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Hallittu betonin päällystäminen !

Kaikki ARDEX - höyrynsulkutuotteet     
toimivat betonin alkalisuojana, 
  lisäämättä rakenteen kosteutta.

ARDEX-höyrynsulkutuotteella      
 varmistat rakenteen toimivuuden 
  ja sisäilman laadun
...ja tasoitetta käytät tasoittamiseen.

Höyrynsulkujen käyttöalueet -taulukko 
sekä työohjepankin järjestelmäratkaisut 
osoitteessa ardex.fi

Katso kevään viimeiset verkkokurssit www.ardex.fi/ardex-opisto/verkkokurssit



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

Lue lisää: peikko.fi/peikkoway

WELDA® KIINNITYSLEVYT 
RAKENTEIDEN VÄLISIIN HITSAUSLIITOKSIIN

BOLDA® – 
PILARILIITOSTEN TULEVAISUUS
30 vuotta sitten kehitimme kompaktin ja kestävän ratkaisun, joka teki  
pilareiden pystyttämisestä nopeampaa, turvallisempaa sekä  
tehokkaampaa. 

Nyt olemme tehneet sen taas. BOLDA® on nykypäivän – ja tulevaisuuden – 
elementtirakentamisen vaatimuksiin suunniteltu pilarikenkä, joka on  
pienikokoisempi ja suorituskykyisempi. Se on maailman ainoa ETA-arvioinnin 
omaava, ja sen perusteella CE-merkitty suuren kuormituskestävyyden  
pilarikenkä.

Rakenna 
korkeammin, 
suuremmin  
ja nopeammin

BOLDA®

Oiva on Finnsementin uusi ympäristöystävällinen sementti.

Rakentamassa 
kestävää Suomea
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UMBRA
 Betonin patinointimenetelmä

BETONIPALLAS kehittää
A RT B E T O N I  toteuttaa

Kemiallisella värjäyksellä kaunis 
ja kestävä pintakäsittely

Elementtivärjäykset tehtaalla toteuttaa:

Työmaa: Fredriksberg, Helsinki



Muotit  Telineet  Suunnittelu   www.peri.fi

Näyttäviä betonipintoja
PERI MAXIMO -järjestelmämuotilla
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BETONIRAKENTEIDEN PINNAT / LUOKITUSOHJEET

BY40
2021

Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.fi.weber/rep-betonikorjaus

REP-betonikorjaus
— jotta sinä pääset helpommalla

Loimme selkeän ja luotettavan betonikorjaus- 
järjestelmän, jotta onnistut helpommin työssäsi. 
Järjestelmä koostuu yksinkertaisimmillaan  
kahdesta universaalista tuotteesta ja kattaa  
betonin paikkauksen ja ylitasoituksen.

1. Paikkaus 
weber REP 25+ Korroosiopaikkauslaasti

2. Ylitasoitus 
weber REP 975 Tasoituslaasti KARKEA 



Olosuhdeseuranta avaimet-käteen palveluna
Betonin kuivumisen seuranta ja kuivumisaikaennuste
Kosteusmittausten suunnittelu ja raportointi RT 103333
mukaisesti
Yhteensopiva kaikkien olosuhdeseuranta- ja
kosteusmittaus -laitteiden kanssa
Vähentää raportointityötä ja parantaa raporttien laatua
Työmaalta tehdyt mittaukset heti nähtävillä verkossa

HumiSense
Älykäs ratkaisu olosuhteiden 
ja kosteuden mittaamiseen

www.serviz.fi
myynti@serviz.fi
040 768 6500
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Kivirakentamisen
standardi.

Tutustu: lammi.fi/kokemuksia

BETONIOSAAMISTA
JO VUODESTA 1983

Ruskon Betoni -konserni on valmisbetoniin ja 
siihen liittyviin palveluihin keskittynyt kotimainen 
perheyritys. Panostamme toiminnassamme ja 
tuotteissamme tinkimättömään laatuun sekä 
joustavaan asiakaspalveluun. Toimitukset 
hoidamme tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Anna meille idea, ja me toteutamme sen!

ruskonbetoni.fi



MAKING
POSSIBLE

YOUR
CREATIVE
FACADES

Photos by Anders Portman

Library in the town of Nokia, Finland.
Paper texture polymer concrete panels.
ARCHITECT: Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy | Pekka Koli.

Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava

bit.ly/ulmaseroc 
P. 050-3588040 

ulmaarchitectural.com
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O T A  M E I H I N  Y H T E Y T T Ä
J A  A U T A M M E  T O T E U T T A M A A N  T I L A S I :

020 730 8600 | www.master-chemicals.fi

L A A T U  A L K A A 
L A T T I A N  T A S O LT A .

Haluamme auttaa sinua löytämään juuri sopivat 

lattiapinnoiteratkaisut, jotka ovat kestäviä niin 

materiaalien kuin elinkaaren puolesta. Kysy 

lisää, niin kerromme, mikä kaikki on tämän 

päivän massalattioilla mahdollista, ja etsimme 

luovat ratkaisut tilaasi.

Tatu Tuominen: Satujen palatsit, 2020
Kuva: Patrik Rastenberg, 2020
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Arkkitehtiopiskelijoiden ehdotus
“Ikimänty” voitti Kerrostalon
korjauksen ideakilpailun 2020

•  Lue lisää arkkitehtiopiskelijakilpailusta ja 
    kilpailun voittajista
•  Julkisivuremontti 2021 -kilpailu käynnissä

TUTKIMUKSET:
•   Tulossa by 64 Tuulettuvat julkisivut -ohje ja 
    by 75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
    kuntotutkimusohje
•  Käynnissä Julkisivujen Markkinat 2021 -tutkimus

www.julkisivuyhdistys.fi 

Liity jäseneksi.



Kivitalo
on hyvän rakentamisen symboli

kivitalo.fi

Tiili ja paikallavalettu betoni ovat keskeisiä materiaaleja toimivan yhteis-
kunnan ja elinvoimaisten kaupunkien rakentamisessa. Niiden käyttö on 
tulevaisuudessakin ekologisesti kestävää kierrätysainesten yhä laajemman 
hyödyntämisen, uusiutuvan energian käytön sekä teollisten innovaatioiden 
myötä. Vähähiilisten tuotevaihtoehtojen valikoima kivirakentamisen eri 
ratkaisuihin on jo nyt kattava ja kasvaa nopeasti.

Rudus Oy • Wienerberger Oy • Celsa Steel Service Oy 
Peri Suomi Ltd Oy • Betoniteollisuus ry • Finnsementti Oy

Kestävä kivitalo -yritysryhmän tavoitteena on edistää pitkäikäisiä, taloudellisia ja 
teknisesti korkealuokkaisia paikallarakentamisen ratkaisuja betonilla ja tiilellä. 
Tutustu paikallarakentamisen asiantuntijasisältöihin ja ota käyttöön suunnittelutyötä 
ohjaavat rakennedetaljit kivitalo.fi.
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Pääkirjoitus Preface

Ohjaako vähähiilisyyden tavoite 
rakentamista viisaasti?
Rakentamismääräyksiin on tulossa kokonaan uutena toiminnallisena 
vaatimuksena vähähiilisyys ja sen ohjauskeinoksi niin sanottu hiilikatto. 
Hiilikatolla tarkoitetaan laskennallista enimmäishiilipäästöä (kg-CO2e/
m2,a), jota rakennus ei saa elinkaarensa aikana ylittää. 

