
rakennuksen käyttöiän aikana. Paikallavalettu
betoni antaa arkkitehdille mahdollisuudet tar-
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Paikallavalurunko jäykistää korkeita rakennuksia.

Kalasataman Redin tornien betonirunkorakenteiden
muotit nousevat PERIn kiipeävän RCS-järjestelmän
avulla, samalla kiipeävät suojaseinät suojaavat rakennuksen ympärillä rakennusta tuulelta.
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Pentti Lumme

2

4
2

Sillat ovat tyypillisiä paikallavalettuja infrarakenteita. Sillan

kannen valua Laitaatsalmelmen siltatyömaalla.
3

Asuinkerrostalon holvin LVIS- installointeja ennen betonivalua.

4

Paikallavalettuja betonipintoja Tikkurilan uudessa kirkossa.

5a, b
6

Ulokeparvekkeen yleinen kannatustapa Ruotsissa.

Kerrostalon välipohjan raudoitusta vakioverkoilla.

3

vittaessa hyvinkin monimuotoisten sekä myös
ulokkeellisten ratkaisujen suunnitteluun.
Rakennesuunnittelussa paikallavalurakenteiden kestävyys, jäykkyys ja rakenteiden vesitiiveys sekä ääneneristävyys on useimmiten
helppo toteuttaa. Nykyisin tehtävissä korkeissa
rakennuksissa paikallavalurunko on turvallinen valinta rakennuksen rungon tarvittavaa
jäykkyyttä ajatellen. Jälkijännitystekniikka
antaa suunnittelijalle lisämahdollisuuksia
näyttävien rakenneosien tekoon.
Urakoitsijalle betonin helppo saatavuus
laajasta betonitehdasverkostosta on tärkeä etu.
Paikallavalaessa, kun betoni siirretään
pumppaamalla, on pieni nosturikapasiteetin
tarve ja kohteessa voidaan toteuttaa nopeasti
laajoja rakennekokonaisuuksia. Muottiteollisuus pystyy nykyisin tarjoamaan erilaisia
muottijärjestelmiä kattavasti monimuotoiseenkin rakentamiseen. Niissä on huomioitu
hyvin myös oleellinen työnaikainen turvalli-

helpottaa betonin valintaa ja valua niin kesä
kuin talviolosuhteissakin.

suus. Betonilaadut ovat kehittyneet viimeisen
kymmenen vuoden aikana merkittävästi ja se

ulkomailtakin.
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Kehitystä tekniikassa ja ammattiryhmissä
Betonin tiivistyksessä, joka on oleellinen tekijä
betonin tiiviyden ja loppulujuuden kannalta,
on tapahtunut merkittävää kehitystä. Tiivistystyösuoritukseen on myös laadittu uusi
ohjeistus, by73 Betonin tiivistys 2020.
Tiivistysvälineistössä on tapahtunut merkittävää kehittymistä. Samoin betonin pintojen viimeistelyssä tarvittavat hiertokoneet
ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden
aikana.
Globalisaation myötä rakentamisen kulttuuri ja osaaminen on monin tavoin muuttunut suomalaisella työmaalla. Paikallavalurakentamista osaavia yrityksiä on syntynyt
useita, kotimaisin voimin. Ammattitaitoisia
toteutuksen osaavia työntekijöitä on saatavissa työmarkkinoille niin kotimaasta kuin

Asuinkerrostalot
Asuinkerrostalorakentamisessa, useissa kohteissa käytetään paikallavalua rakennuksen
välipohjissa. Tällä ratkaisulla taataan hyvä
ääneneristävyys holvin osalta, kunhan LVItekniikassa huolehditaan riittävistä äänikatkoista kerrosten ja huoneistojen väleillä.
Toinen merkittävä paikallavalun etu on vapaa
asennusten installointi, jossa tekniikka voidaan asentaa holvin muotin päälle. Etenkin
sähköurakoitsijat ovat mieltyneet tämän
menetelmän etuihin. Viemäriputkien ääneneristävyys on myös helppo toteuttaa massiivisen
betonin avulla.
Varsin mielenkiintoinen yksityiskohta kerrostalorakentamisessa on ulokeparvekkeiden
kannatus holvista. Monenlaisten erikoisteräsosien käyttö on yleistynyt näissä rakenteissa laajasti. Länsinaapurissa Ruotsissa on
perinteisesti käytetty kuvan 5 mukaista hyvin
yksinkertaista toteutusta, jossa parvekkeen
harjatangot kiinnittyvät suoraan holvivaluun
noin 300 mm leveiden betonikannasten kautta.

1

2021

Pekka Vuorinen

Pekka Vuorinen

Suurin osa betonista valetaan paikalla työmailla

5b

Pentti Lumme

5a

6

1

2021

75

9

Näitä kannaksia on parvekkeissa yleensä 2–3
kappaletta. 12 mm paksuja raudoitustankoja
on kussakin kannaksessa 3–4 kappaletta alapinnassa ja yläpinnassa.
Kannakset muodostava periaatteessa
pienen kylmäsillan liittyessään suoraan runkoon. Tämä ei ole juurikaan ruotsalaisia häirinnyt. Kestävä Kivitalo -yritysryhmä teetätti
jo 1990-luvulla lämmönsiirtymislaskelmia
tällaisen detaljin kohdalla ja niissä todettiin,
että kyseisen kannaksen kohdalla holvin reunassa lämpötila laski talviolosuhteissa pienellä
alueella yhden asteen. Tämän perusteella
mitään oleellista energiahukkaa liittymässä
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ei siis ole, joka selittää myös sen miksi detalji
on Ruotsissa yleisessä käytössä.
Raudoitus on tärkeä välivaihe muottityön ja
valutyön välissä ja siihen limittyy vielä holvin
installointi ala-ja yläpinnan raudoituskerrosten väliin. Raudoitustyön nopeus on tärkein
raudoitustyön kustannuksiin vaikuttava tekijä.
Parhaimmillaan sillä voidaan kompensoida
koko materiaalikustannus nopeuden ansiosta
säästyneinä aikasidonnaisina kustannuksina.
Raudoitteet, niiden komponentisointi ja niihin
liittyvä suunnittelu- ja valmistuslogistiikka
ovat kehittyneet merkittävästi. Niiden ansiosta
raudoitus voidaan asentaa suurimmaksi osaksi
valmiina komponentteina holvimuottiin.

7

Pientalon perustukset toteutettiin talvivaluina.

Kuvassa perustusten muotit on poistettu.
8

Vodafonen pääkonttorin runko tehtiin pilarilaat-

tarakenteena Düsseldorfissa.
9

Korkean seinän valukoe tehtiin IT-betonilla.

10 Valun paineanturi kiinnitettynä muotissa mittaa
syntyvää valupainetta.
11 Helsingin Länsiterminaali T2:n hiottu betonilattia.
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Muutoksia perustus- ja
kellarirakentamisessa
Suurimpia muutoksia rakentamistavan osalta
on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut perustusten ja kellarirakenteiden osalta,
etenkin pienissä ja keskisuurissa rakentamiskohteissa.
Aiemmin perinteisen harkkorakentamiseen
perustuvan rakentamistavan rinnalle on noussut paikallavalurakentaminen. Tämä johtuu
siitä, että toimialueelle on syntynyt urakoitsijoita, joiden osaamisalue on perustusten ja
kellarirakenteiden osalta paikallavalurakentamisen tehokas hallinta ja osaava toteutus.
Perustus- ja kellaritilojen työt on pystytty
toteuttamaan kilpailukykyisesti muihin rakentamistapoihin verrattuna.
Pilarilaatta yleinen maailmalla
Jälkijännitystekniikka, etenkin tartunnattomilla jänteillä toteutettava menetelmä, on
hyvin yleinen pysäköintilaitoksissa. Toimistorakentamisessa sitä käytetään aika ajoin,
mutta se voisi yleistyä kohteissa enemmänkin,
rakentajien paneutuessa menetelmän etuihin.
Kansainvälisesti voidaan havaita, että paikallavalurakentamisen osuus runkorakentamisessa on usein valtatekniikkaa, niin pienissä
kuin suurissakin kohteissa. Useimmissa liike- ja
julkisen rakentamisen kohteissa runkoratkaisuna on pilarilaattarakenne. Tavanomaisen
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pilarilaatan jänneväli on yleensä maksimissaan
7–8 m välillä, laatan paksuudesta ja kuormituksista riippuen. Jälkijännitystekniikkaa käyttäen pilarilaatta voidaan tehdä 10 x 10 metrin
ruutuihin, mikä antaa arkkitehdille hyvät
mahdollisuudet vapaaseen tilasuunnitteluun.
IT- betonin käyttö kasvaa
Itsetiivistyvän betonin käyttö tuli Suomessa
markkinoille noin 20 vuotta sitten. Alkuvaiheessa sen käyttö oli melko rajoittunutta ja
sitä tilattiin erityisen vaativiin valukohteisiin,
joita ei ilman tätä tuotetta olisi voinut helposti
toteuttaa. Viimeisen viiden vuoden aikana ITbetonin käyttö on yleistynyt ja betonin valmistajat ovat harjaantuneet tämän betonilaadun
reseptin ja toimitusten hallintaan.
Tärkeä IT-valuihin liittyvä selvityskohde
on ollut IT-betonin synnyttämä valupaine
korkeissa seinävaluissa. Yleensä valupaine
on ohjeistettu laskemaan hydrostaattisena
paineena, jolloin mm. standardi-seinämuottikaluston kestävyys on tullut vastaan. Asian
selvittämiseksi Rudus Oy:n, Peri-Suomi Oy:n
ja YIT:n kesken tehtiin laaja kokeellinen tutkimus, jossa korkean seinän valussa mitattiin
paineantureilla valupaineen kehittymistä
muottirakenteessa.
Kokeessa todettiin, että hallitussa valussa
ja järkevillä valun nousunopeuksilla valupaine
pysyy selvästi pienempänä kuin hydrostaat-

tinen paine. Myöhemmin tehdyissä vastaavissa mittauksissa käytännön seinävaluissa
on todettu valupaineiden jäävän alle puoleen
teoreettisesta arvosta. Valutyön mahdollisia
riskejä epäselvissä tapauksissa vähentää vielä
huomattavasti paineantureiden käyttö muoteissa valun aikana.
Betonilattiat
Betonilattiat ovat yksi merkittävimmistä paikallavaletun betonin käyttökohteista. Betonia
valetaan maanvaraisiin alapohjiin, kelluviin
lattioihin, kantaviin alapohjiin ja holveihin
sekä pintalattioihin. Lattiat muodostavat
joko alustan jatkorakentamiselle tai näkyviin
jäävän eri tavoin viimeistellyn käyttöpinnan.
Lattian tärkeimpiä ominaisuuksia on
mahdollisimman rajallinen halkeilu. Viimeisimmässä lattioita koskevassa ohjeessa, Betonilattiat 2018, by45/BLY7, on annettu ohjeet
betonilattian halkeilun minimoimiseksi, niin
suunnittelijoille kuin lattian toteuttajille.
Eri tavoin viimeisteltyjen arkkitehtonisten
betonilattioiden käyttö erilaisten rakennusten
tiloissa on merkittävästi yleistynyt. Betonin
kutistuman ja siten myös halkeilun minimoimiseksi useissa näissä kohteissa on käytetty
SR-sementistä valmistettavaa lattiabetonia.
Tämän betonilaadun vähäinen kutistuma ja
hyvä työstettävyys omalta osaltaan varmistavat halutun laadukkaan lopputuloksen
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muun muassa hiotuissa ja kiillotetuissa lattiapinnoissa
Betoni suojaa hiukkaskiihdyttimessä
12 henkinen suomalainen urakoitsijajoukko
pääsi Kestävä Kivitalo -yritysryhmän vieraana
tutustumaan Saksassa Darmstadt:in lähistölle
tehtävään hiukkaskiihdytintyömaahan FAIR
(Facility for Antiproton and Ion Research).
Hanke toteutetaan eurooppalaisena yhteistyönä, vaikka suurimman osan kustannuksista
maksavat saksalaiset. Työt on aloitettu 2017 ja
kohde valmistuu 2025. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 miljardia euroa, josta
rakennuskustannusten osuus on noin puolet.
Alueella on jo aiheeseen liittyvä tutkimuskeskus, joka nyt laajentuu merkittävästi uusien
rakennusten ja tutkimuslaitteistojen myötä.
Työmaan koko on valtava. Siitä kertovat
tunnusluvut. Kaksi miljoonaa kuutiometriä
maankaivua, betonia 600 000 kuutiota ja
betoniterästä 65 000 tonnia. Varsinaisen kiihdytinrenkaan pituus on 1,1 kilometriä, kaivannon
leveys 40 metriä ja syvyys 20 metriä. Renkaaseen liittyy vielä useita muita sivuhaaroja ja
pienempiä koekiihdyttimiä. Kaikki laitteistot
sijoitetaan maan alle tehtäviin kaivantoihin.
Betonista valettavan hiukkaskiihdyttimen
putkirakenteen seinät ovat säteilyn vuoksi 4
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metriä paksut ja kattolaatta 6 metriä paksu.
Lisäksi vaativimmissa kohdissa käytetään
1,5 metriä paksua teräslevyistä tehtyä suojausta(kuva 14). Kaikki valutyöt tehdään työmaalla erityisessä laatuluokassa, ettei säteilyä pääse tulevien kokeiden aikana läpi esim.
valusaumoista. Kaikki rakenteiden saumat
avataan vesipiikkaamalla kiviaineksen pintaan
asti ja raudoitus jatketaan kierremuhveilla.
Raudoitukset ovat erittäin vankkaa tekoa,
mistä kertoo myös suhdeluku, betoniterästä
108 kg /betoni m3 (kuva 13). Työmaalla on oma
betoniasema, jossa on 10 siiloa, jolloin kiviaineksen suhteutus onnistuu täsmällisemmin.
Kaivannon perustusrakenteiden päälle asennetaan järeät vedenpaine-eristykset, (kuva 12).
Syystäkin suomalaisten joukko totesi kohteen nähtyään. etteivät koskaan tule unohtamaan tätä työmaata.
Lisätietoa FAIR- kohteesta löytyy tarkemmin myös seuraavalla sivustolla:
https://www.gsi.de/en/researchaccelerators/
fair/fair_civil_construction/photos_and_
videos.htm

13 Hiukkaskiihdyttimen kaivanto tukiseinineen ja
kuvassa vaaleana näkyvää vedeneristystä.
14 Kiihdytinrenkaan kattorakenteen raudoitusta.
15 Hiukkaskiihdyttimen tarvitsemia betonirakenteita. Urat katossa ovat laiteasennuksia varten.
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Päijät-Hämeen keskussairaala
laajenee tiiviisti ja paikalla valaen

Sairaalahankkeissa jos missä korostuu oikeiden ja riittävän kattavien lähtötietojen hankkiminen ja niiden antaminen työmaan käyttöön ajoissa. Tämä johtuu talotekniikan suuren
määrän lisäksi huomioitavasta sairaalatekniikasta, jolle tarpeellisiin reitteihin ja sijoituspaikkoihin on osattava varautua ajoissa. Kun
tiedot ovat työmaan käytettävissä rakennuksen runkovaiheessa, vältytään työläästi jälkikäteen tehtäviltä läpivienneiltä ja mahdollisilta
rakenteiden vahvistamisilta. Rakenteilla oleva
Lahden keskussairaalan laajennusosa on tästä
hyvä esimerkki.
”Täytyy kehaista rakennuttajaa, että tällä
työmaalla lähtötiedot ovat tulleet enemmän
kuin ajoissa”, sanoo työpäällikkö Sami Sairanen
kohdetta pääurakoivasta Lujatalo Oy:stä.
Lähtötiedot eivät silti tässäkään synnytysten, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikön, operatiiviset vuodeosastot sekä logistiikan
ja välinehuollon tilat sisältävässä hankkeessa
ole sataprosenttisesti kattavat, koska osa sairaalateknisistä laitteista on vasta tarjouspyyntövaiheessa. Eri valmistajien laitteet eroavat
toisistaan sen verran, että paikoin on pitänyt
tyytyä merkitsemään valmiisiin betonirakenteisiin jälkiporattavat kohdat. Niiden määrä on
kuitenkin niin vähäinen, ettei se vaikuta hankkeen kustannuksia merkittävästi lisäävästi.
Sairaalatekniikka muodostaa kokonaiskustannuksiltaan noin 127 miljoonan euron hankkeesta neljänneksen. Tämän neljänneksen
hankinta kuuluu tilaajalle eli Päijät-Hämeen
Hyvinvointikuntayhtymälle, jonka organi-
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Seitsenkerroksinen paikallavalettu runko toimivan sairaalan
keskellä vaatii tarkasti mallinnettuja suunnitelmia, täsmällistä
työmaalogistiikkaa ja aukotonta kosteudenhallintaa. Puoliväliin
edenneellä, rakenneteknisistä töistä vähitellen talo- ja sairaalatekniikkavaiheeseen siirtyvällä Päijät-Hämeen keskussairaalan
laajennustyömaalla kaikki nämä osa-alueet ovat onnistuneet.

saatiossa on terveydenhuollon lisäksi myös
pätevää rakennuttamisosaamista. Kun tähän
yhdistyy tiivis yhteistyö sekä hankkeeseen
paneutuvien suunnittelijoiden että työmaan
kanssa, oleelliset päätökset ovat hankkeen
alusta lähtien syntyneet viivytyksettä. Yksi
niistä oli päätös rakentaa laajennusosan runko
paikalla valaen; muun muassa logistiikan ja
nostojen hankaluuden takia betonielementtirunko olisi tässä tapauksessa ollut vaikea
toteuttaa.
Pääsuunnittelija, arkkitehti Kaisa-Liisa
Raiskinmäki Raami Arkkitehdit Oy:stä kertoo
päätöksen runkoratkaisusta syntyneen jo varhain.