Konseptitasolla vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä kuulostaa 
yksinkertaisen toimivalta tavoitteelta, mutta on silti paikallaan pohtia, 
ohjaako se rakentamista viisaasti. 

Jokaiselle rakennukselle asetetaan sekä yhteiskunnan että omis-
tajan ja käyttäjän taholta kymmeniä erilaisia toimivuusvaatimuksia. 
Vähähiilisyystavoitteen tekee perustaltaan ongelmalliseksi se, että 
muut rinnakkaiset tavoitteet ovat vain harvoin suoraan vähähiilisyyttä 
tukevia. Useimmissa tapauksissa muiden vaatimusten toteuttaminen 
kasvattaa rakennuksen hiilipäästöä. 

Määräyspohjaisten vaatimusten suhteen tilanne on selvä. Ne on 
täytettävä vähähiilisyydestä huolimatta. Toki on huomattava, että 
määräykset kattavat vain pienen osan laadukkaan rakentamisen vaa-
timuksista, ja silloinkin ne asettavat vain minimitason. 

Omistajan ja käyttäjän tavoitteiden suhteen tilanne on toisin. Jos ja 
kun hiilikatto alkaa ohjata rakentamista, joudutaan tekemään arvovalin-
toja. Halutaanko kaunis ja hulevesiystävällinen viherkatto vai parempi 
ääneneristävyys huoneistojen välille. Jos haluamme panostaa lasken-
nalliseen vähähiilisyyteen, emme valitse niistä kumpaakaan.   

Ilman korkeampaa matematiikkaa voi päätellä, että vähähiilisin 
rakennus syntyy, kun käytetään mahdollisimman vähähiilisiä mate-
riaaleja ja niitäkin mahdollisimman vähän. Poikkeuksen tekevät lähinnä 
lämmöneristeet ja talotekniikka, koska niillä voidaan pienentää raken-
nuksen energiankulutusta ja siten käytönaikaista hiilipäästöä. 

Vähähiilinen rakennus on otaksuttavasti muotokieleltään yksinker-
tainen, mielellään lähellä kuutiomuotoa. Kaikki ”ylimääräiset” muodot 
lisäävät materiaalin käyttöä ja kohottavat siten hiilijalanjälkeä. Tästä 
seurannee näkyviä vaikutuksia arkkitehtuuriin.

Vähähiilisimpiä ovat ranskalaiset parvekkeet, koska parveke on pelk-
kää ”hiilikuormaa”. Tämä johtuu siitä, että parvekkeiden alaa ei lasketa 
pinta-alaan, jolle hiilipäästöt jyvitetään. Lisäksi näissä yleisesti käytet-
tävien alumiinin ja lasin ominaispäästöt ovat huomattavan korkeita.

Näyttävä ja kestävä betoninen tai muurattu julkisivu nostaa raken-
nuksen hiilipäästöä verrattuna kevyempiin ratkaisuihin. Kivitalon 
tuntuman voi saada levyrakenteen tai lämmöneristeen päälle tehdyllä 
ohutrappauksella, mutta harvapa meistä on sitä mieltä, että ratkaisu 
on aivan saman veroinen. 

Muuntojoustokaan ei tule ilman hiilikuormaa, sillä teknisesti muun-
tojoustavuus näkyy tavallisesti pitkinä jänneväleinä ja normivaatimuk-
sia kantavampina välipohjina. Hallimaisen rakennuksen ulkoseinälinjan 
pilarit saatetaan suunnitella tuplakuormille, kun varaudutaan myöhem-
min toteutettavaan laajennukseen. Vähähiilistä tavoittelevan kannattaa 
unohtaa laajennusvaraus.

Vastaavia, tulossa olevan hiilikattosääntelyn problematiikkaa hei-
jastavia esimerkkejä on loputtomasti.

Jotta otsikon kysymykseen voisi vastata myöntävästi, hiilikatto-
sääntelyä tulee kehittää merkittävästi niin, että rakennuksen toimin-
nalliset ominaisuudet on mahdollista ottaa huomioon hiilikaton tason 
määrityksessä. Ilman sitä on ilmeistä, että vähähiilisyystavoite ohjaa 
rakentamista epämielekkäästi. Sillä taas on todennäköisesti kaksi 
ikävää seurausvaikutusta: Epämielekkääksi koettua lainsäädäntöä ei 
pidetä legitiiminä, eivätkä sen mukaan rakennetut rakennukset ole 
välttämättä edes vähähiilisiä.
Jussi Mattila, 
toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry

Do decarbonisation targets steer building wisely?
A completely new requirement for decarbonisation is to be introduced 
in the building codes, and the tool used to steer towards decarbonisa-
tion is referred to as the carbon ceiling. The carbon ceiling indicates 
the theoretical maximum carbon emissions (kg-CO2e/m2,a) which the 
building may not exceed during its lifecycle. 

Every building must meet dozens of different requirements related 
to functionality and other properties, defined by the society as well as 
the building owner and user.  The situation is straightforward as far as 
regulatory requirements are concerned. They must be fulfilled, regard-
less of decarbonisation. 

But the situation changes when it comes to the requirements of 
the owner and the user. If the carbon ceiling starts to steer building, 
value choices must be made. The carbon content of a building can be 
minimised with materials that are as low in carbon as possible, and by 
reducing even their amount to the minimum. Exceptions to this are 
primarily thermal insulation materials and building services as they 
can be used to reduce the energy consumption and thus the service life 
carbon emissions of the building. 

A low-carbon building is simple in form, close to a cube. All “extra” 
shapes and overhangs increase material consumption which translates 
into a bigger carbon footprint. This will have visible consequences in 
architecture.

An impressive and strong facade of concrete or brickwork increases 
the carbon emissions of the building compared with lighter structural 
solutions. Thin coat plaster on top of a panel structure or thermal insu-
lation can be used to emulate a stone building, but it is not an equal 
solution in terms of structural properties. 

Modifiability cannot be achieved without carbon loading, either, as 
technically modifiable structures are usually implemented by means of 
long spans and larger load bearing intermediate floor structures. The 
columns in the external wall line of a hall-type building can be designed 
for double loads in readiness for a later extension of the building. A 
developer striving for decarbonisation, however, would in this case have 
to abandon ideas of later expansions.

There is an endless amount of examples of corresponding problems 
resulting from carbon ceiling-based regulation.

To allow the answer to the question made in the title to be yes, carbon 
ceiling-based regulation must be developed further so that the functional 
properties of the building can be taken into consideration in the deter-
mination of the carbon ceiling level. Without this, building is steered 
irrationally by the decarbonisation target. When regulations are con-
sidered to be irrational, they are not held as legitimate and building to 
such regulations will not necessarily even produce low-carbon buildings.
Jussi Mattila, 
Managing Director, Association of Concrete Industry in Finland

1 Jussi Mattila
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Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka

Tikkurilan kirkko

Asemapiirros 1:1000 (A3)

N

Site plan 1:1000

Tikkurilan kirkon on suunnitellut arkkitehti-
toimisto OOPEAA Office for Peripheral Archi-
tecture  pääsuunnittelijana ja vastaavana ark-
kitehtina Anssi Lassila ja projektiarkkitehtina 
Iida Hedberg. 