1

Päijät-Hämeen keskusairaalan laajennusosa on

kuvassa esitetty valkoisella mallinnuksella.
2

Rakennesuunnitelmien mallinnuskuva.

3

Sairaalan runko tehdään paikalla valamalla. Jul-

kisivut ovat valkoisia sandwich-elementtejä.

Raami Arkkitehdit

Vesa Tompuri, toimittaja

1

1

2021

2

3

1

2021

81

Ramboll Finland Oy

Lujatalo Oy

Päijät-Hämeen keskussairaala
laajenee tiiviisti ja paikalla valaen

4

Vesa Tompuri
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4

Muottijärjestelmänä holvivaluissa on käytetty

Helsingin Laudoitus Oy:n pöytämuottijärjestelmää.
5

Muotit puretaan, kun lujuudenkehitys on ollut

riittävää ja siirretään kerrosta ylemmäs sitä mukaa
kun edellisen kerroksen valu on riittävän lujaa.
6

Kosteutta, lämpötilaa ja lujuudenkehitystä mita-

taan MATOlog-antureilla.
7

Viimeksi valettuun kerrokseen asennetaan bitu-

mihuovasta väliaikainen vedeneristys.
8

Valettujen rakenteiden kosteutta mitataan myös

rakenteiden valmistuttua.

Vesa Tompuri

Vesa Tompuri

6

7

8

”Paikallavalettu runko on tuonut joustavuutta tilojen sommitteluun toiminnallisuus
huomioon ottaen”, Raiskinmäki perustelee.
Rungon suurin jänneväli tässä kohteessa
on 8,8 metriä. Se on voitu toteuttaa jännittämättömin rakentein. Pilarien ja laattojen
lujuusluokka on 35/45, kantavien väliseinien
puolestaan 30/37.
Rakennesuunnittelun näkökulmasta beto
nirungon keskeisiä haasteita ovat olleet kohteen laajuuden ja isojen valualueiden takia
liikuntasaumojen rakenteet ja sijoittelu.
”Myös liittyminen monissa kohdin toimivan sairaalan rakennuksiin sekä rakennevahvistukset rajapinnoilla ovat olleet vaativa
tehtävä”, sanoo kohteen rakennesuunnittelusta
vastaava Jukka Hyry Ramboll Finland Oy:stä.
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Isoja valuja harva se viikko
Tärkeä päätös oli myös se, että paikallavalettavissa lattioissa asennusjärjestys onkin ylhäältä
alaspäin. Näin mahdollistui tehokas kosteudenhallinta, joka perustuu siihen, että aina
viimeksi valettuun kerrokseen asennetaan
bitumihuovasta väliaikainen vedeneristys.
Tätä ideaa soveltaen on voitu aloittaa taloteknisiä töitä kuivassa jo ennen kuin runko
on lopullisesti valmis. Vesikattotyöt on tehty
sääsuojan alla.
Kolmas tehokkaan kosteudenhallinnan
keskeinen osatekijä on valettujen rakenteiden
kosteuden mittaaminen myös rakenteiden
valmistuttua. Tähän tarkoitukseen työmaalle
on hankittu sekä kosteutta että lämpötilaa ja
lujuudenkehitystä mittaavia MATOlog-antureita.

”Muutakin kuin kosteutta on seurattava
tarkasti etenkin isoissa valuissa. Esimerkiksi
helmikuun alussa valoimme kerralla 620 kuutiota”, kertoo työmaan vastaava mestari Jari
Laulajainen Lujatalosta.
Isoimmat valut ovat holvien ja kokonaisten kerrosten lattiavaluja. Muottijärjestelmänä
niissä käytetään Helsingin Laudoitus Oy:n
pöytämuottijärjestelmää. Muotit puretaan,
kun lujuudenkehitys on ollut riittävää ja siirretään kerrosta ylemmäs sitä mukaa kun edellisen kerroksen valu on riittävän lujaa. Asennuslattioissa on käytetty muovikuitubetonia.
Helmikuun alussa, juuri ennen kiristyviä
pakkasia, lähes kaikki valut – hissikuilut,
perusmuurit, holvit, pilarit ja välipohjat – oli
jo tehty. Betonirakennetöistä olivat jäljellä vain
sairaalalaitteiden läpivientien jälkiporaukset
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Vesa Tompuri
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9

Helmikuun 2021 alussa lähes kaikki betonivalut

oli jo tehty. Kuvassa holvien suojaus pressuilla.
10 Talo- ja sairaalatekniikka tarvitsevat laajat tilat
sairaalahankkeissa.
11 Päijät-Hämeen keskusairaalan työmaa on mittava hanke. Työmaanäkymä alkusyksyllä 2020.

Juha-Petri Koponen

12 Hienopesty valkobetonielementti tehtaalla.

11

Julkisivu hienopestyä valkobetonia
Päijät-Hämeen keskussairaalan vanhimmat,
laajennusosaa ympäröivät osat ovat 1960- ja
1970-luvulta. Uusi laajennusosa oli sovitettava
ympäristöönsä aiemmin rakennettu huomioon
ottaen. Julkisivun pintarakenteeksi oli alussa
harkittavana muun muassa graafinen betoni,
mutta lopullinen valinta oli hienopesty valkobetoni.
”Julkisivurakenteen pääosa koostuu kantavista sandwich-elementeistä. Niiden asennusten valmistuttua on yksi keskeinen välitavoite
saavutettu”, kertoo Sami Sairanen.
Tärkeä välitavoite on Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän projektipäällikkö Raimo
Serkelän mukaan uusien leikkausosastojen ja
olemassaolevan sairaalan päivystyksen betonija teräsrakenteisen siltayhteyden rakentaminen.
Nyt meneillään oleva urakka valmistuu
elokuuhun 2022 mennessä, mikäli hankkeen
loput puolitoista vuotta etenevät yhtä suotuisasti kuin sen ensimmäinen aikapuolisko.
”Seuraava hanke on tarkoitus kilpailuttaa ja
käynnistää heti tämän hankkeen valmistuttua.
On toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää,
jos toteutetaan päätetyt rakennusinvestoinnit
peräkkäin pitämättä pitkää taukoa hankkeiden välillä”, kiteyttää hankejohtaja Johanna
Aitamurto Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymästä.

Päijät-Häme Central Hospital expansion
implemented as cast-in-situ project
Detailed modelling of plans, precise worksite
logistics and accurate concrete moisture management are prerequisites for the implementation of a seven-storey cast-in-situ frame in
the core of an operational hospital. All these
have been accomplished with success on the
expansion worksite of the Päijät-Häme Central
Hospital’s construction project that has now
reached the half-way point.
Collaboration with both designers and the
worksite since the very start of the project has
been realised without delays.
In terms of structural engineering, the key
challenges of the concrete frame have been
related to expansion joint structures and their
locations, because of the scope of construction
and the large pouring areas. With floors cast
in place, the installation sequence is from top
down. This provides efficient moisture management, with bitumen felt used as temporary waterproofing on the concrete layer last
poured. The moisture content, temperature and
strength development of the structure are monitored with wireless MATOlog sensors.
The largest pouring jobs include intermediate floors and subfloors extending over an
entire floor level. The formwork is disassembled
when a sufficient degree of strength development is achieved and moved one storey up when
the concrete is strong enough on the previous
floor.

The facades are precast white concrete sandwich panels with fine exposed aggregate finish.
The project is to be completed by August 2022.

Raami Arkkitehdit

sekä kantavien sandwich-julkisivuelementtien
asennukset.
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Suomalaisen betonin
hiilijalanjälki

Esa Salminen
Johtava asiantuntija
DI, FT (ympäristöteknologia)
Vahanen-yhtiöt
Vahanen Environment Oy
esa.salminen@vahanen.com

Suomen hallituksen tavoitteena on, että
Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Rakentamisen osuus ilmastotalkoissa
on merkittävä, sillä rakentaminen ja erityisesti
rakennusten käyttö tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Luotettavien päästölaskelmien tarve kasvaa
rakennusalallakin pyrittäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Epävarmuutta päästölaskelmiin on aiheuttanut suuri vaihtelu
lähtötietojen laadussa ja tarkkuudessa. Tällä
hankkeella on pyritty parantamaan tilannetta
betonituotteiden osalta ja saamaan ne ajan
tasalle ja todenmukaisiksi, käyttäen kattavaa
näitä elinkaariarvioita varten kerättyä tietoa
suomalaisen betoniteollisuuden tuotteista ja
valmistuksesta.
Nyt laadittuun arviointiin koottiin mukaan
yleisimmin käytetyt betonituotteet, mutta
jatkossa elinkaarilaskelmia laaditaan myös
uusille tuoteryhmille.
Elinkaariarvioinnin tuloksia
hyödynnetään materiaalien
valinnassa ja kehittämisessä
Elinkaariarvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään paitsi suunnittelutason materiaalivalinnoissa, myös yhä vähäpäästöisempien
tuotteiden kehittämisessä. Lisää päästövähennyspotentiaalia betonituotteisiin voidaan etsiä
muun muassa valmistusvaiheen materiaalitehokkuudesta ja sementin korvaamisesta teollisuuden sivutuotteilla ja kierrätysmateriaaleilla.
Laskelmien avulla löydetään eri tuoteryhmistä
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Pyrittäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tarvitaan luotettavia
päästölaskelmia ja elinkaariarviointia. Vahanen Environment Oy
on toteuttanut suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien
elinkaariarvioinnin ja laskenut tuotteille hiilijalanjäljen.

merkittävimmät päästöihin vaikuttavat tekijät
ja näin kehitystoimenpiteet niiden alentamiseksi voidaan kohdistaa tehokkaimmin.
Toisaalta sementin optimaalisella käytöllä
voidaan lisätä lujuutta ja vähentää päästöjä
pidentämällä rakenteen käyttöikää. Betonin
kierrätysastetta voidaan nostaa entisestään,
ja yhä haastavimpiin kiertotalouden tavoitteisiin voidaan päästä muun muassa suunnittelemalla elementit helposti purettaviksi
ja uudelleenhyödynnettäviksi.

1

Olympiastadionin peruskorjauksessa kestävä

kehitys huomioitiin säilyttävällä rakentamisella ja
betonirakenteet kunnostettiin perusparannustyön
yhteydessä. Rakennusurakassa pyrittiin välttämään
turhia purkutöitä ja kunnostamaan sekä säilyttämään
mahdollisimman paljon vanhaa. Stadionin betonirakenteet ovat kestäneet jo yli 80 vuotta ja nyt niiden
elinkaarta voitiin jatkaa useilla vuosikymmenillä.

Päästölaskelmat auttavat ymmärtämään
aiempaa kokonaisvaltaisemmin
rakennustuotteisiin liittyviä
ympäristökysymyksiä
Vahanen Environment Oy on toteuttanut suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien
elinkaariarvioinnin ja laskenut tuotteiden
hiilijalanjäljen. Laskelmat auttavat rakennushankkeiden osapuolia ymmärtämään entistä
kokonaisvaltaisemmin rakennustuotteisiin ja
materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä.
Rakennustuotekohtaisia tietoja tarvitaan,
kun lasketaan rakennuksen hiilijalanjälkeä.
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan niitä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät tuotteen koko
elinkaaren aikana raaka-aineiden hankinnasta
materiaalien purkamiseen ja hyödyntämiseen
tai loppusijoittamiseen saakka.
Elinkaariarviointi kattaa myös muut tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset,
joita voivat olla ilmastovaikutuksen lisäksi
rehevöityminen, happamoituminen, toksiset
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2

Valmisbetonityömaa.

Kuva 1

Elinkaaren vaiheet

Elinkaariarvioinnin järjestelmärajat

Sähkö, polttoaineet,
vesi ja muut käytetyt
materiaalit ja kemikaalit,
jotka eivät sisälly itse
tuotteeseen

A1

Raaka-aineet

A2

Kuljetukset

A3

Valmistus

A4

Kuljetukset

A5
B1–B7
C1–C4

Rakentaminen
Käyttö
Purkaminen
Purkuvaiheen kuljetukset
Purkujätteet käsittely
Loppusijoitus

vaikutukset, vesijalanjälki, energiavarojen
käyttö ja muiden resurssien käyttö. Laskelmissa on huomioitu lisäksi hiilikädenjälki, joka
tarkoittaa myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita
ei syntyisi ilman tuotteen valmistamista. Kun
betonituote sen elinkaaren lopussa puretaan,
materiaalit kierrätetään raaka-aineena. Hiilikädenjälki ilmoitetaan aina erikseen.
Elinkaariarviointi nojaa
laajaan lähdeaineistoon
Elinkaariarviointi nojaa laajaan, Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2020 aikana
kerättyyn, lähdeaineistoon ja sen pohjalta
tehtyyn laskentatyöhön. Laskelmat tehtiin
eri laatuisille valmisbetoneille ja betonivalmisosille, kuten seinä- ja laattaelementeille,
harkoille ja ympäristöbetonituotteille. Tuoteryhmien sisäiset tuotekokovaihtoehdot otettiin
huomioon muuntokerrointaulukoilla. Lasketut
vaikutukset edustavat tuotteiden keskimääräistä koostumusta ja tuotantoa vuonna 2019.
Lähtöaineiston laajuuden perusteella tulokset
edustavat erittäin hyvin suomalaisia betonituotteita.
Arviointitulosten luotettavuus
hyväksytään viranomaistasolla
kansallisen rakennustuotteiden
päästötietokannan kautta
Rakennusten hiilijalanjälkeä on tarkoitus alkaa
säännellä Suomen rakentamismääräyksissä
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Jätteet, jätevedet

D

Uudelleenkäyttö
Hyödyntäminen
Kierrätys

vuoteen 2025 mennessä osana maankäyttö- ja
rakennuslainsäädännön uudistusta. Yhdenmukainen laskentamenetelmä ja luotettava
tietokanta rakennustuotteiden elinkaaren
aikaisista päästöistä ovat sääntelyn kannalta
välttämättömiä.
Nyt tehdyn elinkaariarvioinnin tulokset on hyväksytty mukaan SYKE:n johdolla
koottavaan rakennustuotteiden kansalliseen
päästötietokantaan, mikä tarkoittaa arviointitulosten luotettavuuden hyväksymistä myös
viranomaistasolla.
Yleisiä, teollisuuden keskimääräisiä päästötietoja tarvitaan, kun lopullista tuotteen toimittajaa ei vielä ole valittu. Tulevissa uudisrakentamisen hiilijalanjälkisääntelyissä laskennat
esitetään rakennuslupahakemuksissa, mikä
korostaa geneerisen tiedon tarpeellisuutta, sillä
tuotetoimittajaa ei yleensä ole lupavaiheessa
vielä tiedossa.
Elinkaariarviointi sisältää
ympäristövaikutukset tuotteen
koko elinkaaren ajalta
Vahanen Environment Oy:n työ perustuu
EN-standardeihin (EN 15804+A1 & ISO 14040 &
14044) ja RTS:n menetelmäohjeeseen (1.6.2020).
Laskelman on verifioinut Bionova Oy. Verifointi eli todentaminen tarkoittaa menettelyä,
jossa kolmas osapuoli varmistaa, että laskelma
on tehty voimassa olevien standardien ja soveltamisohjeiden mukaisesti.