Kirkkosali on rakennuksen sydän. Se on 
voimakas valolla ja materiaalilla toimiva tila, 
joka mukautuu joustavasti moneen käyttöön. 
Materiaalien käyttö on avointa ja rehellistä; 
tiili näyttää tiileltä, puu puulta, betoni beto-
nilta.  Tavoitteena on kuitenkin ollut arjesta 
irtautuminen. Kirkkosalin korkeus on kuin 
suomalaisen metsän puiden latvat, kuusiver-
hoiltu katto nousee 14–15 metrin korkeuteen. 
Salin materiaaleina puu ja paikallavalettu 
betoni muodostavat voimakaksikon, joka luo 
tunnelmaa pysyvyydestä ja kodikkuudesta, 
lämmöstä ja lohdusta. Taidokkaasti sijoitet-
tujen ikkuna-aukkojen kautta tilaan siivilöi-
tyvä valo vahvistaa tätä aitojen ja käsin kos-
keteltavan karkeiden materiaalien luomaa 
tunnelmaa. 

Rakennus on suunniteltu palvelemaan 
yhteisön monenlaisia tarpeita. Salin lisäksi 
rakennuksesta löytyvät kahvila, Pienten paikka 
perheille, ryhmätiloja, kokous- ja työtiloja, aula 
sekä sisäpihan kirkkotarha. Yleisölle avoimet 
kohtaamisen tilat sijoittuvat ensimmäiseen 
ja toiseen kerrokseen. Kolmannessa ja neljän-
nessä kerroksessa sijaitsevat tilat tarjoavat 
puitteet työskentelyyn ryhmätyötiloista aina 
pienempiin keskustelu- ja terapiahuoneisiin ja 
kokousten järjestämiseen. 

OOPEAA, Office for Peripheral Architecture   
oopeaa@oopeaa.com 
Rakenteet ja allianssihanke-tekstit: 
Maritta Koivisto, päätoimittaja, Betoni 
arkkitehti SAFA 
maritta.koivisto@betoni.com

Vantaan Tikkurilan uusi valoisa kirkko henkii betonin ja puun 
sekä ulkopuolelta tiilen onnistunutta vuoropuhelua. Tammikuussa 
2021 käyttöön vihitty kirkko on Tikkurilan seurakunnan ja Vanda 
svenska församlingin kotikirkko, minkä lisäksi siellä toimivat 
myös Vantaan seurakuntien hallinto ja yhteinen seurakuntatyö.

Rakennuksen viherkatolle ja ympäröi-
vään kaupunkitilaan avautuvat näkymät 
tuovat tiloihin paljon valoa ja yhdessä sei-
nien värimaailman kanssa ne luovat varsin 
eritunnelmaisia tiloja. Sisäpihan kirkkotarha 
tuo vehreän näkymän aulaan sekä osin seu-
rakuntasaliin. Se rajaa kerrostalojen puolijul-
kisen pihan ja tarjoaa mahdollisuuden avata 
aulan toimintoja myös ulkotilaan lämpimänä 
vuoden aikana.

Kokonaisuutena kortteli on luonteeltaan 
hyvin urbaani. Rakennus on osa kaupunkia 
ja muodostaa ikään kuin vastaparin kaupun-
gintalolle. Se ottaa roolinsa kirkkona keskellä 
kylää, osana yhteisöä, mutta rohkeasti oman-
laisena. Rakennus asettuu vuoropuheluun 

1 Asemapiirros.

2 Kirkkosali on rakennuksen sydän. Se on voimakas 

valolla ja materiaalilla toimiva tila.
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Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka
Tikkurilan kirkko

ympäröivän kaupunkitilan kanssa ja luo 
voimakkaalla hahmollaan identiteettiä ja 
tunnistettavuutta alueelle. Samalla se on hel-
posti lähestyttävä eikä sisään menemiselle 
muodostu kynnystä. 

Kirkon kolminaisuuteen viittaava muoto 
juontuu rakennustilasta, mutta se voidaan 
nähdä myös symbolisena. Kirkon katolla 
kohoaa liki kaksimetrinen lehtikullattu risti. 
Lisäksi kirkon julkisivussa on tiilistä muodos-
tuva reliefimäinen risti. 

Julkisivujen tiilet
Tikkurilan kirkon julkisivun materiaalina tiili 
liittää rakennuksen luontevalla tavalla osaksi 
korttelia, jonka keskelle se rakentuu. Tiilillä on 
luonnetta ja tunnelmaa, punaisesta siirrytään 
sävyjen kautta nurkan vaaleampaan. Tiiliver-
hoilu on elävä ja monivärinen ja sen värinvaih-
dokset ovat hienopiirteisiä. Yksittäiset värit 
paljastuvat hiljalleen katsojan lähestyessä 
rakennusta. Tiilet on valmistanut tanskalai-
nen tiilitehdas Petersen, joka valikoitui tiilien 
toimittajaksi pitkän perinteen ja laajan väri-
jakauman vuoksi.

Tiilien moninaisuus heijastelee seura-
kunnan jäsenten moninaisuutta. Osa tiilistä 
on käsin painettuja erikoistiiliä, joista löytyy 
Raamatun sanoja ja lauseita, jotka muodosta-
vat kristillisiä elämänviisauksia. Tiileissä on 
yhteensä 101 sanaa Raamatusta. Taiteilija – 
arkkitehtikaksikko Jaana Partasen ja Heikki 
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TIKKURILAN KIRKKO

Cafe
and nursery

Church hall

Social services 
and meeting spaces

Offices 

Social housing/
Student housing

City hall

Main entrance

Toiminnot ja avautuminen katutilaan

Courtyard
(semi-public)

Public space and functions
The block offers various functions to the community.

The church square and the courtyard serve as a gathering space.

3

4

5

3 Kirkon kolminaisuuteen viittaava muoto juontuu 

rakennustilasta, mutta sen voi nähdä symbolisena.

4 Kaupungintalon edustalla, kirkkoa vastapäätä 

on betoninen vesiallas istuinreunuksineen, jossa on 

muun muassa pronssinen "Kalastajatyttö"-patsas. Se 

on osa Merja Rankin ja Outi Turpeisen "Apaja"-veistosta 

vuodelta 2016.

5 Tikkurilan kirkko on osa jaajempaa valmistumassa 

olevaa korttelikokonaisuutta.
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6 1. kerros

 1 Entrance

 2 Service desk / info point

 3 Lobby area / shared space

 4 Café

 5 Children's nook

 6 Sacristy

 7 Church hall

 8 Church hall – additional space

 9 Church – workshop space

 10 Storage

 11 Locker room area

 12 Toilets

 13 Recess room

 14 Access to kitchen

 15 Kitchen

 16 Storage for movable furniture

 17 Side space for the café

 18 Technical space

 19 Inner courtyard

 20 Garbage

7 2. kerros

 1 Waiting area

 2 Choir balcony

 3 Organ

 4 Conference space / additional balcony

 5 Day club

 6 Day club kitchenette

 7 Day club storage

 8 Technical space

 9 Office

 10 Lockeroom

 11 Customer service room

 12 Meeting room

 13 Storage for musical instruments

 14 Maintenance / cleaning storage

 15 Printers / storage

8 3. kerros

 1 Library / lounge area

 2 Work area

 3 Office / consultation room

 4 Work area

 5 Calm space
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9

9 Kirkkosalin korkeus on kuin suomalaisen metsän 

puiden latvat, kuusiverhoiltu katto nousee 14–15 metrin 

korkeuteen. Salin materiaaleina puu ja paikallava-

lettu betoni muodostavat voimakaksikon, joka luo 

tunnelmaa pysyvyydestä ja kodikkuudesta, lämmöstä 

ja lohdusta. 
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Lamusuon mukaan tavoitteena on, että ohi-
kulkijan katse poimisi tästä julkisivujen tiilitai-
deteoksesta ”Toivo” aina jotakin hieman uutta, 
kuin kirjastosta ikään. 