Elinkaariarviointi sisältää kuvan 1 mukaiset
elinkaaren vaiheet: raaka-aineiden hankinta ja
käsittely (A1), kuljetus valmistukseen (A2), tuotanto (A3), valmiin tuotteen toimitus työmaalle
(A4), purkuvaihe (C1), kuljetus käsittelyyn (C2),
materiaalien käsittely ja kierrätys (C3) sekä loppusijoitus (C4) elinkaaren lopussa.
Lisäksi arviointi sisältää moduulin D, jossa
otetaan huomioon materiaalien kierrätyksestä
tai uusiokäytöstä syntyvät elinkaarenaikaiset
hyödyt. Betonin osalta hyödyt syntyvät tällä
hetkellä enimmäkseen murskatun kierrätysbetonin käytöstä maarakentamisessa, missä
murske korvaa neitseellistä kiviainesta. Tähän
käyttötarkoitukseen ei tarvita erillisiä lupia,
koska käyttö on säännelty MARA-asetuksessa.
Kierrätysbetonia voidaan käyttää myös betonituotteiden raaka-aineena ja markkinoilla
onkin jo esim. uusioraaka-aineesta tehtyjä
ympäristöbetonituotteita.
Erilaisia uusiokäyttömahdollisuuksia tutkitaan paljon ja onkin todennäköistä, että käyttö
raaka-aineena tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Vaikka skenaariot ulottuvat tulevaisuuteen, tulee niiden elinkaariarvioinnissa kuvata
nykyisin yleisesti käytössä olevia menetelmiä
ja toimintatapoja. Kukaan ei tiedä kuinka betonirakenteinen talo puretaan ja materiaalit
hyödynnetään 50-100 vuoden kuluttua. Myös
teräs kierrätetään raaka-aineena, mutta koska
pääosa raaka-aineena käytettävästä teräksestä
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2

on kierrätysterästä, kierrätyksen hyötyä ei ole
teräksen osalta otettu huomioon osiossa D.
Rakentaminen (A5) ja käyttö (B1–B7) on
jätetty arvioinnin ulkopuolelle. Tämä on yleinen käytäntö tuotteiden elinkaariarvioissa.
Rakentamisen ja käytön aikaiset päästöt
otetaan mukaan yleensä vasta rakennuksen
hiilijalanjälkeä laskettaessa hankekohtaisin
tiedoin, jotka voivat vaihdella hyvinkin paljon
rakennuksesta ja betonituotteen käyttökohteesta riippuen.
Betonituotteen ympäristövaikutuksissa
käytetyn sementin osuus on hallitseva
Kaikissa tuoteryhmissä sideaineen eli lähinnä
sementin osuus koko tuotteen elinkaaren
aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä on yli
puolet. Valmisbetonilla osuus on jopa 70 %.
Myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusten sekä energian kulutuksen osuus ympäristövaikutuksissa on merkittävä. Kuljetuksissa
on huomioitu tyhjät paluukuormat. Energiaa
kuluu paitsi tehtaalla, myös siinä vaiheessa,
kun tuote elinkaaren lopussa puretaan ja
betoni murskataan. Arvioinnin perusteella
valmistuksen aikaiset päästöt eivät ole kovin
merkittävässä roolissa suomalaisen betonituotteen ympäristövaikutuksissa.
Harkkotuotteiden valmistuksen päästöarvoa nostavat erityisesti kuormalavat, jotka
arvioinnin perusteella ovat usein kertakäyt-
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töisiä. Myös raudoitteet ja eristeet kasvattavat
päästöarvoja.
Yksittäisten yritysten EPD:t ja
niiden rooli kokonaisuudessa
Rakennusmateriaalien ympäristöseloste eli
EPD (Environmental Product Declaration) on
elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti
olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset
tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän
ympäristövaikutuksista.
Verifioidulle EPD:lle voidaan hakea hyväksyntää Rakennustietosäätiö RTS:stä tai muulta
organisaatiolta. RTS:n hyväksymän ympäristöselosteen voimassaoloaika on viisi vuotta
verifioinnista.
Ympäristöselosteessa tuotteen koostumukselle ja sitä kautta päästöarvoille sallittu vaihteluväli on melko pieni. Nyt laadittu elinkaariarviointi edustaa tuotteiden keskimääräistä koostumusta Suomessa, ja tuotteiden päästöarvoissa
on yritysten välillä eroa, minkä vuoksi tuotteille
ei tässä työssä laadittu tuoteryhmäkohtaisia
EPD-ympäristöselosteita. Erot eri yritysten päästöarvoissa johtuvat betonituotteiden tapauksessa erityisesti sementin määrästä, laadusta
ja seosaineiden käytöstä tuotteissa.
Kun tuotteen toimittaja on valittu, voidaan
rakennuksen hiilijalanjäljen laskennassa käyttää yrityskohtaisia EPD-ympäristöselosteita.

Ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden
osoittaa, että yrityksen tuotteen elinkaarenaikaiset päästöt alittavat geneerisen suomalaisen betonituotteen päästöarvot. Yrityksen
on näin mahdollista saavuttaa kilpailuetua
markkinoilla.
Yleisesti ottaen rakennustuotteiden elinkaariarvioinnissa ollaan vasta alkumetreillä,
mutta nykytietojen pohjalta on hyvä ponnistaa kohti vähäpäästöisempiä tuotteita. Tiedot
tähän artikkeliin on koottu yleisimmin käytetyistä tuotteista, mutta jatkossa laskentaa tehdään eri tuoteryhmille ja yksittäisille tuotteille.
Keinoja päästöjen pienentämiseen tuotantovaiheessa ovat esimerkiksi hävikin ja
raaka-aineiden kulutuksen pienentäminen
tehtaan materiaalitehokkuutta parantamalla
tai hyödyntämällä käytössä olevia tai kehittämällä uusia sementtiä korvaavia teollisuuden
sivumateriaaleja tuotteen laadullisista ominaisuuksista tinkimättä. Koko tuotteen elinkaarta
ajatellen päästöjä voidaan edelleen vähentää
kuljetusten optimoinnilla, parantamalla energiatehokkuutta eri elinkaaren vaiheissa sekä
lisäämällä betonituotteiden kierrätysastetta ja
uusiokäyttöä.
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Sandwich-elementti
Referenssi seinäpaksuus: sisäkuori 150 mm, lämmöneriste 220 mm
ja ulkokuori 80 mm. (Laskelmat perustuvat vuoden 2019 tuotantoja päästötietoihin.)

Normaalisti kovettuva rakennebetoni C30/37
(Laskelmat perustuvat vuoden 2019 tuotanto- ja päästötietoihin.)
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Muottiharkko
(Laskelmat perustuvat vuoden 2019 tuotanto- ja päästötietoihin.)

Ontelolaattaelementti
Laskenta on tehty ontelolaatalle, jonka paksuus on 320 mm, paino 385
kg/m2 ja leveys 1200 mm. Arvot voidaan muuntaa ilmoitettua yksikköä
(m2) kohden muille elementtipaksuuksille (200, 265, 370, 400 ja 500
mm) käyttämällä muunnoskerrointaulukkoa. (Laskelmat perustuvat
vuoden 2019 tuotanto- ja päästötietoihin.)
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Suuri askel
sementtiteollisuudelle
- ensimmäinen
CO2 talteenotto- ja
varastointihanke etenee
Sementtiteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on
arviolta viidestä seitsemään prosenttia. Sementin hiilijalanjäljen
pienentämisellä onkin siksi suuri vaikuttavuus. Osana Norjan
valtion Longship-suurhanketta Norcemin tehtaasta Brevikissä
tulee pian maailman ensimmäinen hiilidioksidin talteenottolaitoksella varustettu sementtitehdas.

Norjan hallitus teki joulukuussa 2020 historiallisen ilmastopoliittisen rahoituspäätöksen:
valtio tukee hiilidioksidin talteenotto- ja varastointikokonaisuuden rakentamista Norjan
rannikolle ja Pohjanmerelle. Tämän valtavan
hankkeen kokonaiskustannus on 2,3 miljardia
euroa, josta Norjan valtion osuus on kaksi kolmannesta.
Hanketta voidaan pitää yhtenä sementinvalmistamisen historian merkittävimpänä
käänteenä ja uuden aikakauden alkuna.
Sementtiteollisuuden tavoite on olla hiilidioksidineutraali koko rakentamisen elinkaaren
osalta vuoteen 2050 mennessä. Päästöjä vähennetään kehittämällä uudentyyppisiä sementtejä, lisäämällä vähäpäästöisten materiaalien
osuutta sementin tuotannossa, parantamalla
prosessien energiatehokuutta sekä optimoimalla betoniseokset, käytetyt rakenneratkaisut ja elinkaaren jälkeinen hiilensidonta.
Toimialan kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi myös hiilidioksidin talteenotto
on tulevaisuudessa välttämätöntä.
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Havainnekuva hiilidioksidin talteenotosta ja varas-

toinnista. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan hiilidioksidin talteenotto-, käsittely- ja varastointilaitos
Norcemin sementtitehtaalle Etelä-Norjan Brevikiin.
Nestemäinen hiilidioksidi siirretään Brevikistä laivalla
700 kilometrin päähän välivarastoon Øygardeniin,
josta se kulkee 110 kilometriä pitkää putkiverkkoa
lopulliseen varastoon merenpohjaan.
2

Norcemin tehtaasta Brevikissä tulee pian maail-

man ensimmäinen hiilidioksidin talteenottolaitoksella
varustettu sementtitehdas.

Norcem

Sementtiteollisuuden suuri odotus
Pohjanmerelle rakentuva hiilidioksidin varastointilaitos on merkittävä avaus sementtiteollisuudelle ja hiilineutraalille sementintuotannolle. Hiilidioksidin talteenotto Brevikissä
antaa äärimmäisen tärkeää kokemusta kaikille
sementinvalmistajille. Varta vasten Brevikiin
suunniteltu tekniikka hyödyntää sementin
tuotannon ylimääräistä lämpöä ja tuottaa
arvokasta tietoa menetelmän soveltuvuudesta,
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Ulla Leveelahti, dipl.ins., ympäristöpäällikkö
Finnsementti Oy
ulla.leveelahti@finnsementti.fi
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Power-to-X - concept

vahvuuksista ja rajoitteista osana sementin
valmistusta.
Norjassa talteenottomenetelmäksi on
valittu polttoprosessin jälkeinen MEA-absorptiomenetelmä, joka on kaupallisesti pisimälle
kehitetty talteenottoteknologia. Siinä hiilidioksidi erotetaan savukaasusta ensimmäisessä
vaiheessa sitomalla se monoetanoliamiiniin
(MEA) ja toisessa vaiheessa vapauttamalla
hiilidioksidi uudelleen vastakkaisella reaktiolla. Näin saadaan aikaan hyvin puhdasta
hiilidioksidia.
Norjan hanketta on valmisteltu jo vuosia, ja
se tähtää käyttöönottoon vuoden 2024 aikana.
Hiilidioksidin talteenottoa ja nesteyttämistä
varten Brevikiin rakennetaan olemassa olevan
sementtitehtaan viereen pienen tehtaan kokoinen uusi laitos, jonka talteenottokapasiteetti
on jopa 400 000 tonnia hiilidioksidia vuosittain. Tämä vastaa noin 50 prosenttia tehtaan
päästöistä.
Geologinen varastointi uusiokäyttää
tyhjentyneet öljykentät
Nestemäinen hiilidioksidi kuljetetaan laivalla
700 kilometrin päähän Øygardeniin Norjan
länsirannikolle välivarastointiin, josta se kulkee
110 kilometriä pitkää putkiverkkoa lopulliseen
geologiseen varastoon yli kilometrin syvyyteen
merenpohjan alle.
Hiilidioksidin geologisella varastoinnilla
tarkoitetaan varastointia, jossa nestemäiseksi
paineistettu hiilidioksidi pumpataan tyhjentyneisiin öljy- ja kaasuesiintymiin, satojen
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metrien syvyyteen. Öljy ja maakaasu ovat vastaavalla tavalla varastoituneena nestemäisinä
kallioperän huokosiin.
Varastoinnissa hiilidioksidi pumpataan
vähintään 800 metrin syvyyteen, jolloin vallitseva paine ja lämpötila saavat sen pysymään
nestemäisenä. Esiintymä tiivistetään niin, ettei
hiilidioksidi pääse kohoamaan ylöspäin, sillä
ylempänä kuin 800 metrin syvyydessä neste
muuttuu takaisin kaasuksi. IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) arvioi,
että geologisen varastoinnin päästövähennyspotentiaali on hyvä ja että se menetelmänä
ylittää 99 prosentin CO2-pidätyskyvyn yli
tuhannen vuoden aikajaksolla.
Lue lisää: https://ccsnorway.com
Hiilidioksidi raaka-aineena
Suomessa vastaavia hankkeita ei lähivuosina
tulla näkemään. Toisin kuin Norjasta Suomesta
ei nykytiedon valossa löydy geologiseen varastointiin soveltuvia varastopaikkoja. Hiilidioksidi voidaan kuitenkin geologisen varastoinnin
lisäksi sitoa pysyvästi erilaisiin mineraaleihin.
Tähän soveltuvaa kiviainesta Suomen maaperästä sen sijaan löytyy runsaasti. Teknologian kehitystä haittaa toistaiseksi se, että siitä
syntyy suuria määriä materiaalia, jolle ei vielä
ole kannattavaa käyttötarkoitusta.
Talteenottamisen jälkeen hiilidioksidia voidaan varastoimisen sijaan hyödyntää raaka-aineena. Tätä vaihtoehtoa tutkitaan parhaillaan
Suomessa. LUT-yliopisto, Finnsementti, ST1 ja
joukko muita yrityksiä tutkii mahdollisuuksia

tuottaa sementtitehtaalla syntyvästä hiilidioksidista hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.
Nyt tutkittavalla Power to X -prosessilla voidaan tuottaa synteettistä bensiiniä, kerosiinia
ja dieseliä. Raaka-aineena prosessissa on talteenotetun hiilidioksidin lisäksi uusiutuvalla
sähköllä, esimerkiksi tuulivoimalla, vedestä
elektrolyysiprosessilla tuotettu vety. Lentoja laivaliikenteessä tullaan tarvitsemaan
hiilivetyyn pohjautuvia, fossiilisia korvaavia
nestemäisiä polttoaineita vielä pitkään. Kierrättämällä hiilidioksidia vähennämme maasta
pumpattavan fossiilisen öljyn määrää.
CCU, eli hiilidioksidin hyötykäyttö, onkin
tällä erää varastointia luontevampi ratkaisu
Suomessa. Ympäristötyö ei ole kilpailu, vaan
jokainen onnistuminen on askel kohti yhteistä
tavoitetta. Uusilla teknologioilla, pitkäjänteisillä toimilla ja yhteistyöllä pääsemme parhaaseen lopputulokseen ja rakennamme kestävämpää yhteiskuntaa.
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Sementin valmistuksen teknologialoikka

Sementin valmistuksen teknologialoikka
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CO2 pysyvä varastointi

Power-to-X
LUT-yliopisto ja ryhmä yrityksiä ovat
käynnistäneet synteettisten polttoaineiden pilottilaitoksen toteutettavuustutkimuksen (feasibility study). Kyseessä on
power-to-x-teknologiaan (P2X) perustuva
teollisen mittakaavan pilottilaitos, jossa
tuotettaisiin hiilineutraaleja liikennepoltto
aineita.
Pilottilaitos sijoittuisi Joutsenoon, ja
suunnitellun tuotannon pääraaka-aineet

ovat Finnsementin Lappeenrannan sementtitehtaan päästöistä talteen otettava hiilidioksidi
ja Kemiran tehtaan tuotannon ylijäämävety.
Hiilidioksidi ja vety yhdistetään kemiallisessa
synteesissä, josta saadaan synteettistä metanolia. Joutsenon pilottilaitoksen selvitystyössä
tarkastellaan ensisijaisesti juuri liikennepolttoaineiden, eli bensan, lentokerosiinin ja dieselin
valmistuksen mahdollisuutta ja kannattavuutta.
LUT vastaa selvitystyön käytännön toteutuksesta. Selvitys käsittää muun muassa lai-

toksen investointi- ja käyttökustannusten
laskennan, tuotantoprosessien mallinnuksen, hiilineutraalien polttoaineiden kysyntäennusteet, vaihtoehtoisten liiketoimintamallien suunnittelun, sekä tuotannon ja
eri lopputuotteiden kestävyystarkastelun.
Yhteistyössä mukana ovat Finnsementin ja Kemiran lisäksi mm. Neste, St1, Wärtsilä ja Finnair.