Taide osana kokonaisuutta
Taide on tehty täydentämään kokonaisuutta. 
Osana rakennuksen arkkitehtuuria taiteelle 
on suunniteltu oma paikkansa ja roolinsa. 
Ulkoseinän ”muraali” ottaa lähtökohdakseen 
rakennuksen monivärisen tiilijulkisivun väri-
maailman.

Kirkon kokonaistaiteen on suunnitellut 
taiteilija-arkkitehtikaksikko Jaana Partanen 
ja Heikki Lamusuo tiimeineen. He toteuttivat 
kirkkoon yhteensä neljä taideteosta.

Kirkkosalin betoniseinään on veistetty 
3,5-metrinen risti ”Usko”, jota tehostaa lehti-
kultainen pinnoite. Vastapäisellä seinällä on 
betoniin veistetty kastepuu ”Rakkaus”, joka on 
koristeltu hopeavärillä ja pinnoituksen jälkeen 
yksityiskohtiin on lisätty 24 karaatin kultaa. 
Puuhun kiinnitettyihin uniikkeihin kastehel-
miin solmitaan nauhoja, joihin kirjoitetaan 
kastettavien lasten nimet.  

Kirkkosalin lasiseinissä on niihin poltet-
tua digitaaliprinttiä. Kristillisiä symboleita 
esittävän ”Ikuisuus”-teoksen luonne vaihtelee 
vuoden- ja vuorokaudenajan sekä valaistuk-
sen mukaan. Lasiteokset ovat kuin modernia 
lasimaalausta ja ristit, kalat, kyyhkyset ja muu 
symboliikka muodostavat kokonaisuuden, joka 
kertoo kristinuskon sanomaa visuaalisin kei-
noin. Osittain läpikuultavassa teoksessa on 
muutoksen tuntua myös molemmin puolin 
ohi kulkevien ihmisten kautta. 

Tekstiilit
Tikkurilan kirkon kirkkotekstiilit on tehnyt 
tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Kirkkotekstii-
lien symboliikan keskeisen aiheet ovat Kris-
tuksen profiili, tämän päivän pyhiinvaeltajat 
ja elämänpuu.

Alttariliinassa profiili on sivukuva, joka 
toistaa Jumalan kolmea persoonaa, Isä, Poika 
ja Pyhä Henki. Tekstiilin keskelle on kirjottu 
pitsiä, jossa puunoksat, -lehdet ja silmut kie-
toutuvat yhteen. Kirjonta jatkuu läpi koko 
tekstiilin muuttuen välillä puunsyiden muo-
dostamiksi poluiksi. Ne ovat samalla ihmisten 
polkuja eli pyhiinvaellusreittejä pitkin elämän-
puuta. 

Urut
Tikkurilan kirkon urut on rakentanut urku-
rakentamo Veikko Virtanen Oy. Soinnillisen 
ja teknisen suunnittelun lähtökohtana on J. 
A. Zachariassenin soitinrakennustyyli. Urut 
eivät kuitenkaan ole historiallisen esikuvan 
mukainen kopio, vaan rakennettu juuri tätä 
kirkkosalia silmällä pitäen.  

Urkujen modernin fasadin on suunnitel-
lut Caspar Åkerblom yhteistyössä OOPEAA:n 
kanssa. Suunnittelussa on otettu huomioon 
niin uuden kirkkosalin arkkitehtuuri, kuin 
urkujenrakentamiseen liittyvät tekniset vaa-
timukset. Fasadissa voi nähdä viittauksia 
uusgotiikasta, joka oli yksi Zachariassenin 
urkufasadeille ominainen tyylisuunta.

Uruissa on 20 Vantaan Pyhän Laurin kirkon 
entisten, vuonna 1895 rakennettujen, urkujen 
pilliä. Kaikkiaan uruissa on 944 pilliä. 

Tornikellopeli eli carillon
Kirkossa on carillon eli tornikellopeli, eri 
sävelkorkeuksille viritetyistä kelloista koos-
tuva soitin. Kellopeliä soitetaan käsin ja jaloin 
soittopöydän avulla. Keski-Euroopassa torni-
kellopelejä on runsaasti, mutta suomalaiseen 
äänimaisemaan Tikkurilan kirkon kellopeli on 
tuonut jotakin aivan uutta. Kellojen toteutuk-
sessa on ollut keskeisessä roolissa vantaalai-
nen kirkontorniteknikko Supavit Nummelin. 
Kirkon tornikellopeli koostuu 31 kellosta ja sillä 
voi soittaa miltei millaista musiikkia tahansa. 
Suurin, 450-kiloinen kello, on yksi Tikkurilan 
edellisen kirkon kelloista. Soittimen muut 
kellot on valanut hollantilainen Koninklijke 
Eijsbouts Klokkengieterij. 

Hanke eteni allianssimallilla 
Uusi kirkkohanke alkoi vanhan 1956 valmistu-
neen kirkon purkamisella vuonna 2018. Uusi 
kirkko nousi vanhan tilalle samalle tontille. 
Tontilla olleiden vanhan kirkon, kellotapulin ja 
seurakunnan virastotalon purkutöihin voitiin 
ryhtyä vasta syksyllä 2018, kun kaupunki oli 
hyväksynyt Asemantien ja Unikkotien välisen 
korttelin asemakaavan muutoksen. Kirkollis-
ten rakennusten lisäksi purettiin viereinen 
liikerakennus.

Uuden rakennuksen bruttoala on noin 3500 
neliömetriä, joka on puolet vähemmän kuin 
vanhassa kirkossa ja virastotalossa. 

Vantaan seurakuntayhtymä halusi var-
mistaa hankkeen onnistuminen niin talou-
dellisesti, toiminnallisesti kuin esteettisesti. 
Rakennuttaja pyysi tarjoukset allianssista 
keväällä 2017. Kilpailutuksen kautta allians-

10

10 Betoninen portaikko nousee toisen kerroksen  

toimisto- ja kokoontumistiloihin.

11 Urkujen modernin fasadin on suunnitellut Caspar 

Åkerblom yhteistyössä OOPEAA:n kanssa. Suunnit-

telussa on otettu huomioon niin uuden kirkkosalin 

arkkitehtuuri, kuin urkujenrakentamiseen liittyvät 

tekniset vaatimukset

12 Kirkko vihittiin käyttöön tammikuussa 2021.
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14 Yli kolmemetrinen Usko on viimeistelty lehtikul-

lalla. 

15 Lasitaideteos Ikuisuus kertoo kristinuskon sano-

maa visuaalisin keinoin. 

16  Tiilitaideteos Toivo pyrkii antamaan ohikulkijalle 

aina jotain uutta luettavaa. 

13 Rakkaus-kastepuussa näkyviin kastehelmiin sol-

mitaan nauhoja, joihin kirjoitetaan kastettujen lasten 

nimet.
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tehtäviä ja lisävarmistuksia, suunnittelun 
pysyessä mahdollisimman avoimena varsi-
naiseen toteutukseen saakka. 

Tikkurilan kirkko valmistui Tikkurilan 
keskustakorttelin kohteista ensimmäisenä. 
Samaan aikaan kortteliin rakennettiin keväällä 
2021 valmistuvia asuinrakennuksia. Työmaiden 
työvaiheiden yhteensovittaminen on ollut 
tiiviissä kaupunkiympäristössä jatkuvaa ja 
vaatinut saumatonta yhteistyötä ja avointa 
viestintää työmaiden välillä.

Lujatalolla on viiden vuoden ylläpitoal-
lianssi kirkosta. Näin voidaan varmistaa sään-
nöllisellä yhteydenpidolla, että rakennus pysyy 
hyvässä käyttökunnossa. 

Kirkon kustannusarvio oli 21,3 miljoonaa 
euroa. Tähän summaan eivät sisälly erillisinä 
urakoina samalle tontille rakennettavat Van-
taan seurakuntayhtymän vuokratalot eivätkä 
HOAS:in opiskelija-asunnot.

Rakentamista ja rakenteita 
keskellä kaupunkia
Uuden kirkon rakentaminen käynnistyi vuo-
den 2019 alussa. Yksi allianssin päätöksistä 
oli rakentaa kellariton rakennus. Alueella on 
pohjaveden pinta korkealla, joten siihen liit-
tyvät riskit haluttiin välttää. Lisäksi rakennus 

oli paremmin sovitettavissa budjettiin ilman 
kellaria, koska tämä olisi vaatinut vedenpai-
neen vuoksi erityisratkaisuja. 

Tontin maaperä on savea, joten rakennus 
paalutettiin. Rakennuksen alla on tuulettuva 
alapohja. Lisäksi talotekniikka on saatu sijoi-
tetuksi rossipohjan ryömintätilaan.

Rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnitte-
lusta toteutukseen korostui kirkkorakennuk-
sen pitkäikäisyys. Ratkaisuilla on tähdätty 
vähintään 200 vuoden käyttöikään. 

Rakennuspaikka keskellä kaupunkia toi-
mintoineen ja asukkaineen piti ottaa joka 
vaiheessa huomioon. Uusi kirkko rakennettiin 
kiinni kahteen asuinrakennukseen, jotka olivat 
samaan aikaan työn alla. Työmaiden välillä tar-
vittiin saumatonta viestintää.

Kirkkosaliin on yhdistettävissä kaksi salia, 
jolloin istumapaikkojen määrä nousee 150:stä 
noin 400 paikkaan. Kalusteratkaisut tukevat 
tilojen muunneltavuutta.

Materiaaleissa pitkän elinkaaren valintoja 
Kirkon materiaalivalinnoissa on panostettu pit-
kään elinkaareen. Korkean kirkkosalin seinät 
ovat pääosin paikallavalettua betonia rouheine 
pintoineen, joissa näkyy lautamuottien jäljet. 
Kadun puoleisilla sivuilla vuorottelevat beto-

sikumppaneiksi valittiin tilaajana Vantaan 
seurakuntayhtymä, urakoitsijana Lujatalo Oy 
ja kirkon suunnittelijana Arkkitehtitoimisto 
OOPEAA. Lisäksi allianssin toimintamallin 
projektiin loi seurakunnan rakennuttajakon-
sultti Boost Brothers. 

Allianssimallia hyödyntämällä rakentami-
sen kustannukset voitiin pitää hallinnassa ja 
osapuolet olivat jatkuvasti tietoisia hankkeen 
aikataulusta. 

Kehitysvaiheessa suunnitelmia sorvattiin 
ja kustannuksia laskettiin useampaan ker-
taan, jotta saavutettaisiin hankkeelle asete-
tut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. 
Tämän rinnalla aikataulutuksen piti toimia 
niin, että seurakuntayhtymä pystyi tekemään 
tarvittavat päätökset oikea-aikaisesti. Käyttä-
jien toiveiden, tiukan budjetin ja visuaalisten 
tavoitteiden yhteensovittaminen vaati paljon 
työtä.  Mukaan oli otettava myös viranomais-
ten vaatimukset ja määräykset. 

Avoimen vuorovaikutuksen kautta löy-
dettiin hyvä tasapaino. Kehitysvaihe päättyi 
vuoden 2018 lokakuussa, jonka jälkeen siirryt-
tiin toteutusvaiheeseen.

Rakentamisessa allianssimuodolla toteu-
tettu kohde asetti työmaan eteenpäin viemi-
selle tavanomaisesta hankkeesta poikkeavia 
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nipilarit ja korkeat ikkunasyvennykset. Valo 
ja varjot luovat saliin tunnelmaa ja korostavat 
pintoja.

Sisätiloissa lämpöä betonin rinnalle tuo 
puu, jota on käytetty monipuolisesti seinäpin-
noissa ja kattorimoituksessa sekä kalusteissa.

Betonin osuus rungossa on lähes 100 pro-
senttia ja sisäpinnoissa 50 prosenttia. Kirkon 
ja rakennuksen muiden julkisten tilojen lat-
tiapinta on tehty pääosin paikallavaletusta 
mosaiikkibetonista. Betonilattia on näyttävä, 
kestävä ja helppohoitoinen julkisissa tiloissa.

Koska rakennuksessa on kantavat, vaa-
tivuudeltaan ykkösluokan betonirakenteet, 
kohteessa oli Lujatalolta ykkösluokan betoni-
rakenteiden johtaja vastaamassa töistä. Valut 
tehtiin isoina valukertoina, jolloin saumoja ei 
ole juurikaan jäänyt näkyviin. 

Paikallavalun lisäksi rakennuksessa on 
hyödynnetty myös elementtitekniikkaa. Esi-
merkiksi aulatilan isot valokuilut ovat element-
titoimituksia ja toimistotiloissa on käytetty 
runkoelementtejä. 

Korkea kirkkotila on paikallavalettu, kun 
taas toimistopuoli on tehty elementtitoteu-
tuksena. Sielläkin jäykistetyt rakenteet on 
toteutettu paikallavaluna.

Toimisto-osan runko sekä portaat tehtiin 
betonielementeistä. Paikallavaluna puolestaan 
toteutettiin sokkelien ulkokuoren ja ensimmäi-
sen kerroksen katon palkkirakenteiden lisäksi 
osa ensimmäisen kerroksen seinistä. 

Kadun puolella kirkon julkisivun materi-
aalikirjo on monipuolisimmillaan: tiilen moni-
puolisen käytön lisäksi siellä käytettiin lasia 
niin, että lasielementit asennettiin kantavien, 
seinämäisten julkisivupilarien noin metrin 
levyisen välitilan kohdalle. Julkisivun raken-
nusfysikaalinen toimivuus on varmistettu noin 
15 sentin tuuletusraolla lasin ja tiilen sekä beto-
nisen ulkokuoren välillä.