HeidelbergCement/ Norcem to
install the world’s first full-scale
CCS facility in a cement plant
In December 2020 the Norwegian parliament approved the investment in a full-scale
carbon capture facility at the Heidelberg
Cement Norcem plant in Brevik, Norway. The
Brevik carbon capture and storage (CCS) project
will enable the capture of 400,000 tonnes of CO2
per year and the transportation for permanent
storage, making it the first industrial-scale
CCS project at a cement production plant in
the world. Work on the new facility in Brevik
is expected to begin immediately, with the goal
of starting CO2 separation from the cement
production process by 2024. The end result will
be a 50% cut of emissions from the cement produced at the plant.
The Norwegian government had shortlisted
Brevik for an industrial-scale CO2 capture trial

at the beginning of 2018. In September 2019, a
memorandum of understanding on the capture
and storage of CO2 was signed by HeidelbergCement and the state-owned Norwegian energy
Group Equinor. The project funding is largely
supported by the Norwegian government as
part of the Norwegian full-scale ‘Longship’
climate investment project that comprises
capture, transport and storage of CO2.
HeidelbergCement has committed itself
to reduce its specific net CO2 emissions per
tonne of cementitious material by 30% compared to 1990 by 2025. This figure had previously only been targeted for 2030. To achieve
this, the company has defined concrete CO2
reduction measures for all plants worldwide.
HeidelbergCement aims to offer carbon-neutral
concrete by 2050 at the latest.
Read more: https://www.norcem.no/en/CCS

Norcem Brevik is situated in Porsgrunn, in
the south-eastern part of Norway. The plant has
a production of 1.2 million tons of cement. The
cement plant in Brevik was established as Dalen
Portland Cementfabrik in 1916 and thus celebrated its 100 years anniversary in 2016. It is
located with a deep harbor that enables vessels
up to 40.000 tons to load and unload.
The Norcem Brevik plant is amont the leading cement plants in Europe in respect to the
use of alternative fuels. These fuels are based
on ordinary and hazardous waste, pre-treated
to suit the cement plant. The use of alternative fuels means recovery of energy as well as
destruction of hazardous substances due to the
high temperature in the cement kiln.
Norcem Brevik may be the first cement
plant in the world with full scale carbon capture (CCS).
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Betoniteollisuus ja Puolustusvoimat
sopimukseen merkittävästä
ylijäämäbetonin hyödyntämisestä
maanpuolustuskäytössä

Betoniteollisuus on kehittänyt yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa uuden
Puolustusvoimien käyttöön tarkoitetun betonituotteen, PV-Betonimoduulin. PV-Betonimoduuli on nimensä mukaisesti moduulirakenteinen ja ulkoisesti yksinkertainen komponentti,
joka soveltuu silti monipuolisesti ja joustavasti
monenlaiseen valmiusrakentamiseen, eli poikkeusoloissa tehtävään erilaisten suojarakennelmien toteuttamiseen Puolustusvoimien
joukoille ja materiaalille.
Perusmoduulit ovat ulkomitoiltaan
1200×600×600 mm3 ja painavat noin tonnin.
Lisäksi tehdään muun muassa päätylimityksissä käytettäviä ”puolikkaita”, joiden pituus ja
paino ovat puolet näistä. Moduulit ovat siis
työkoneilla käsiteltävää kokoa.
PV-Betonimoduulin valmistus perustuu
betoniteollisuudessa syntyvän ylijäämäbetonin hyödyntämiseen. Tuotteeseen käytetään
ainoastaan muuten hukkaan menevää betonia,
eli elementtitehtaiden valuista yli jäävää betonimassaa sekä työmaille toimitettavista valmisbetonitoimituksista palautuvia loppueriä.
PV-Betonimoduuli tuottaa monipuolista
hyötyä molemmille sopimusosapuolille.
Muutoin murskeeksi menevälle betonille on
PV-Betonimoduulin myötä löydetty merkittävän volyymin uusiokäyttökohde. Tuote on
luoteeltaan sellainen, että sen valmistamiseen
voidaan käyttää kaikki lujuusluokiteltu valettavissa oleva betoniylijäämä. Ylijäämäbetonin
ohjaaminen PV-Betonimoduulien valmistamiseen pienentää betoniteollisuuden ylijäämästä
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Betoniteollisuus on kehittänyt yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa uuden Puolustusvoimien käyttöön tarkoitetun betonituotteen, PV-Betonimoduulin.

syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Tämän ansiosta PV-Betonimoduuleja voidaan toimittaa Puolustusvoimille edulliseen
hintaan verrattuna varta vasten valmistettuihin betonimoduuleihin.
Tehdyssä laajamittaisissa testeissä PV-Betonimoduuli on osoittautunut monipuoliseksi,
joustavaksi ja tehokkaaksi tavaksi toteuttaa
Puolustusvoimien vaatimukset täyttäviä suoja
rakennelmia.
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja
betoniteollisuutta edustavan Betonia Oy:n
välille solmittu sopimus käsittää useiden kymmenien tuhansien PV-Betonimoduulien toimittamisen Puolustusvoimien käyttöön vuosina
2020–24. Sopimuksen arvo on enintään kaksi
miljoonaa euroa.
PV-Betonimoduulien valmistus on käynnistynyt viidessä Betoniteollisuus ry:n jäsenliikkeessä, käsittäen huomattavasti suuremman
määrän valmistavia tehtaita. Betoniteollisuuden ja Puolustusvoimien yhteisenä tavoitteena
on luoda valmistukseen mahdollisimman laaja
valtakunnallinen toimittajaverkosto.

1

PV-Betonimoduulin koko on 1200×600×600 mm3

ja se painaa noin tonnin.
2

Modulit valetaan teräsmuottiin.

3

Moduleja voi pinota päällekkäin. Tuotteeseen käy-

tetään ainoastaan muuten hukkaan menevää betonia,
eli elementtitehtaiden valuista yli jäävää betonimassaa
sekä työmaille toimitettavista valmisbetonitoimituksista palautuvia loppueriä.

Lisätietoja:
• Valmiusrakentamispäällikkö, majuri Sauli
Hongisto, Puolustusvoimien logistiikka
laitoksen esikunta p. 0299 800 (vaihde).
• Teollisuusinsinööri, insinöörimajuri Pertti
Siirilä, Puolustusvoimien logistiiikkalaitoksen esikunta p. 0299 800 (vaihde).
• Toimitusjohtaja Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry / Betonia Oy, p. 0400 637 224

Artikkelin kuvat: Betoniteollisuus ry

Jussi Mattila, toimitusjohtaja,
Betoniteollisuus ry
jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi
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Betonikurssin toteuttamisen näkökulma:

Elefantti syödään pala kerrallaan

Auli Lastunen, dipl. ins.,
Yliopisto-opettaja
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Tampereen Yliopisto
auli.lastunen@tuni.fi

Laaja kurssi
Kurssilla opetetaan perusasiat teräsbetonirakenteiden mitoituksesta ja rakenneosista:
taivutus, leikkaus, yhdistetty normaalivoima
ja taivutus sekä palkit, pilarit, laatat, seinät ja
anturat. Kurssilla käsitellään myös monenlaisia raudoituksen suunnitteluun liittyviä
kysymyksiä. Lisäksi kurssilla opetetaan
käyttörajatilamitoitusta. Betonirakenteiden
perusteet -kurssin esitietovaatimuksena on
Rakenteiden mekaniikan perusteet ja Rakennetekniikan perusteet. Perusteiden kurssin
jälkeen kaikki suorittavat vielä kurssin Betonirakenteet. Nämä kurssit sisältyvät myös
rakennustuotannon opiskelijoille. Betonirakenteiden toimintaan voi syventyä vielä Jännitetyt betonirakenteet ja Betonisillat -kursseilla.
Kantaviin betonirakenteisiin liittyvien kurssien
ajoitus ja sijoittelu toisiinsa nähden on esitetty
kuvassa 1. Lisäksi betonirakenteiden toimintaa
käsitellään useilla muilla kursseilla mm. pitkäaikaiskestävyyden, rakennusfysiikan ja perustamistapojen yhteydessä. Betonirakenteiden
perusteiden kurssi kuuluu Rakennustekniikan kandidaattiohjelman talonrakentamisen
aineopintoihin.
Kurssi on laaja ja sitä on yleisesti pidetty
erittäin työläänä. Kurssin suorittamiseksi on
aiemmin pitänyt tehdä viikkoharjoitukset,
laaja harjoitustyö ja tentti. Isojen kokonaisuuksien suorittaminen on hidastanut kurssin läpäisemistä ja aiheuttanut opiskelijoille
paljon töitä vielä seuraavanakin lukukautena.
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Syksyllä 2020 Betonirakenteiden perusteet -kurssi toteutettiin
Tampereen Yliopistossa kokonaan uudella tavalla. Kurssi jaettiin
pieniin osiin, joiden suorittamisesta kurssin kokonaissuoritus
ja arvosana muodostui. Tavoitteena oli tehdä kurssista mielenkiintoisempi ja saada useampi opiskelija innostumaan rakenne
suunnittelusta.

Suoritukset purettiin pieniin osiin
Lukuvuonna 2020–21 suorittamista lähestyttiin
opiskelijalähtöisemmin pienempinä palasina.
Kurssi suoritettiin keräämällä pisteitä eikä
yhdessä asiassa epäonnistuminen johtanut
automaattisesti suorituksen hylkäämiseen.
Kurssin sisältöä ja toteuttamista kehitettiin
betonirakenteiden opettajien ryhmässä. Muutokset perustuivat opettajan omiin kokemuksiin ja edellisten vuosien kurssipalautteeseen.
Tarjolla oli 304 pistettä, joista kurssin läpäisemiseen tarvittiin 178 (59 %). Ansaitakseen
korkeimman arvosanan pisteitä tuli olla 258
(85 %). Raja oli tällä tasolla, jotta se houkuttelisi

tavoittelemaan hyvää arvosanaa. Taulukossa 1
näytetään, mistä pisteitä saattoi ansaita.
Aiempina vuosina osallistuminen luento-
opetukseen oli ollut vähäistä. Nyt jokaisesta
läsnäolosta luennolla sai 2 pistettä. Läsnäoloilla pystyi ansaitsemaan näin yhteensä
70 pistettä. Kustakin harjoitustöiden ohjaustunnilla osallistumisesta sai 2 pistettä. Näistä
läsnäoloista pystyi ansaitsemaan yhteensä 14
pistettä. Opiskelijat kirjasivat itse läsnäolonsa
Moodle-alustalle, mutta opiskelijoilta edellytettiin myös Kahoot! -kyselyihin ja keskusteluihin
osallistumista.

Kurssin sijoittuminen muihin kursseihin nähden
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Betonirakenteiden perusteet -kurssi toteutettiin

Tampereen Yliopistossa kokonaan uudella tavalla
syksyllä 2020. Laaja kurssi jaettiin pienempiin osiin:
luennot, viikkoharjoitukset, harjoitustyö ja välikoe,
joiden suorittamisesta kurssin kokonaissuoritus ja
arvosana muodostui. Näin opiskelijat sisäistivät uuden
asian paremmin.
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Luennolla käytettiin iPadia liitutaulun sijaan. Kuvassa 2 näytetään palkin
taivutusmitoituksen kulkua iPadia, Apple
Penciliä ja piirto-ohjelmaa hyödyntäen.
Viikkoharjoitukset
Viikkoharjoitukset olivat pääosin samanlaisia
kuin aikaisemminkin. Niitä oli yhteensä 12 ja
niissä harjoiteltiin rakenneosien mitoitusta ja
suunnitelmien tuottamista. Aikaisemmin ne
oli arvosteltu arvosanoilla 0…5 ja niiden keskiarvosta oli annettu viikkoharjoitusten kokonaisarvosana. Nyt niistä oli jaossa yhteensä
70 pistettä. Aikaisempien vuosien tapaan ne
tehtiin yksin ja niiden palauttaminen oli pakollista. Myöhästyneistä ei annettu pisteitä, mutta
ne hyväksyttiin palautetuksi. Aikaa kunkin
harjoituksen tekoon oli 2…3 viikkoa. Kuvassa
3 on leikkauskuva autotallista, jonka rakenteita
viikkoharjoituksissa mitoitettiin.

3

Välikokeet
Välikokeita oli kolme ja kustakin oli jaossa
30 pistettä. Jokaisesta piti saada vähintään
10 pistettä. Välikokeissa oli monivalintatehtäviä, mitoitustehtäviä ja esseekysymyksiä.
Perinteisesti kurssin osaamisvaatimuksiin
on kuulunut mm. palkin taivutusmitoitus ja
leikkausraudoituksen määrittely. Tästä vaatimuksesta ei tingitty tälläkään kertaa vaan
mitoitustehtävät olivat lähes sellaisinaan
välikokeissa. Viimeinen välikoe jouduttiin

korvaamaan esseiden kirjoittamisella, koska
kokoontumisrajoitukset kiristyivät. Kullekin
opiskelijalla arvottiin kaksi aihetta, joista kummastakin piti kirjoittaa muutaman sivun essee.
Arvostelu
Aiempina vuosina kurssin arvosana oli muodostunut tentistä (66 %) ja harjoituksista (viikkoharjoitukset 17 % ja harjoitustyö 17 %). Nyt
arvosana muodostui yksinkertaisesti ansaittujen pisteiden summana taulukon 2 mukaan.

Taulukko 1

Mahdollisuudet ansaita pisteitä

Harjoitustyö
Varsinainen harjoitustyö tehtiin aiempien
vuosien tapaan parityönä. Aikaisemmin se
oli arvosteltu arvosanalla 0…5, mutta tällä
kertaa siitäkin annettiin pisteitä. Työssä piti
mitoittaa ja tuottaa suunnitelma pilarilaatasta,
pilarista ja anturasta. Kustakin osasta oli tarjolla 20 pistettä.
Harjoitustyö annettiin jo ensimmäisen
periodin lopussa. Opiskelijat saivat valita itse
työlle palautuspäivän ajanjaksolta, joka alkoi
joulukuun alkupuolelta päättyen maaliskuun
loppuun, kullekin parille oma päivänsä. Tällä
varmistuttiin siitä, ettei opettajan tarkastustehtävä muodostunut liian työlääksi ja palaute
oli mahdollista antaa tarkoituksenmukaisessa
ajassa.
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Palkin taivutusmitoituksen opetusta iPadin avulla.

3

Autotalli, jonka rakenteita viikkoharjoituksissa

mitoitettiin.
4

Ote opiskelijoiden antamasta palautteesta.

4

Myönteistä palautetta
Sain kurssin aikana paljon palautetta opiskelijoilta. Kahoot! -kyselyitä pidettiin hyvinä mittareina osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
Jokainen sai ikään kuin anonyymin palautteen
lennossa edellisen luennon aiheiden omaksumisesta.
Yleisesti koko kurssia ja sen toteutusta koskeva palaute oli positiivista. Sen kiteytti yksi
opiskelija elefantin syömiseksi pala kerrallaan.
Erityisesti ne opiskelijat, jotka olivat yrittäneet
suorittaa kurssia jo aiempina vuosina, pitivät
tästä toteutustavasta. Kommenteissa kiiteltiin
arvosanan muodostumisen läpinäkyvyyttä
ja mahdollisuutta vaikuttaa siihen itse koko
kurssin ajan.
Välikokeiden toteuttaminen EXAM-ympäristössä mahdollisti opiskelijoiden osallistumisen tentteihin myös muilta paikkakunnilta.
Käytännössä siis opiskelijan ei tarvinnut käydä
Tampereella kertaakaan tämän kurssin takia.
Tämä miellytti erityisesti niitä opiskelijoita,
jotka olivat jääneet kotipaikkakunnilleen
etäopintoihin,
Opintojako sai myös kritiikkiä opiskelijoilta.
Erityisesti palautetta tuli liian suuresta työmäärästä, hankalista harjoitustöistä, viikkoharjoitusten liian hitaasta tarkastusrytmistä
sekä helppolukuisen aineiston puutteesta.
Kuvassa 4 on arvio siitä, kuinka hyvin opiskelijat itse mielestään saavuttivat osaamistavoitteet ja opiskelijoiden antama yleisarvio
kurssille.
Tulokset
Osalla opiskelijoista on kurssin harjoitustyö
edelleen palauttamatta, mutta joitain huomioita kurssin suorittamisesta voi jo tehdä. Opis-
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kelijat saivat arvosanan kurssista aikaisemmin
kuin aiempina vuosina. Tätä kirjoittaessa suorituksia oli kolmisenkymmentä, kun osallistujia
oli noin 80. Myös arvosanojen jakauma näyttää
olevan parempi. Voi kuitenkin olla, että korkeimpia arvosanoja ansaitaan joulu- ja tammikuussa enemmän kuin helmi- ja maaliskuussa.
Viikkoharjoitusten lopussa kyseltiin kommentteja harjoituksista tai muuten vaan.
Monessa vastauksessa oli pohdintaa harjoituksen aiheesta ja niistä näki, että asiaan oli
todella paneuduttu. Kolmannen välikokeen
korvanneet esseet olivat hienoa luettavaa.
Moni opiskelija oli perehtynyt aiheeseensa
paljon vaadittua syvemmin.
Uskon, että tällä tavalla suoritettuna opiskelijat sisäistivät uuden asian paremmin. Vielä
kun tällainen kurssi saadaan toteutettua lähiopetuksena ja harjoituksia vähän viilattua, niin
kurssista on tulossa varsinainen houkutuslintu
rakennesuunnittelijan opintoihin.

Taulukko 2

Arvosanan
muodostuminen
pisteiden perusteella

Kahoot!
Kahoot! on työkalu, jolla on helppoa
tuoda pelillisyyttä opetukseen. Kahootissa opettaja laatii kyselyitä, joihin opiskelijat vastaavat älylaitteilla tai tieto
koneilla. Oikeasta vastauksesta saa pisteitä ja pisteitä tulee sitä enemmän mitä
nopeammin opiskelija on vastannut.
Kahoot! myös näyttää ”väliaikatilanteen”
jokaisen kysymyksen jälkeen.
Moodle
Moodle on ilmainen, avoimen lähdekoodin oliopohjainen oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö (VLE), joka
soveltuu monenlaisille käyttäjäryhmille
erilaisiin käyttötarkoituksiin. Moodle
tarjoaa työvälineitä mm. vuorovaikutukseen, sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen. Lähde: Wikipedia
EXAM
Exam on sähköisen tentin järjestelmä,
joka on käytössä lähes kaikissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Sähköiset
tentit tehdään videovalvotuissa tenttitiloissa etukäteen varatulla tietokoneella.
Opettaja määrittelee ajanjakson, jolla
tentti on tehtävissä ja opiskelija varaa
itselleen ajan tentin tekemiseen itselle
sopivana ajankohtana. Opiskelija voi
tehdä tentin myös muussa yliopistossa
tai korkeakoulussa kuin missä suorittaa
kurssia.
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Henkilökuvassa

Tero Vanhanen

Betoni-lehden henkilögalleriassa on
haastateltavana arkkitehti Tero Vanhanen
(s. 1975 Mäntsälässä).
Haastattelijana ja toimittajana:
Sirkka Saarinen

Tero Vanhanen kertoo heräävänsä joka aamu
viideltä. Ei siis ihme, että hän ehti mainiosti
kotoa Mäntsälästä haastatteluun Helsinkiin
jo kello 7.30.
Liekö varhaisten aamujen ansiota myös
se, että 45-vuotias Tero on ehtinyt jo paljon.
Hänellä on esimerkiksi Suomen ennätys arkki
tehdiksi valmistumisessa: 3,5 vuotta. Ja oli sen
ohella vielä viikonloput töissä.
Arkkitehdin ammatti oli haaveena alakoulusta lähtien. ”Sen takia otin lukiossakin
laajan matematiikan, fysiikan ja muut, vaikka
olin niissä sikahuono. Ylioppilaskirjoituksissa
sitten reputinkin matikan. Menin kesällä
armeijaan ja siellä pänttäsin matikkaa. Syksyllä
pääsin onneksi läpi. Haave toteutui, kun parin
yrityksen jälkeen pääsin Tampereen teknillisen
korkeakoulun arkkitehtiosastolle.”
Maailmanparannusinto kolahti
Teron arkkitehtiunelma ei tarkoittanut talojen fasadien hiomista esteettisen sietämätön
keveys -malliin: ”Heti opintojen alkuvaiheessa
minuun kolahti maailmanparannusinto,
yhteishyvällisyys ja yleishyödyllisyysvaihde.
Näin kuinka arkkitehti voi parhaimmillaan
vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset voivat olla
asunnoissaan ja toimitiloissaan ainakin hippusen verran onnellisempia ja tyytyväisempiä.”
”Hurahdin ympäristöpsykologiaan, tutkimaan ihmisten ja ympäristön vuorovaikutusta.”
Opiskeluaikaisena esimerkkinä Tero kertoo
harjoitustyöstä, jossa kurssilaisten piti suunni-
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tella Mediateekki Tampereen kauniiseen rantamiljööseen. 15 opiskelijaa teki siitä kuution,
jonne sullottiiin kaikki toiminnot. Tero pilkkoi
tilaohjelman seitsemään erilaiseen osaan, jolloin tilojen väliin syntyi tilaa. Niiden ansiosta
rantamiljöö aktivoitui.
”Jo opiskeluaikana eräs arkkitehtiopiskelijakollega tokaisi arviointitilaisuudessa, että
”aina sä Tero jauhat tota samaa paskaa. No,
olen jatkanut.”
”Proffat arvostivat ympäristöpsykologista
lähestymistapaa. 3,5 vuoden valmistumisaika
ei siis tarkoittanut riman alta menemistä, vaan
kiitettäviä arvosanoja”, Tero tarkentaa.
Tavoitteena asukkaiden onnellistuttaminen
Ensimmäinen työpaikka valmiina arkkitehtina
oli kuin Terolle luotu, vaikka se toimittajaa
hämmästyttääkin, sillä Terosta tuli viranomainen, Lahden kaupungin kaavoitusarkkitehti.
”Tukka oli silloin vielä erilainen”, nyt rastatukkainen Tero vinkkaa.
”Pääsin johtamaan, kaavoittamaan, luomaan ja markkinoimaan 10 000 asukkaan ja
800 hehtaarin suuruista Kariston puukaupunkimiljöötä. Siellä sai toteuttaa ympäristöpsykologiasta omaksumaa monimuotoisuuden
ykseys -filosofiaa. Koska alueen käyttäjät ovat
erilaisia, ainut mahdollisuus saada erilaiset
ihmiset onnellistumaan, on luoda erilaisia
miljöitä, erilaisia paikkoja. Samaan tapaa kuin
kodissakin on kivaa, kun sieltä löytyy jokaiselle erilaisia nurkkauksia. Karistossa monimuotoisuus näkyy monen näköisten talojen

lisäksi esimerkiksi erilaisina puistoina ja
aukioina, onki- ja mäenlaskupaikkoina”, Tero
kertoo.
Virkamiestyössä oli hänen mukaansa hienointa se, että siinä oli todellinen vaikutusmahdollisuus. Hän tosin huomauttaa, että
se vaikutusmahdollisuus on usein suoraan
verrannollinen kaupungin kokoon.
”Pienessä kunnassa on usein mahdollista
mikä vain. Suurissa kaupungeissa määräävät
arkkitehdit korkeakoulussa omaksuttuine
tiukkoine estetiikkoineen. Ei sallita moninaisuutta, esimerkiksi Risto Räppääjän maisemaa,
Kartanonkoskea ällöksytään”, Tero-arkkitehti
SAFA tuhahtaa.
Moninaisuutta ja yhteistyötä etsimässä
Lahden jälkeen Terosta tuli konsultti Suunnittelukeskukseen: ”Halusin vaikuttaa vielä laajemmin, olla mukana tekemässä hyviä miljöitä
joka puolelle Suomea. Tosin eihän se ihan niin
ollut”, Tero toteaa.
Viranomaisen kädet on sidottu niin, että
hän on ’vain’ kaavoittaja eikä voi suunnitella
rakennuksia. Konsulttina vahva ohjaus tulee
puolestaan tilaajalta. Tilaaja voi lähestyä hanketta excelin kautta tai tilata vain jonkin osaoptimoidun kokonaisuuden.
Teron seuraava steppi olikin hakeutua tilaajaksi: ”VVO oli tuolloin suurin ja kaunein alueiden kehittäjä, oli Suurpeltoa, Kilterinmäkeä ja
muuta, gryndiä, vuokraa ja asoa. Ajattelin, että
olemalla siellä missä on resursseja yllin kyllin,
voi yhteistyössä konsulttien, viranomaisten ja
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Arkkitehti Tero Vanhanen on kahdenkymmenen

vuoden aikana ehtinyt olla kehittämässä kiinteistö- ja
rakennusalaa monessa eri roolissa. ”Välillä se on ollut
aika tuskaisaakin. Nyt 45-vuotiaana tuntuu siltä, että
olen päässyt balanssiin, tekemään työtä sellaisena
kuin olen.”
”Rakastan esiintymistä, showta ja tarinankerrontaa”, kertoo Tero Vanhanen, joka varsinaisen
leipätyönsä ohessa tekee puhekeikkoja erilaisille ja
erikokoisille kuulijakunnille niin asumisesta, liikenteestä, kaupungistumisesta, työympäristöistä, tuot-
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tavuudesta kuin differoinnista sekä kilpailueduista.

suunnittelijoiden kanssa kehittää ja rakentaa
design yhdistettynä edulliseen hintaan alueita
ja rakennuksia.”, Tero kertoo ja myöntää, ettei
sekään ihan näin ruusuista ollut, kehitysjohtajan työ on luonteeltaan epäkiitollista kyseenalaistamista.
”Sielläkin hoksasin neiti excelin vallan. Kun
vielä 2008–2009 lama iski, niin rs-tuotannot
ja aluekehittämiset lopetettiin, minä monen
muun tavoin jouduin pellolle.”
Hei Tero! Ei takki auki omine visioinesi
Seuraavaksi oli vuorossa kehitys- ja myyntijohtajuus Neapo Oy:n radikaalin innovaation,
teräskennorakentamisen kaupallistamisessa
moduulirakentamiseen.
Bisness-orientoituneessa start up -henkisessä yrityksessä Tero kaipasi enemmän supertärkeää ihmisten välistä vuorovaikutusta:
”Kumpuaahan innovaatioiden menestyminen
juuri ihmisten yhteisistä aikaansaannoksista,
yhdessä heittäytymisestä.”
Nyt hän myöntää olleensa liiankin yksin
edellä menevä: ”Jos olen ollut 5–10 vuotta
edellä aikaa, en ole aina osannut sovittaa
näkemyksiä siihen, miten muu tiimi ja ihmiset
ottavat niistä kopin. Siitä virheestä olen oppinut ja päässyt eroon vasta muutama vuosi
sitten. – Olisikin ollut kiva, jos joku jo lukiossa
olisi opettanut, että Hei Tero, työssä tarvitaan
ihmisten välistä vuorovaikutusta eikä suinkaan sitä, että sinulla on visio ja painat takki
auki eteenpäin”, Tero vinkkaa vuorovaikutustaitojen tärkeydestä.
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Ilmiörakentajaksi
Teron työura jatkui neljä vuotta kehitysjohtajana Hartelassa, sitten hetki tutun johtajan
vokottelemana kehitysjohtajana Temotekissa
ja vuodesta 2016 lähtien ilmiörakentajana
Firassa.
”Esimieheni, toimitusjohtaja Heikki Hartelan ajatuksiin rakastuin heti ensimmäisessä
palaverissa. Minulle on ollut haastavaa löytää
ihmisiä, joiden kanssa visioiden jalostaminen
uudelle tasolle olisi nopeaa. Heikki oli henkilö,
joka sai ajatuksistani heti kopin. Yhteistyö lähti
rullaamaan loistavasti. Tilanne muuttui muutaman vuoden jälkeen kun Heikki astui sivuun
konsernin tj:n hommista.”
”Firasta olin ollut kiinnostunut pidempään sen asiakaslähtöisyyden ja innovatii-

visuuden johdosta ja kiinnostuin lisää, kun
kuulin heidän ryhmärakentamishankkeistaan.
Hankemuotona se on sydäntäni lähellä. Se on
minulle ydinjuttua, jossa rakennetaan asuntoja
ihmisten toiveet edellä, heitä kuunnellen. Se
on ympäristöpsykologijuuriselle tyypille kliimaksi”, Tero hehkuttaa hankemuotoa, jossa
kuluttaja voi valita itse ne asiat, joita hän
arvostaa ja joista hän haluaa maksaa.
Fira-pestiä hierottaessa Jussi Aho puhutteli
Teroa ilmiömiehenä, joka lienee kummunnut
paitsi Teron visioista myös rakennusalalla
ei-niin-tavallisesta rastatukkahabituksesta.
Lopulliseksi titteliksikin valikoitui varsin osuva
ilmiörakentaja ilman johtajakuorrutusta.
”Sillä tiellä olen, Firasta tuli minulle koti.
Olen ollut onnekas, kun olen päässyt tekemään
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”Esimerkiksi joogaa ja puhekeikkoja”, Tero Van-

hanen kertoo varsin erilaisista harrastuksistaan.

töitä maailmaa eteenpäin vievien tyyppien
kanssa, joita kiinteistö- ja rakennusalallahan
on kohtuullisen harvassa”, hän iloitsee.
Esteettisyyden sietämätön keveys
Teron työuraa kerratessa hän toistaa useamman kerran esteettisyyden sietämätön keveys
-sloganin.
”Kritisoimisen aloitin jo opiskeluaikana.
Toisaalta ymmärrän hyvin, miksi arkkitehdit
ajattelevat niin kuin ajattelevat. He haluavat
oikeasti hyvää. Mutta useimmiten he eivät ole
avartaneet omaa katsantokantaansa työskentelemällä erilaisissa työyhteisöissä. Sitä kautta
näkyisi moninaisuuden hallinnan tärkeys:
kuluttajien toiveet ovat jo keskenään kovin
erilaisia ja erityisesti ne ovat kovin erilaisia
kuin arkkitehtien toiveet.
Suomen arkkitehtipiirit toimivat Teron
mukaan varsin kapeassa segmentissä verrattuna vaikkapa Ruotsiin, jossa sallitaan monenlaista arkkitehtuuria klassisesta modernismiin.
”Maailmalla monen ison toimiston sisälläkin tehdään monipuolisempaa arkkitehtuuria
kuin Suomessa muutamassa palkitussa arkkitehtitoimistossa yhteensä. Niiden jälki on niin
samankaltaista, ammattitaito tarkoittaa hyvin
rajattua estetiikan valikoimaa, kaikki muu on
kitsiä”, Tero harmittelee.
Uskonnonvapauslainsäädäntöä mukaellen
hän haluaisikin lanseerata uuden Arkkitehtuurin ilmaisunvapaus -termin, jolle soisi laajan
käytön.
Sallivuutta kehiin –
kuluttajalähtöistä suunnittelua
”Salliva ja mahdollistava ovat sanoja, joita
rakastan. Kun puhun vaikkapa kaavoittamisen sallivuudesta, tarkoitan sitä, että edelleen
arkkitehti on se, joka suunnittelee laadukkaita
ratkaisuja. Ydinasia on kuitenkin, ettei arkkitehti suunnittele niitä yhdestä muotista”, Tero
korostaa.
”Kuka h**vetti on päättänyt, että tämän
ajan arkkitehtuurin pitää kuvastaa tätä aikaa”,
Tero kysyy ja vastaa, ettei ainakaan kuluttaja.
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Henkilökuvassa Tero Vanhanen