Ääniteknisesti vaativa kohde
Kirkkorakennus on ääniteknisesti haastava 
kohde. Akustiikan pitää olla muunneltavissa, 
koska tilojen käyttötarkoitus, ihmisten määrä 
ja musiikin tyyli vaihtelevat suuresti.  Kirk-
kosalissa soi tänä päivänä monenlainen 
musiikki. Tilan akustiikkaa tulee säätää musii-
kin mukaan.

Kirkkosalissa on ikkunoiden eteen käännet-
tävät, ääntä vaimentavat akustiset elementit. 
Nämä myös estävät valon pääsyn saliin, joten 
esitykseen mahdollisesti liittyvät valot pää-
sevät oikeuksiinsa. Lisäksi kattorimoituksen 

takana on moottorisäädettävä verho, joka vai-
mentaa jälkikaikua. Näillä elementeillä tilan 
akustiikka voidaan sopeuttaa käyttötarkoi-
tuksen mukaan.

Tikkurilan kirkkosalin ja viereisten tilojen 
välissä olevat siirtoseinät ovat kaksinkertaiset, 
joten ne eristävät hyvin ääntä. 

Rakennuksen ääneneristyksessä on otettu 
huomioon myös tilojen rinnakkainen toiminta. 
Kohtaamistiloissa ja toimistoissa tähän on kiin-
nitetty erityishuomiota.

Myös rakennuksen julkisivun pitää eristää 
hyvin ääntä.  Kirkosta tuotetut äänet eivät saa 
kantautua ulkopuolelle, eikä toisaalta liiken-
teen melu saa tulla sisälle.

Tikkurilan kirkon katolla 
kasvaa maksaruoho ja paikka 
löytyy aurinkopaneeleille 
Vantaan seurakunnat pienentävät hiilijalanjäl-
keään muun muassa kiinteistöjen tehokkaalla 
käytöllä. Uudesta ympäristöohjelmasta on 
tehty edellistä kunnianhimoisempi.

Tikkurilan kirkon katolla on viherkatto. 
Maksaruohokatto hidastaa sadeveden vir-
taamista viemäriverkostoon, jota ilmaston-
muutoksen kasvattamat sateet kuormittavat. 

Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka
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Samalla se korvaa kasvualaa, jonka rakennus 
vie viherkasveilta.

Muualla kirkon kattorakenteet on tehty pol-
tetusta savitiilestä, jonka arvioidaan kestävän 
vähintään sata vuotta ja materiaalivalinnoissa 
on pyritty pitkään käyttöikään.

Helmikuussa 2019 evankelis-luterilainen 
kirkko hyväksyi energia- ja ilmastostrategian, 
jonka mukaan seurakunnat ovat hiilineutraa-
leja vuonna 2030. Onnistuminen edellyttää kas-
vihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosenttia 

nykytasosta. Loput on määrä kompensoida 
muun muassa seurakuntien omistamien met-
sien hiilinielujen avulla.

Kaikki Vantaan seurakuntien ostoenergia 
on jo uusiutuvaa energiaa. Sen lisäksi raken-
nusten energiankulutusta tulee vähentää. 
Nollapäästöihin pääseminen vaatii sitä, että 
talo myös tuottaa energiaa.

Tikkurilan kirkon etelään suuntautuvalle 
kattotasolle on varattu paikat, joihin voidaan 
asentaa tulevaisuudessa aurinkopaneelit. 

Hiilijalanjäljen pienentämisessä keskeinen 
työväline on Kirkon ympäristödiplomi, johon 
Vantaan seurakunnat liittyivät vuonna 2007. 
Tänä vuonna Vantaa uusii ympäristödiplomin 
neljännelle kaudelle. Diplomiin liittyvät audi-
toinnit on tehty ja yhteinen kirkkoneuvosto 
on hyväksynyt uuden viisivuotisen ympäris-
töohjelman.

Kirkolla ei ole vielä järjestelmää seura-
kuntien hiilijalanjäljen laskemiseksi, mutta 
sellaista kehitetään parhaillaan.

17–18 Tikkurilan vanhan kirkon purku. Vanhat 

betoni- ja tiilirakenteet kierrätettiin.

19–20 Uuden kirkon rakentaminen. Rakenteissa 

käytettiin sekä paikallavalu- että elementtirakenteita.

21 Uusi kirkko kortteleineen valmistui  keväällä 2021.

22 Tikkurilan kirkon katosta osa on viherkatto.
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Tikkurilan kirkko 
Osoite: Asematie 12 A, 01300 Vantaa
Laajuus: 3500 br-m2 
Kirkkosalissa ja parvella istumapaikkoja 450 
henkilölle 
Rakennuttaja: Vantaan seurakuntayhtymä 
Käyttäjä: Tikkurilan seurakunta, Vanda 
svenska församling, Vantaan seurakuntayh-
tymän hallinto ja yhteinen seurakuntatyö
Kilpailu: Allianssikilpailu 2017
Allianssitiimi: Vantaan seurakuntayhtymä, 
Lujatalo, Arkkitehtitoimisto OOPEAA ja 
rakennuttajakonsultti Boost Brothers Oy
Projektin kesto (suunnittelun aloitus-valmis-
tuminen: 2017–2021
Kirkko vihittiin käyttöön 24.1.2021
Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto OOPEAA 
Oy, pääsuunnittelijana Anssi Lassila ja pro-
jektiarkkitehtina Iida Hedberg. Muu suun-
nittelutiimi: Jari Heikkinen, Liisa Heinonen, 

Katharina Heidkamp, Lassi Siitonen, Tanja 
Vallaster
Kirkon taideteokset: Jaana Partanen ja 
Heikki Lamusuo 
Kirkkotekstiilit: Helena Vaari 
Kirkon nimi: Tikkurilan kirkko voitti Vuoden 
nimi 2020 -kilpailun 
Urakkamuoto: Allianssi
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
Rakenteet: Afry Finland Oy 
LVI: ClimaConsult Finland Oy 
Sähkö ja AV: Insinööritoimisto Tauno Nissi-
nen Oy
Sisustus: OOPEAA Oy, Studio Petra Majantie
Kalustesuunnittelu (alttarikalusteet): Studio 
Paakkanen
Rakennuttajakonsultti : Boost Brothers
Paloturvallisuusuunnittelu: Paloässät Oy
Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy 
Geosuunnittelu: Sitowise

Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka
Tikkurilan kirkko
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Materiaalintoimittajia: 
Julkisivutiilet: Chips & Bricks
Kattotiilet: Wienerberger Oy Ab
Betoniperustukset: Rakennusliike J. Rytky Oy
Valmisbetoni: Ruskon Betoni Oy
Muottijärjestelmät: Peri Suomi Oy
Betonielementit: Betset Group Oy
Lautamuottikuvioidut elementit ja katto-
ikkunaelementit: Betoni-Sampo Oy
Lattioiden pintavalut: Megalattiat Oy 
Betonielementtiportaat: Nurmijärven 
Mosaiikkituote Oy
Mosaiikkibetoni- ja puulattiat: Heikkinen 
Yhtiöt Oy
Julkisivulasit ja metalliovet: Lasi Saarinen Oy 
Alakatot: Rakenne-Tikka Oy
Kiintokalusteet: Ideapuu Oy 
Kirkkosalin ovet: Puusepänliike Eino Rantala Oy
Alttarikalusteet: Erikoispuusepänliike Seppo 
Auvinen
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Tikkurila Church and Housing
The Tikkurila Church is integrated in a city 
block containing an adjoining apartment build-
ing that offers social housing and student hous-
ing. All designed by OOPEAA as one complex, 
the Tikkurila Church, the Bethania Apartments, 
and the student housing form one unity with a 
diversity of functions serving the residents of 
Tikkurila, one of the fastest growing areas in 
the metropolitan region of Helsinki. 