”Rakennus tai alue voi olla arkkitehdin mielestä harmoninen, kun se monen kuluttajan
mielestä onkin monotoninen”, Tero sanoo ja
korostaa, että arvostelee arkkitehtuurin laadun
kapeakatseisuutta, ei arkkitehteja.
”Erilaisuus sallittakoon. Unelmien koti
maalla voi ja saa Suomessa olla yhtä hyvin

kaupunkimiljöiden mahdollistamisen. Vuosia
kestävä, putkimainen kaavoitus- ja rakennusprosessi alkaa osallistavasta kaavaluonnostelusta
rakennuttamiseen ja markkinointiin ja päättyy
lopulta valmiiden asuntojen käyttöönottoon.
Malli johtaa kuitenkin siihen, että asunnon
käyttäjälle jää vain maksajan rooli ilman vai-

”Miehet, joita on paljon rakennus- ja kiinteistöalan johdossa, menevät useimmiten
armeijaan, jossa on vain yhdenlainen johtamismalli. Jotkut hurahtavat siihen. Turvat
tukkoon, älä kyseenalaista. Jos kysyt jotain
tyhmää, saat juosta. Suomessa on omanlainen kasvojen menettämisen kulttuuri, ollaan

mummonmökki kuin Kreikan lomamatkalta
inspiraation saanut valkotiilinen talo holvikaarineen. Arkkitehdille unelmien koti voi olla
musta laatikko. Ei kaikkia kannattaisi samaan
muottiin pakottaa.”
Kenelle arkkitehdin pitää suunnitella -kysymykseen Tero vastaa varmasti: ”Kuluttajalle,
ei suinkaan toiselle arkkitehdille. Se, ettei
katutasossa tiedä onko Jätkäsaaressa, Kalasatamassa vai Kruunuvuorenrannassa, ei ole
tulosta kuluttajalähtöisestä suunnittelusta. Se
on arkkitehtilähtöistä suunnittelua.”

kutusmahdollisuuksia. Kuitenkin on vain putkiprosessin osallisten tahdosta kiinni, halutaanko
loppukäyttäjä nostaa jalustalle. Kaikki työkalut
ja prosessit tähän ovat Teron mukaan olemassa,
mitään lakeja ei tarvitse tämän takia uudistaa.
Hän kirjoittaa blogissaan, että salliva juridinen asemakaava toimii varsin hyvänä vuorovaikutteisen suunnittelun mahdollistajana.
Esimerkiksi ”perheasunnot vai yksiöt” -väittelyltä putoaisi pohja pois, jos rakennuslupaprosessissa velvoitettaisiin hankkeeseen ryhtyvää
markkinoimaan ensin kuukauden päivät hyvin
laajaa asuntojen kokovalikoimaa suoraan
yksittäisen asunnon ostajille. Samassa yhteydessä olisi asukaslähtöistä kysyä esimerkiksi
yhteistilojen, pihan, pysäköinnin ja parvekkeiden järjestelyistä ylhäältä tulevien tarkkojen
määräysten sijaan. Salliva kaava yhdistettynä
loppuasukkaita osallistavaan prosessiin mahdollistaa asukaslähtöisen asuntopolitiikan ja
laadukkaan arkkitehtuurin luonnin yhdessä.

ujoja, vaivaantuneita, ei avata suuta seminaarissa tai työyhteisössä. Pelko pois, ollaan omia
itsejämme”, Tero kannustaa.

Sijoittajat ja asukkaat ovat ihmisiä,
toiveineen ja tarpeineen
Väliotsikko on suora lainaus Teron tuoreesta
blogikirjoituksesta, jossa hän haastaa vallitsevaa keskustelua asuntojen laadusta ja jatkaa
sen pohtimista kenen ehdoilla asuntoja suunnitellaan.
”Sijoittajia pidetään ahneina ja kasvottomina toimijoina, jotka pakottavat ihmiset
asumaan hämärissä pienissä kopeissa. Itse
arvostan sijoittajia yhtä lailla kuin asuntojen korkeaa laatua vaalivia arkkitehtejakin.
Mutta heitäkin enemmän arvostan asunnon
ostajien oikeudenmukaisuutta. Se ei mielestäni toteudu, sillä nykyisessä tuotannossa talon
arkkitehtuurin ja asuntojen koot, muodot sekä
plaanit päättää ihan joku muu kuin asunnon
ostava henkilö, saatikka vuokralainen. Siitä
päättävät arkkitehtikaavoittaja, monivaiheisen rakennuslupaprosessin kaupunkikuvan
hyväksyvät arkkitehdit ja näiden pakotteiden
puitteissa katettaan maksimoiva rakennuttaja.
Mutta ei yksittäisen asunnon ostaja tai käyttäjä”, Tero kirjoittaa.
Ratkaisuksi laatunäkemysten moninaisuus
-dilemmaan Tero tarjoaa monipuolisempien

1

2021

Kannattaa kysyä
Yksi Teron ohjenuorista on kysyminen. ”Itselleni kyseleminen oli avainasia jo opiskellessa.
Lapset osaavat kysyä. Harmi kyllä, koulussa
kyselykulttuuri ja kyseenalaistaminen tapetaan. Ja jos työelämässä kyseenalaistaa johtajien ajatusmaailmaa, saa todennäköisemmin
potkut, kuin että yhdessä rikastutettaisiin ja
edistettäisiin asiaa uudelle tasolle.”
Johtamiskulttuuriltaan Suomi onkin Teron
mukaan aikalailla excel- ja linjaorientoitunut.
Ihmisiltä ikään kuin katkotaan siivet. Perustellaan, että kaikki on silloin hyvin hallinnassa.
Erityyppisiä ihmisiähän pitäisi johtaa eri
tavoin. Artdirector todennäköisesti tarvitsee
erilaista johtamista kuin vaikkapa kirjanpidon
ammattilainen.

Tero lavalla
Omaksi itseksi kannustamista Tero edistää
valovoimaisena puhujana. Esityksissään hän
tuulettaa niin kaavoitus-, ympäristö-, asumis-,
työympäristö- kuin vaikka liikenneasioitakin.
”Rakastan esiintymistä. Koska en osaa
laulaa enkä soittaa, teen puhekeikkoja, esitelmätaidetta. Olisinkin innolla mukana, jos
joku keksisi järjestää Voice of Finland -tyylisen
Presentation of Finland -kilpailun.”
”Puhekeikat ovat sivutyötä, rakas harrastus, jonka kautta suodatan asioita kuin laulaja
lauluillaan. Diggaan nykertää retoriikkaa ja sen
pohtimista, miten inspiroin ja millaisia viestejä kullekin yleisölle välitän. Yleisön nauru ja
palaute palkitsevat. Kun edustaa vain itseään,
pääsee tykittämään vapaasti ja loistamaan
estoitta. Kaiken lisäksi samalla tuulettuvat
myös omat ajatukset.”
Kotimiljöössä vanhaa ja uutta
Teron toivoma moninaisuus toteutuu omassa
kodissa Mäntsälässä. Kuusihenkisen perheen
elinpiirissä on uusi talo ja vanha talo, joka
palvelee kalevalaista jäsenkorjausta tekevän
vaimon hoivatilana. Siellä on vanha sauna ja
uusi sauna. Pihapiirissä iso terassi kaasugrilleineen avautuu kohti peltomaisemia ja auringonlaskua, vanhan saunan luona on puolestaan
kallio ja nuotiopaikka.
Teron suunnittelemassa talossa tilat vaihtuvat tunnelmasta ja valaistuksesta toiseen.
”Kotimme vastaa asukkaittensa asumishaluihin ja -toiveisiin, jotka hajautuvat päivän
kierrossa.”
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Pitkäaikaiskestävä ja
tuulettuva julkisivu

Petri Annila, dipl.ins.,
Toiminnanjohtaja, Julkisivuyhdistys ry
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi

Tuulettuvat julkisivut ovat julkisivurakenteita,
jossa julkisivupinnan takana on yhtenäinen
tuuletusväli, joka parantaa rakenteen kuivumiskykyä ja kosteusteknistä toimivuutta.
Julkisivumateriaalin, tuuletusvälin ja tuuletusvälissä tuulensuojana käytettävän materiaalin valinnoilla rakenneratkaisu saadaan
kosteusteknisesti toimivaksi myös muuttuvassa ilmastossa ja kaikkein hankalimmilla
rakennuspaikoilla Suomen olosuhteissa.
Tuulettuvissa julkisivuissa julkisivumateriaalien kirjo on erittäin laaja: käytössä on muun
muassa keraamisia laattoja, kuitusementtiä ja
-betonia, eri muotoisia metalleihin perustuvia
kasetteja ja elementtejä, tuulettuvaa levyrappausta, komposiittituotteita, aurinkopaneeleita
sekä muovia ja lasia. Lisäksi vaihtoehtoja tulee
markkinoille jatkuvasti lisää.
Paloturvallisuus
Ohjeen päivityksessä keskeisessä roolissa on
ollut päivittää paloturvallisuutta koskevat
ohjeet vastaamaan nykyistä voimassa olevaa
lainsäädäntöä. Tuulettuvat julkisivurakenteet
rakentuvat julkisivumateriaalista, rankajärjestelmästä ja kiinnitysosista, tuulensuojamateriaalista sekä lämmöneristeestä, jotka kaikki
on kiinnitetty rakennuksen runkoon. Paloturvallisuuden näkökulmasta onkin tarpeen
tarkastella jokaista komponenttia erikseen ja
koko rakennejärjestelmää kokonaisuutena.
Keskeistä on, että tulipalo ei pääse leviämään
tuuletusvälissä tai lämmöneristekerroksessa
julkisivurakenteen kautta ylempiin kerrok-
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Julkisivuyhdistyksen aloitteesta vuoden 2020 puolella on toteutettu "by64 Tuulettuvat julkisivut - 2016"- ohjejulkaisun päivitys. Päivitystyön käsikirjoitukseen asiantuntijaosaamistaan ja
näkemystään ovat tuoneet lukuisat alalla toimivat yritykset
suunnittelutoimistoista materiaalin valmistajiin. Päivitystyö
on loppusuoralla ja päivitetty ohje julkaistaan kevät-kesällä 2021.

siin tai viereisiin tiloihin. Paloturvallisuus
edellyttää usein tuuletusväliin toteutettavia
palokatkoja sekä ohjaa käytettävien materiaalien valintaa tai heikommin paloa kestävien
materiaalien suojaustarvetta.
Kosteustekninen toimivuus
Toisena keskeisenä tehtävänä päivitystyössä
on ollut tarkentaa ohjeistusta pitkäaikaiskestävyyden näkökulmasta. Uudessa ohjeessa
tullaan antamaan aiempaa tarkempia ohjeita
rakennesuunnittelun tueksi, jotta suunnittelupöydällä rakenne voidaan suunnitella
sellaiseksi, että se täyttää asetetut käyttöikätavoitteet. Tuulettuvat julkisivurakenteet ovat
lähtökohtaisesti pitkäikäisiä ja vähintään 50
vuoden suunnittelukäyttöikä on lähtökohtaisesti saavutettavissa.
Kaikkien julkisivurakenteiden tavoin
rakennuspaikalla on erittäin suuri merkitys
julkisivuun kohdistuviin säärasituksiin ja
tätä kautta rakenteen toteutuvaan todelliseen
tekniseen käyttöikään. On selvää, että korkea
merenrantarakentaminen asettaa hankkeisiin
erilaisia haasteita kuin sisämaan matala teollisuusrakentaminen. Uudella ohjeistuksella
suunnittelija ohjataan tekemään suunnittelussa oikeita valintoja ja määrityksiä.
Tuulettuvan julkisivun kosteusteknisessä
toimivuudessa keskeistä ovat rakenteen yksityiskohdat. Varsinainen julkisivumateriaali
voidaan helposti saada täyttämään asetettu
käyttöikävaatimus, mutta jos rakenteen yksityiskohtien, liitosten ja materiaalivalintojen

suunnittelussa ja toteutuksessa epäonnistutaan, ei koko rakenne välttämättä tule saavuttamaan suunnittelukäyttöikää, vaikka varsinainen julkisivumateriaali olisikin edelleen
hyvässä kunnossa. Tuulettuvan julkisivun
suunnittelussa kosteusteknisestä näkökulmasta keskeisiä määritettäviä asioita ovat:
• rakennuspaikan säärasitusolosuhteiden
tarkastelu
• saumatyypin valinta
• tuulensuojamateriaalin valinta
• yksityiskohtien ja liitosten suunnittelu
Rakennuksen sijainti, muoto, koko ja korkeus
vaikuttavat erittäin merkittävästi siihen millainen säärasitus julkisivuihin tulee kohdistumaan. Suunniteltaville rakenteille tavoillaan
lähtökohtaisesti vähintään 50 vuoden käyttöikää, jolloin myös ilmastonmuutoksen vaikutus rasituksiin ja näiden kasvuun tulee ottaa
huomioon. Sisämaassa toimiva rakenne ei
välttämättä toimi sellaisenaan merenrannalla.
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Itävallassa, Wienin uudella yliopisto-kampuksella

– WU Campus – on uusia rakennuksia verhoiltu erilaisilla tuulettuvilla materiaaleilla sekä levyjulkisivuratkaisuilla, joita on saatavana myös Suomessa.
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Petri Annila

Pitkäaikaiskestävä
tuulettuva julkisivu

Petri Annila

Julkisivuyhdistys edistää
laadukasta julkisivurakentamista,
joka kestää myös
tulevaisuuden ilmaston haasteet
• Tutkimuksia ja julkaisuja:
by 64 Tuulettuvat julkisivut -ohjeen päivitystyö.
Osallistu Julkisivuwebinaariin 19.3. klo 9-11,
jossa esitellään pian julkaistava ohje. Webinaarissa
julkistetaan myös arkkitehtiopiskelijoille suunnatun
Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voittajat.
Ilmoittaudu www.julkisivuyhdistys.ﬁ/tapahtumat

Liity jäseneksi.

www.julkisivuyhdistys.ﬁ
5

2

Amsterdamin Funenparkin korttelissa sijaitseva

Funenblok K-rakennuksessa julkisivuissa on käytetty
tuulettuvaa metallilevy-verhousta. Piha-alueet on
päällystetty ilmeikkäillä betonilaatoilla.
3 ja 4

Sipoon Nikkilän Sydän on keskus, jossa

saman katon alle ja ympäröivälle kampusalueelle
sijoittuvat kaksi koulua, kulttuuri-, liikunta- ja
vapaa-aikapalvelujen toimintoja sekä kokoontumistiloja. Kohteessa on käytetty muun muassa erivärisiä
ja graafisesti kuvioituja Steni -julkisivulevyjä. Arkkitehtisuunnittelu: ARK-house Arkkitehdit Oy.
5

Esimerkki keraamisten laattojen välisestä pys-

tysuuntaisesta avosaumasta, joka mahdollistaa
rakenteen lämpöliikkeet. Kuva by64 - Tuulettuvat
julkisivut-ohjeesta.
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Merenrantaan soveltuvilla ratkaisuilla voidaan
taas lievemmin rasitetuissa kohteissa saavuttaa huomattavan pitkiä teknisiä käyttöikiä.
Tuulettuviin julkisivuihin voidaan toteuttaa useita erilaisia saumatyyppejä. Nämä
voidaan jakaa vesitiiviyden näkökulmasta
kahteen pääluokkaan: tiiviisiin saumoihin ja
avosaumoihin. Tiiviillä saumoilla tuuletusväliin ei pääse tunkeutumaan suoraa sadevesirasitusta. Avosaumojen kanssa tuuletusvälin ja

kean vesihöyrynvastuksen omaavaa tuotetta,
tulee varmistua, ettei tämä toimi rakenteessa
pintana johon tiivistyy kosteutta.
Tuulettuvissa julkisivuissa on usein keskenään eri tavoin käyttäytyviä materiaaleja. Esimerkkinä voidaan mainita rankajärjestelmien
metalliosien lämpöliikkeiden sovittaminen julkisivumateriaaliin ja oikeaan kiinnitystapaan.
Suunnitteluhaasteita voi syntyä myös erilaisissa yksityiskohdissa ja liitoksissa: näitä ovat

tuulensuojan suunnitteluun sekä materiaalivalintoihin tulee kiinnittää enemmän huomiota.
Avosaumasta tuuletusväliin päässyt kosteus
pitää johtaa rakenteesta pois haittaa aiheuttamatta. Kosteusrasitus ei saa johtaa tuulensuojamateriaalin vaurioitumiseen.
Tuulettuvassa julkisivurakenteessa tuulensuojakerros on viimeistään se materiaalikerros,
joka estää kosteuden tunkeutumisen lämmöneristeeseen tai syvemmälle ulkoseinärakenteeseen. Avosaumoja käytettäessä tuulensuojamateriaalin kosteudenkestoon ja sadevesitiiviyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota,
mikä rajoittaa tuulensuojaksi soveltuvien
materiaalien määrää. Tuulensuojamateriaalia valittaessa täytyy lisäksi ottaa huomioon
koko ulkoseinärakenteen kosteustekninen toimivuus: mikäli tuulensuojana käytetään kor-

muun muassa ikkuna- ja oviliitokset, katosten
ja parvekkeiden liitokset, eri materiaalien rajapinnat ja julkisivuihin tehtävät kiinnitykset.
Ohjeessa esitetään esimerkkejä ja periaatteita
näiden toteutukseen, mutta usein myös kohdekohtaisesti näihin periaatteisiin tarvitaan
tarkennuksia, jotka on tärkeä hoitaa kuntoon
suunnittelupöydällä.
Tuulettuvat julkisivut antavat arkkitehdille
hyvin vapaat kädet ja oikeilla suunnitteluratkaisuilla rakenne säilyttää arvonsa ja ulkonäkönsä koko pitkän suunnittelukäyttöiän ajan.

109

Kolumni

Kohti resurssiviisautta
optimoimalla
Jokainen rakennesuunnittelijaksi aikova
teekkari kohtaa hetken, jolloin on vienyt
mitoitustehtävän äärimmilleen. Raudoitusmäärää on hiottu niin kauan, että voi alkaa

Kolmantena tuleekin sitten tuotannon
toiveet. En usko, että yksikään elementtitehdas tai työmaa innostuisi siitä, että jokainen
seinä olisi eri paksuinen ja holvin jokaisen

Luultavasti optimoinnin tavoitteet
muuttuisivat? Pelkästä materiaalisäästön
tavoittelusta siirryttäisiin minimoimaan
hiilijalanjälkeä ja hukkaa. Koska kohteet

brassailla kanssasuunnittelijoille saaneensa
viritettyä teräsbetonipalkin käyttöasteen 100
prosenttiin.
Yksinkertaisenkin rakennesuunnittelutehtävän huipentuma on rakennusmateriaalien käytön optimointi. Yleensä optimoinnissa varioidaan muutamaa muuttujaa:
poikkileikkausmittoja, raudoitusmäärää,
lujuutta. Päämääränä on minimoida rakenteen massaa.
Vaikka optimoinnin pitäisi olla koko
mitoitusprosessin kliimaksi, sen tiellä on
monenlaisia esteitä. Suurimman esteen
optimoinnille asettaa rakennesuunnittelijan
oma itsesuojeluvaisto. Harva haluaa mitoittaa mitään 100 prosentin käyttöasteelle,
vaikka normi sen sinällään sallisikin. Suurin
syy haluttomuuteen on rakennushankkeelle
tyypillinen ratkaisujen jatkuva muuttuminen. Jos suunnittelija mitoittaa kaiken heti
alusta asti täydelle käyttöasteelle, on hänen
käytännössä vastattava jokaiseen muutosehdotukseen kieltävästi. Se taas veisi asiakkaat
pitkässä juoksussa.
Toinen rakentamisessa tyypillinen
hidaste optimoinnille on rakennustuotteiden saatavuus vain tietyn kokoisina ja nk.
varastokokojen vähäinen määrä. Minkä
tahansa kokoista valssattua I-palkkia ei ole
saatavilla ylipäätään, vaan koko pitää valita
standardoiduista poikkileikkauksista. Niitä
kaikkia ei kuitenkaan ole saatavilla helposti,
vaan optimointi pitäisi tehdä vain muutamista eniten käytetyistä poikkileikkauksista.
Betonirakenteissa vastaavia rajoitteita asettavat raudoitteiden halkaisijat ja pituudet,
betonin lujuusluokat ja muottikaluston
rajoitteet.

kentän alapinta olisi eri tasossa, puhumattakaan raudoitusten pituuden varioinnista. Jos
em. syiden jälkeen jää vielä mahdollisuuksia
optimointiin, usein rakennesuunnittelun
kiire torppaa viimeisetkin optimoinnin
mahdollisuudet.
Optimointi ei yksin ole ratkaisu, myös
hukan vähentämisellä on merkittävä vaikutus materiaalien kulutukseen. Rakenteiden
optimointiin tuleekin sitä kautta uudenlaista haastetta. Lähtökohtaisesti olisikin
tehokkainta, jos rakenteet olisivat kuuden
metrin pituisia ja leveyskin olisi 1,2 metrin
kerrannainen. Kuulostaa kyllä ihan entisen itänaapurin järjestelmältä, mutta niin
minimoitaisiin hukkaa merkittävästi. Tämä
ei kuitenkaan ole rakennesuunnitelijan, vaan
tilaajan ja arkkitehdin käsissä.
Minkä pitää muuttua, jotta tarkempi
optimointi ja hukan välttäminen olisi kannattavaa? Voisiko tulevassa lainsäädännössä
rakennusluvan ehtona oleva alhainen hiilijalanjälki ohjata rakennesuunnittelun optimoivampaan suuntaan ja ehkä jopa hukan
huomioimiseen?

pitää suunnittelun ja hiilijalanjälkilaskennan lisäksi myös rakentaa, optimoinnissa
pitäisi ottaa huomioon myös tuotanto ja
siinä syntyvä hiilijalanjälki ja hukka. Tällainen monitavoiteoptimointi tulee olemaan
haasteellista ellei mahdotonta. Mahdotonta
lähinnä siksi, ettei eri asioiden vaikutuksista
ole tarpeeksi tietoa saatavilla.
Jokaisella tilaajan, arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja talotekniikkasuunnittelijan valinnalla on vaikutuksia myös muiden
suunnittelijoiden työhön. Pystytäänkö ratkaisuja miettiessä huomioimaan riittävästi
nuo vaikutukset pelkän taloudellisen tarkastelun sijaan?
Yhteiset pelisäännöt hiilipäästön ja
hukan laskentaan ja hyvä kommunikaatio
suunnittelutiimin kesken lienevät ne keskeiset asiat, joilla saavutetaan resurssiviisaampi
rakennus. Teoreettinen ratkaisu voisi olla
Pareto-optimaalisuuden hakeminen, jossa
mitään osa-aluetta ei voi enää parantaa
huonontamatta jotain muuta osa-aluetta.

110

Auli Lastunen
Eurokoodiasiantuntija
Rakennustuoteteollisuus RTT
auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi
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Uutiset

Lukijatutkimus kertoo:

Lukijat luottavat Betoni -lehteen

% vastaajista, N = 360

Teetimme vuodenvaihteessa lukijatutkimuksen Betoni-lehden 4/2020 numerosta ja
Betoni-lehdestä laajemmin. ADAM-tutkimus
tehtiin yhteistyössä Aikakausmedian kanssa.
Sen käytännön toteutuksesta vastasi JHelske
Research. Tutkimukseen vastasi 360 lehden
lukijaa.
Tutkimuksessa kartoitimme lukijoiden
näkemyksiä yleisesti lehdestä, sen sisällöstä
ja aihealueista sekä vastaajilla oli mahdollisuus esittää kehitystoiveita lehden sisällöstä
tai muuhun lehteen liittyvästä, myös mitä toivottiin Betoni-lehden verkkomateriaaleihin ja
kehitteillä olevaan verkkolehteen?
% vastaajista, N = 360

• Betoni -lehteä pidetään laadukkaana ja
asiallisena lehtenä. Ajankohtaiset asiat
käsitellään asiantuntevasti, eri teemoja ja
ja aiheita lehdessä on monipuolisesti.
• Artikkelien sisältöön luotetaan ja lukijat
pitävät tärkeänä, että lehden kautta saa
tietoa alan ajankohtaisista asioista.
• 73 % lukee lehden mieluiten painettuna
versiona.

Lehden ulkoasu, visuaalisuus

Lehden sisällön kiinnostavuus

Kokonaisarvosana lehdelle
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• Noin 80 % lukee lähes jokaisen numeron.
• Lehteä luetaan keskimäärin yli puoli tuntia
ja siihen palataan uudelleen. Suurin osa
lukee kutakin numeroa kaksi tai useamman kerran. Reilut 60 % lukijoista säilyttää
lehden.
• Kokonaisarvosana lehdelle on 8,4 ja lehden
visuaalisuus ja ulkoasu sai 8,7.

% vastaajista, N = 234 (vain lehden lukeneet)
Arkkitehtuuri
Betoni materiaalina
Innovaatiot
Ekologisuus ja kierrätys

• Mainosten huomioarvot ovat hyvät.
• 60 % luottaa lehdessä esitettyihin tuotetietoihin.
• Lehden mainokset saavat lukijat hakemaan
tarvittaessa lisää tietoa netistä ja harkitsemaan tuotteen/palvelun hankkimista.

Ympäristörakentaminen
Rakennesuunnittelu
Kansainväliset kohteet ja tutkimukset
Tutkimukset
Taide
Jokin muu aihealue, mikä?
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Tulokset olivat myönteisiä – kiitos lukijoillemme! Otamme kaiken palautteen huomioon.
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Uutiset

by 66a Kantavan
teräskuitubetonirakenteen
laadunvalvonta sekä
työmaan toiminta- ja
valuohje 2021

by 72 Betonin
laadunvarmistus
Osa 1 – Betonin
ilmahuokosparametrien
määritys ohuthieistä

by 73 Betonin tiivistys 2020

Ohje on laadittu täydentämään julkaisua by 66
Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje.
Ohje käsittelee kantavien teräskuitubetonirakenteiden työmaatoteutusta ja laadunvalvon-

Kovettuneen betonin ilmahuokosparametrien
määrittämiseksi optista ohuthieanalyysiä
käyttäen on Suomessa vuodesta 2000 käytetty
VTT TEST R003-00 -menetelmää. Menetelmän

Ohjeessa tarkastellaan betonin tiivistämistä
lähinnä paikallavalurakentamisessa.
Betonin tiivistämisen tarkoituksena on
poistaa betonista ilmaa, jota siihen on massan

taa työmaalla sekä kuitubetonin valmistusta
ja laadunvalvontaa betonitehtaalla.
Julkaisussa annetaan ohjeita teräskuitubetonin valusta, laadunvalvonnasta työmaalla
sekä teräskuitubetonin valmistuksesta ja laadunvalvonnasta tehtaalla. Laadunvalvonta
jakautuu betonitehtaalla tehtäviin eurooppalaisten standardien mukaisiin ennakkokokeisiin, ja jatkuvaan laadunvalvontaa, jolla
varmistetaan ominaisuuksien pysyvyys.
Toteutusvaiheessa laadunvalvonta perustuu
tehtaalla betonista otettaviin näytteisiin, joista
mitataan kuitumäärä, ja työmaalla minimissään aistinvaraisiin havaintoihin kuormassa
olevista kuiduista ja betonista sekä kuormakirjan sisältämistä tiedoista betonin laadusta.
Tarvittaessa betoninäytteitä voidaan ottaa
myös työmaalla.
by 66a Kantavan teräskuitubetonirakenteen laadunvalvonta sekä työmaan toimintaja valuohje 2021.

viimeisin päivitys päätettiin aloittaa Betoninkoestuslaitosten vuosikokouksessa 2017.
Menetelmään tehdyt muutokset on kirjattu
Suomen Betoniyhdistyksen Betonin laadunvarmistus -toimikunnan asettaman työryhmän
toimesta ja menetelmän uusi nimi on kirjattu
tähän versioon: by 72 Betonin laadunvarmistus Osa 1 – Betonin ilmahuokosparametrien
määritys ohuthieistä.

eri käsittelyvaiheissa sekoittunut. Ilma heikentää useimpia betonin ominaisuuksia kuten
lujuutta, tiiviyttä ja pintojen laatua. Kun
betonia tiivistetään täryttämällä, siinä oleva
sementtiliima muuttuu juoksevaksi. Tässä
tilassa betonista poistuu haitallista tiivistysilmaa.
Ohjeessa käydään läpi betonin ominaisuuksien vaikutus tiivistämiseen, betonin
tiivistäminen, erilaiset täryttimet ja niiden
vaatimukset, muotit, tavanomaisen betonirakenteen tiivistäminen, kantavat ja massiiviset
betonirakenteet, betonilattiat ja päällysteet,
raskasbetoni ja itsetiivistyvä betoni, tiheästi
raudoitettujen ja ahtaiden kohtien tiivistäminen sekä laadunvarmistus. Lopuksi annetaan
ohjeita erityyppisten rakenteiden betonointiin
ja tiivistykseen tärysauvalla

Tuotetyyppi: e-kirja, PDF
Vuosi: 2021
Sivumäärä: 25
978-952-7314-10-4 (e-kirja)

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_julkaisuversio.pdf

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

Lataa kirja tästä:
https://issuu.com/betoniyhdistys/docs/
by66a_2021?fr=sY2Y2ZjI5MTk1NDg
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by 2020 Betonin
kuivumisaika-arvio
-ohjelmiston ennakkoversio

by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio on tarkoitettu rakennusprojektien kosteudenhallinnan
suunnitteluun ohjaamaan betoni- ja päällystemateriaalivalintoja sekä työmaan aikataulutusta 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 rakenteesta tehtäviä kosteusmittauksia.
Tilaukset:
Suomen Betoniyhdistys,
http://www.betoniyhdistys.fi/julkaisut/betoniohjelmat.html

Betonin yhteystiedot 2021
– osoite: Eteläranta 10

Ilmoittajaluettelo

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

Ilmoittaja
Ardex Academy

Sivu
IV kansi

Betoniluoma Oy
Betonipallas Oy
Contesta Oy
Finnsementti Oy
Hi-Con
Julkisivuyhdistys r.y.
Lammin Betoni Oy
Lujabetoni Oy
Pielisen Betoni Oy
Rudus Oy
Schwenk Suomi Oy
Semtu Oy
Swerock Oy
Ulma Ltd - Seroc Oy
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Ylitornion Betonituote YTB Oy

6
II kansi
4
III kansi
4
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5
4
2
4
2
2
2
3
3
2

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
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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. kerrokseen.
Yhteisissä tiloissa toimii betonipintanäyttely,
joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja
pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna
toimiston aukioloaikoina klo 8.15–16.00. Esittelystä voi sopia etukäteen arkkitehti Maritta
Koiviston kanssa, gsm 040–9003577 tai maritta.
koivisto@betoni.com
www.betoni.com

113

Betoniharkot
Betonin pumppaus
Elementtien asennus
Erikoiselementit

•
• •

• •

Hormielementit

•

•

•

Lipa-Betoni Oy

Lammin Betoni Oy

Lakan Betoni Oy

Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy

Joutsenon Elementti Oy

JA-KO Betoni Oy

Hyvinkään Betoni Oy

HTM Yhtiöt Oy

• •

• •

Hissikuiluelementit

Jännebetonipalkit

Betset-yhtiöt

• •
•
• •

Eristeharkot

Hulevesituotteet

Betroc Oy

•

Betoniluoma Oy

Betonilaatta Oy

Arkta Laatuseinä Oy

Ansion Sementtivalimo Oy

Betoniteollisuus ry:n
jäsenyritykset ja tuotteet

Alavuden Betoni Oy

hakemisto

•

•

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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Jännebetonipalkit

• •
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Kalusteet, istutusastiat yms.