With its lively multicolored brick façade and 
sculptural shape, the church takes on a strong 
presence on the town square in the heart of 
Tikkurila and forms an identifying landmark 
for the neighborhood. In its maximum capacity, 
the main church hall seats an audience of 500, 
and it is possible to divide the space to allow 
for multiple simultaneous activities. The build-
ing provides workspace for approximately 140 
employees and offers several meeting spaces of 
various sizes to serve the community. There is 
also a café and a children’s corner. 

The personal experience of people has been 
an essential starting point for the architecture 
of the new Tikkurila Church. The human scale, 
accessibility, and life cycle sustainability have 
been central guiding principles in the design. 

Around the entrances, the scale is lower 
and more moderate, making them inviting and 
approachable. It grows bigger and taller in the 
part containing the main church hall, reaching 
up high towards the light that enters the space 
in a delicately subtle manner. In the interiors, 
the atmosphere is cozy and relaxed. 

In the choice of materials, longevity plays an 
important role. Burnt brick is the main mate-
rial used in the exterior. In the interiors of the 
church, concrete and wood create an interesting 
dynamic. The chosen materials will acquire a 
beautiful patina over time.

The scale and volume of the block is at 
once compact and variable. The steeply angled 
pitched roofs with glazed burnt brick form an 
important part of the identity of the block. The 
clay roofs are complemented with red felt clad-

ding on the roofs in the less visible parts along 
with green roofs and roof gardens providing a 
sense of greenery for spaces above them. 

The Tikkurila Bethania Housing offers a 
combination of student housing and apart-
ments for affordable housing. In total there 
are 244 apartments in the complex, of which 
162 are for students commissioned by HOAS, the 
Foundation for Student Housing in the Helsinki 
Region, and 62 are affordable rental housing 
built by the Vantaa Parishes.

The construction of the church was com-
pleted in December 2021 and the inauguration 
of the church took place in January 2021. The 
Tikkurila Church was commissioned by the 
Vantaa Parishes and realized as an alliance 
project together with the Vantaa Parishes, 
OOPEAA and Lujatalo. 

The artist-architect couple Partanen & 
Lamusuo created a total of four works of art for 
the Tikkurila church. The artworks that can be 

found inside the church are a cross Faith, bap-
tism tree Love, and on the facade there are brick 
artwork Hope and a glass artwork Eternity.

The cross Faith, more than three meters long 
and two meters wide, is carved on the wall of 
the altar area, and it’s finished with gold leaf. 
On the opposite wall is the baptism tree Love. 
It is decorated with silver, and after plating, 24 
carat gold was added to the details.  Ribbons 
are tied to the baptism beads attached to the 
tree, on which are written the names of all the 
children to be baptized.

The brick artwork Hope consists of words 
of the Bible that make up Christian wisdoms 
of life. The bricks have a total of 101 words from 
the Bible. 

Eternity is the glass artwork made by digi-
tal printing. The glass works are like modern 
stained glass, and crosses, fish, pigeons, and 
other symbolism form a whole that conveys the 
message of Christianity through visual means. 

Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka
Tikkurilan kirkko
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26 Tikkurilan kirkon vihkiminen tammikuussa 2021.

27 Tikkurilan kirkon kirkkotekstiilit on tehnyt teks-

tiilitaiteilija Helena Vaari. 
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Vanha ja hieman linnamainen, maakunta-
kaavassakin suojeltuun Snellmaninpuiston 
kokonaisuuteen liittyvä Kuopion vanha 
museorakennus on arkkitehti J.V. Strömber-
gin suunnittelema ja se valmistui vuonna 
1907. Sen takana Museokadulla oli pienen 
torninkin käsittävä uudempi ja myöhemmin 
myös korotettu siipiosa, joka katutason osalta 
kuului vapaapalokunnalle. Maaherrankadun 
ja Museokadun välissä sijaitseva tummanrus-
kealla tiilijulkisivulla varustettu virtaviivainen 
kirjastorakennus on arkkitehti Matti Hakalan 
käsialaa vuodelta 1967. 

Jopa kirjastona osittain toimineen kadun-
kulman vanhan museorakennuksen korjauk-
selle on kauan ollut tarvetta. Sitä valmisteltiin 
vuonna 2013 tehdyllä rakennushistoriallisella 
selvityksellä. Kohde oli jo ennen tätä suojeltu 
yleiskaavassa ja maakuntakaavassa. Projekti 
nytkähti eteenpäin vuosina 2015–2016. Lisä-
rakennuksesta sekä erilaisten toimintojen 
nivomisesta toisiinsa järjestettiin kutsukil-
pailu, joka ratkaistiin joulukuussa 2016. Kil-
pailun voitti Arkkitehdit Tarkela Davidsson 
Oy ehdotuksellaan nimimerkillä ”Hila”. 

Elokuussa 2018 Kuopion ja maamme van-
himpiin jo alun perin museoksi suunniteltu 
rakennus sulki ovensa peruskorjausta varten. 
Nyt museon uudisosa avautuu kesäksi 2021.

Tyylikäs kirjastokin on kokenut kaikenlai-
sia pieniä tilamuutoksia ja korjauksia. Selkeän 
perusilmeensä se on onnistunut toki säilyttä-
mään. Nyt se liitetään aulatilaan avautuvan 
sisäänkäynnin kautta museon uusiin tiloihin 

Kuopion uusi museo on

Valkoisin pliseerauksin 
hunnutettu betonilaatikko

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA
arkkivahti@gmail.com 
Rakenteet ja allianssihanke-tekstit: 
Maritta Koivisto, päätoimittaja, Betoni 
arkkitehti SAFA 
maritta.koivisto@betoni.com

Kuopion keskustassa Kauppakadun, Maaherrankadun ja Museo-
katu-nimisen rännikadun välissä sijainneet vanha museorakennus 
sekä 1960-luvulla valmistunut ja aikanaan ultramoderni ja tyyli-
käs kirjasto ovat keväällä 2021 saaneet uuden, niitä täydentävän 
kappalemaisen, leijuvan näköisen uudisrakennuksen. Kuopion 
kulttuurihistoriallisen ja luonnonhistoriallisen museon uusi näyt-
telyrakennus liittää nyt nämä ajallisesti yli puolen vuosisadan 
päässä toisistaan olevat rakennukset laajemmaksi kokonaisuu-
deksi ja luo samalla eri toiminnoille yhteistyömahdollisuuksia.