YBT Oy

VB-Betoni Oy

VaBe Oy

TB-Paalu Oy

Swerock Oy

Suutarinen Yhtiöt/ SBS Betoni Oy

Suomen Kovabetoni Oy

Ruskon Betoni Oy

•
• • •

Hissikuiluelementit
Hormielementit

Rudus Oy

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Rajaville Oy

Potius Oy / Lahden Kestobetoni Oy

Porin Elementtitehdas Oy

Pielisen Betoni Oy

•
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Parma Oy

Napapiirin Betoni Oy

MH-Betoni Oy

Lujabetoni Oy
Betoniharkot
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•
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Valmisbetoni
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hakemisto
Betoniteollisuus ry:n
jäsenyritysten tuotteet,
palvelut ja toimipisteet

Betset-yhtiöt

Ilvestie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh 040 3434 300
www.betset.fi
Myynti:

a

Alavuden Betoni Oy

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

Elementtimyynti ja laskenta
https://betset.fi/yhteystiedot/myynti
myynti@betset.fi
Valmisbetonimyynti ja pumppaus
https://betset.fi/yhteystiedot/valmisbetoni
vbmyynti@betset.fi
Tehtaat:
Helsinki
Hämeenlinna
Kyyjärvi
Mikkeli
Nummela
Nurmijärvi
Parainen
Turku
Vierumäki

h

Joutsenon Elementti Oy

Puusementintie 2, 54100 Joutseno
Puh 0207 659 880
www.joutsenonelementti.fi
etunimi.sukunimi@joutsenonelementti.fi
myynti@joutsenonelementti.fi
Tehtaat:
Joutseno
Kotka
Kouvola

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

l

Hyvinkään Betoni Oy
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

Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Puh 019 4277 500, Fax 019 4277 540
www.hyvinkaanbetoni.fi
hyb@hyvinkaanbetoni.fi
Muut toimipisteet:
Valmisbetonitehdas, Betonitie, Hyvinkää
Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Raatikainen, Janne, puh 0400 480874
hyb@hyvinkaanbetoni.fi
Valmisbetonitehdas, Kerkkolankatu, Hyvinkää
Kerkkolankatu 26, 05800 Hyvinkää
Kärnä Mikko, puh. 0400 480 303
hyb@hyvinkaanbetoni.fi

j

Lakan Betoni Oy konserni
Muuntamontie 2, 80100 Joensuu
Puh 0207 481 200
www.lakka.fi
myynti@lakka.fi

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965
perustettu perheyritys. Tuotamme kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä
palveluita asiakkaittemme tarpeisiin.
Vuoden 2021 alussa yritys järjesteli eri liiketoimintansa omiksi, Lakan Betoni Oy:n täysin
omistamiksi tytäryhtiöikseen. Yrityksen betonija kuivatuoteliiketoiminta siirtyivät Lakka
Rakennustuotteet Oy:lle, ja elementti- ja valmisbetoniliiketoiminta siirtyivät Lakka Elementti ja
valmisbetoni Oy:lle.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Suomea
neljällä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella,
Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Lakka-tuotteita
myyvät jälleenmyyjät kautta maan.

JA-KO Betoni Oy

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

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

Muut toimipisteet:
Valmisbetonitehdas, Kokkola
Hiekkapurontie 5, 67100 Kokkola
Puh 040 6782 730
Betoniluoma Oy
Horontie 176, 64700 Teuva
Puh 010 8410 140
www.betoniluoma.com
info@betoniluoma.com

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

Betroc Oy

Valimontie 1, 99600 Sodankylä
Puh 020 7579 080
www.betroc.fi
betroc@betroc.fi
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Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 040 6782 740

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

MH-Betoni Oy

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

n

Napapiirin Betoni Oy

Olemme erikoistuneet laadukkaiden rakennuskivien ja pihatuotteiden valmistamiseen.
Innovatiiviset tuotteet ja tarkoin mietityt kokonaisratkaisumme on kehitetty helpottamaan
rakentamista. Laadukkaiden tuotteiden lisäksi
haluamme osaltamme olla varmistamassa hankkeiden onnistumisen ensiluokkaisella palvelulla
ja toimitusvarmuudella, sekä toimimalla alamme
edelläkävijänä.

Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208

Teemme sen, minkä lupaamme..

Jämytie 2, 96910 Rovaniemi
Puh 020 7933 200, Fax 020 7933 220
www.napapiirinbetoni.fi
pekka.kellokumpu@napapiirinbetoni.fi
Myynti:

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

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

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

p
Parma Oy

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

Lujabetoni Oy

Parma Oy on betonisten valmisosien johtava
valmistaja Suomessa. Tuotevalikoimaamme
kuuluvat mm. perustusten, julkisivujen, tasojen
ja runkojen betonielementit kattavasti pientalo-,
asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

Lujabetoni Oy Suomen suurimpia betoniteollisuusyrityksiä Suomessa. Palvelemme kestävässä
betonirakentamisessa niin ammatti- kuin omakotirakentajiakin. Olemme puhtaasti kotimainen
perheyritys jo kolmannessa polvessa.

Toimituskokonaisuuteen voi puhtaan elementtitoimituksen lisäksi sisältyä palvelut suunnitteluratkaisuista monipuolisiin työmaatoimintoihin.
Toimimme 11 paikkakunnalla ja tehtaamme
sijaitsevat suurimpien kaupunkien välittömässä
läheisyydessä. Parma kuuluu Consolis-konserniin, joka on Euroopan suurin betonitekniikkaan
perustuvien ratkaisujen tuottaja ja betonisten
valmisosien valmistaja.

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

Olemme vahva yhteistyökumppani hiilineutraalin yhteiskunnan luomisessa.

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

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

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

Haluamme omalta osaltamme edistää asiakkaiden rakennusprojektien sujuvuutta, kannattavasti ja laadukkaasti.

Porin Elementtitehdas Oy

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

Lipa-Betoni Oy

Pielisen Betoni valmistaa 100% hiilineutraalia
betonia. Olemme yksi Suomen suurimpia betoninelementtien valmistajia. Meidät tunnetaan
hyvästä kotimaisesta laadusta ja toimitusvarmuudestamme. Valmistamme betonielementtejä
viidellä paikkakunnalla. Tuotevalikoimaamme
kuuluu mm. laatat, seinäelementit, teräsbetonija jännebetonipalkit, pilarit sekä valmisbetoni.

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

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

r
Rajaville Oy

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

Lujabetonilla on 31 elementti-, betonituote- ja
valmisbetonitehdasta Suomessa, Ruotsissa ja
Venäjällä.
Suurimmat tehtaamme sijaitsevat Hämeenlinnassa, 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-Superlaatta sekä Luja-Superkylpyhuone.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
HIILINEUTRAALIN BETONIN TOIMITTAJA

Pielisen Betoni Oy

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

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
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T
TB-Paalu Oy
Suutarinen Yhtiöt
SBS Betoni Oy
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy
C=0 M=100 Y=100 K=0

Black

Rudus Oy

Karvaamokuja 2a (PL 42), 00380 Helsinki
Puh 020 447 711
www.rudus.fi
etunimi.sukunimi@rudus.fi
Rudus Oy on kestävien ja laadukkaiden kivipohjaisten rakennusmateriaalien kehittäjä ja toimittaja. Rakentaja saa Rudukselta kaiken tarvitsemansa saman katon alta: betonit, betonituotteet,
kiviainekset, Betoroc-murskeen ja betonin
kierrätyksen. Useat tuotteet voidaan suunnitella
yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
Ruduksen ammattitaitoisen henkilökunnan ja
asiakkaan kanssa yhteistyössä.
Tuotevalikoimaamme kuuluu kattava valikoima
talo- sekä infrarakentamisen betonituotteita ja
-ratkaisuja: julkisivut, portaat, elpo-hormit, tie-,
rata-, energia- ja telerakentamisen elementit.
Lisäksi valikoimasta löytyy kunnallistekniset
putki- ja kaivotuotteet mm. hule- ja jätevesien
hallintaan sekä laaja valikoima maisematuotteita: pihakivet ja -laatat, betoniset reunakivet,
luonnonkivet, porras- ja muurikivet sekä istutuslaatikot.
Vuoden 2020 alusta alkaen Rudus Ämmän
Betoni Oy vahvistaa Ruduksen talonrakentamisen 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 valmistamiseen ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut
kotimainen perheyritys ja konserni, joka toimii
usealla paikkakunnalla ympäri Suomea. Tytäryhtiömme Ruskon Betoni Etelä Oy tarjoaa valmisbetonia ja siihen liittyviä palveluja Etelä-Suomen,
Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen alueilla.
Ruskon Betoni Etelän Hollolan tuotetehdas on
puolestaan erikoistunut betoniputkien ja -kaivojen valmistamiseen.
Vastuullinen kumppanuutemme perustuu
suoraviivaiseen ja läpinäkyvään toimintatapaan,
lupausten lunastamiseen sekä korkeaan laatuun.
Laatu ja toimitusvarmuus ovat koko toimintamme 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

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

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

v

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 0400653701) ja KIVITASKU-pientaloja.

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.fi

y
Swerock Oy

Karvaamokuja, 00380 Helsinki
Puh 0440 111 008
www.swerock.fi
info@swerock.fi
Liedon toimisto
Hyvättyläntie 10 B 5, 21420 Lieto
Puh 02 4845 600
www.swerock.fi
Valmisbetonitehtaita ja toimipisteitä:
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

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

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
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hakemisto
Betoniteollisuus ry:n
kannatusjäsenyritysten tuotteet,
palvelut ja toimipisteet

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen
lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.

d

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

c

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

a

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

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

f

Muut toimipisteet:

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

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

ARDEX-Opiston maksuttomat koulutukset –
katso kurssikalenteri

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)

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 elementtitehtaiden, rakennusliikkeiden, raudoittamoiden
ja vuokraamoiden koneita ja palveluita tarjoava
yksityinen perheyritys.
Olemme palvelleet asiakkaitamme ammattitaidolla ja luottamuksella jo vuodesta 1972, joten
osaamisemme perustuu lähes 50 vuoden kokemukseen rakennusteollisuuden ammattilaisena.
Olemme tunnettuja laadukkaista harjateräksen
käsittelyyn soveltuvista koneista ja automaatiolinjoista, tunnetuimmat päämiehemme ovat
Schnell – Tecmor – Krenn – Edilgrappa.
Toimintaamme kuuluvat myös automaatiolinjastot betonielementtien pinnan viimeistelyyn,
joissa päämiehemme on myös tunnettu Maema.
Harjateräsautomaatiolinjat ja automaatiolinjastot betonielementtien pinnan viimeistelyyn räätälöimme asiakaskohtaisesti ja toimitamme ne
asennettuina sisältäen myös käyttökoulutuksen.

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

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työohjepankista

b

Finnsementti Oy

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

Finnsementti on suomalainen sementinvalmistaja. Meillä finnsementtiläisillä on yli sadan vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Olemme
jatkuvasti kehittyvä, laajan tuotevalikoiman
omaava sementin valmistaja, teollisuudenalan
kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Merkittävä
osa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Paraisilla ja Lappeenrannassa sijaitsevilla sementtitehtaillamme. Lisäksi meillä on kuonajauhetehdas ja terminaali Raahessa. Terminaalejamme
sijaitsee myös Kirkkonummella, Koverharissa,
Maarianhaminassa, Oulussa, Pietarsaaressa,
Porissa ja Vaasassa.
Finnsementti on Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritys. Sementtimme kotimaisuusaste on noin 90
prosenttia. Valikoimaamme kuuluvat sementin
lisäksi myös kuonajauhe, betonin seos- ja lisäaineet sekä kivirouheet.
Kuulumme kansainväliseen CRH-konserniin,
joka on yksi maailman suurimmista rakennusmateriaaliyrityksistä.

j
Contesta Oy

Jackon Finland Oy

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

Toravantie 18, 38210 Sastamala
Puh 010 8419 222
www.jackon.fi
myynti@jackon.fi

Vantaan toimipisteen lisäksi:

EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

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

Nyt myös EPS-suojatulpat betonielementtien
nostolenkeille!

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Tuotevalikoimassamme on myös laaja valikoima
rakennuskoneita, telineitä, nostimia ja nostureita.
Maahantuomme edustamamme tuotteet yksinoikeudella ja huolehdimme tehokkaasti niiden
jälkimarkkinoinnista.
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JSC LitMet

Rietavo St. 7, LT-90161 Plunge, Lithuania
Puh +370 448 730 09
Fax +370 448 730 10
www.litmet.com
office@litmet.com
reshetov@litmet.com
Muut toimipisteet:
Suomen varasto
Tiilitie 9, 45200 Kouvola

l
Leimet Oy

Yrittäjäntie 7, 27230 Lappi
www.leimet.fi
leimet@leimet.fi
Paalutarvikkeita jo yli 55 vuoden kokemuksella.

m

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

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys.
Yrityksen pääkonttori on Lahdessa.
Peikko valmistaa monentyyppisiä betoniliitoksia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Peikon innovatiiviset ratkaisut
tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa
ja turvallisempaa.
Peikon tavoitteena on tarjota asiakkaillemme
alan johtavia ratkaisuja, jotka ovat laadukkaita,
turvallisia ja innovatiivisia. Tuomme markkinoille säännöllisesti uusia ratkaisuja ja palveluja.
Peikko investoi alallaan laajimmin tutkimukseen
ja tuotekehitykseen.
Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 1 800
henkilöä yli 30 maassa.

Master Builders Solutions
Finland Oy

Lyhtytie 3, 11710 Riihimäki
Puh 010 830 2000
https://www.master-builders-solutions.com/fi-fi
Tilaukset@mbcc-group.com

PERI Suomi Ltd Oy

Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää
Puh 010 8370 700
info@peri.fi
www.peri.fi

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

p

PBM Oy / Pohjois-Suomen Betonija 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 maarakennusalan tutkimuslaitos.
PBM tekee monia erilaisia tutkimuksia niin yrityksille kuin yksityisille asiakkaille. Toimintaperiaatteenamme on rehellinen ja edullinen palvelu.

Paroc Group Oy

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

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

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

Pintos Oy

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

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

Tuote- & palveluosio webissä

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

BETONIPALLAS kehittää
A RT B E T O N I toteuttaa

Kemiallisella värjäyksellä kaunis
ja kestävä pintakäsittely
Elementtivärjäykset tehtaalla toteuttaa:

Oiva on Finnsementin uusi ympäristöystävällinen sementti.

Rakentamassa
kestävää Suomea

Kangasala-talon on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen.

1 2021
1 2021

Online Training

Koulutamme nyt myös verkossa!
Ilmoittaudu ARDEX-Opiston verkkokurssille osoitteessa ardex.fi/ardex.opisto
Luvassa on kattava tietopaketti märkätilarakentamisesta, eikä päivän sisältö ole pelkkää luentoa.
Sisäilmakorjausten työtekniikoissa perehdytään mm. ilmavuotojen, rakennekosteuden ja radonin hallintaan.
Seuraavat verkkokurssipäivät:

Märkätilapäivät 23.3. ja 7.4.2021
Sisäilmapäivä 25.3.2021