1
2

1 Asemapiirros.

2 Ulokkeinen rakennusmassa on itsenäinen arkki-

tehtuurikappale jugend-museon ja 60-luvun kirjaston 

välissä. Lasisen sisäänkäyntikerroksen päällä leijuvan 

näyttelyrakennuksen valkoiset, pitsimäiset julkisivut 

tavoittelevat keveää ja eri lähestymissuunnista tun-

nistettavaa arkkitehtuurivaikutelmaa. Valkoiseksi 

polttomaalattu ja poimutettu perforoitu alumiinilevy-

verhoilu tukee aineetonta vaikutelmaa päivänvalossa 

ja pimeän aikaan valaistuna.
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– jatkossa käynti kirjastoon voi tapahtua myös 
suoraan museon kautta. Kirjaston aikaisem-
min ahdas ja vain yläikkunoilla varustettu kah-
vila korvautuu uudella rakennusten yhteisellä 
kahvilalla. Ulkoseinä on tiilestä muurattuna 
replika alkuperäisestä, koska palokunnan 
entiset tilat sekä korotetut kerrokset purettiin. 

Valkoinen, leijuva laatikko
Museon uusi betoninen paikallavalettu näyt-
telyhalli kohoaa vanhempien rakennusten 
välissä, ehkä hieman kummasteluakin herät-
täneenä laatikkomaisena möhkäleenä ja sisältä 
omanlaisenaan ns. mustana laatikkona, black 
boxina. Se on voimakkaasti ulokkeinen sekä 
Maaherrankadun että Museokadun suuntaan. 
Laatikko on verhottu valkoiseksi polttomaa-
latuilla ja pystypoimutetuilla perforoiduilla 
alumiinilevyillä. Ylhäällä julkisivun vekityk-
set kätkevät myös museon uusien ateljee- ja 
työtilojen sekä henkilökunnan kahvila-lounas-
huoneen ikkunat. 

Pääsisäänkäynti sekä uuteen että vanhaan 
museoon on Museokadulta, jossa sen vieressä 
on uudelleen rakennettu vanhan paloaseman 
ulkoseinä. Paloautojen tallien ovien paikalla 
sijaitsevat nyt ilmavat kahvilaosan suuret 
ikkunat ja niiden edustalla on tyylikäs nupuki-
veys. On mahdollista, että kirjaston ja museon 
yhteisestä kahvilasta ja sen kesäterassista 
rauhallisella, tuomiokirkolle ja suureen puis-
toon sivusuunnassa katsovalla rännikadulla 
tuleekin suosittu ja näkymiltään kiinnostava 
tapaamispaikka.

Uuden sisäänkäyntihallin Maaherranka-
dun puoleisen lasijulkisivun takana sijaitsee 
museokauppa sekä museota ja myymälää pal-
veleva lippukassa. Katutasossa on myös näyt-
tely- ja ryhmätyöskentelytiloja sekä kahvila. 
Yhdyskäytävä vie museon vanhalle puolelle, 
jonne on nyt luotu uusia, vanhaa henkiviä 
kokoushuoneita. Lasiseinäinen sisäpihamai-
nen välitila vanhan museon takana Maaher-
rankadun puolella mahdollistaa myös ulko-
näyttelyt. Maaherrankadun puolen kasvien ja 
istutusten toivoisi jatkossa hieman pehmentä-
vän jalankulkijan näkymiä – tältä puolelta on 
myös tavarayhteys museon uusiin verstas- ja 
varastotiloihin. 

Pääaulassa on tyylikäs kalustus, istuinpenk-
kejä, sohvia ja sateenvarjotelineitä myöten. 
Vaikka ollaan keskisuuressa suomalaisessa 
kaupungissa, laatu on yleiseurooppalaista. 
On nähtävissä, että arkkitehti Aki Davidsson 
on opiskellut ja työskennellyt useita vuosia 
Berliinissä, koska toimiston suunnittelemissa 
töissä on eurooppalaista ”flairia” ja muun 
muassa rohkeaa puhtaiden betonipintojen 
käyttöä julkisissa tiloissa. Museon kilpailusta ja 
rakennuksen pääsuunnittelusta on vastannut 
myös arkkitehti Jaana Tarkela. Toimistolla on 
laaja kokemus vanhojen rakennusten restau-
roinnista ja korjaamisesta.  Tässä hankkeessa 
on ollut haasteena liittää vanhat rakennukset 
uudisosaan sekä arkkitehtonisesti, rakenteel-
lisesti että toiminnoiltaan.

Sisääntuloaulasta pääsee portaita alemmas 
pohjakerrokseen ja kirjastoon, johon uusi osa 

Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko
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5

3 Näkymä Maaherrankadun suunnalta.

4 Näkymä Museokadulta.

5 Julkisivu itään Maaherrankadulle.
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Julkisivun pliseerattu ulkohuntu tekee suu-
resta kahteen suuntaan ulokkeellisesta laati-
kosta ilmeeltään valokuvauksellisen ja keveän.

Ulkoasu herätti paikallisissa hämmennystä
Kansalaisäänestyksellä uudelle kirjasto-mu-
seokokonaisuudelle valittiin nimi ”Kantti, 
tiedon ja tarinoiden kortteli”. Nimenä se taitaa 
olla mielenkiinnottomampi kuin paikallismur-
teella talosta jo väännetyt tai väänneltävät 
lempinimet.

Hieman närää on paikallisissa keskuste-
luissa herättänyt se, että uudistetun Snellma-
ninpuiston toisella laidalla on vielä kunnos-
tusrahaa odottava, Minna Canthin henkiselle 
perinnölle omistettu Kanttilaksi nimetty 
useista eri-ikäisistä osista koostuva rakennus. 
Mikäli Kanttilakin saadaan kunnialla kunnos-
tetuksi ja palvelemaan vaihtelevaa ja vapaa-
muotoista kulttuuri- ja residenssikäyttöä, on J. 
V. Snellmanin, Minna Canthin, Maria Jotunin, 
Aapelin (eli kirjailija Simo Puupposen), Elina 
Karjalaisen, Sirpa Kähkösen ja Jouni Tossavai-
sen kaltaisten kirjailijoiden kaupungissa pian 
houkutteleva kokonaisuus sekä rohkeitakin 
näyttely- ja kirjallisuustempauksia mahdollis-
tava oma arvokas saarekkeensa. Taidemuseo ja 
valtakunnallisestikin merkittävä, Victor Barso-
kevitschille omistettu VB-valokuvakeskus sijait-
sevat nekin vain pienen kävelymatkan päässä.

Tilaajana Kuopion kaupungin Tilapalve-
lut on toiminut kiitettävästi; voittanut kilpai-
luehdotus on toteutettu laadusta tinkimättä. 
Vanhan museorakennuksen tornien taidok-

liittyy myös lattiamateriaaliksi valitun klink-
keripinnan kautta. Uuden osan pohjakerrok-
sessa on ajanmukaiset saniteettitilat, myös 
henkilöstölle, sekä korkeatasoiset ja tilavat 
näyttelyiden valmistelu-, verstas- ja varasto-
tilat. Esteettömyys on huomioitu usean tason 
vaatimuksien rajoissa.

Kaikkein pyhin eli suuri näyttelyhalli on 
saavutettavissa hissin tai korkean betonisen 
portaikon välityksellä. Halliin on mahdollista 
rakentaa yksi tai useampi näyttely, joko suu-
reen tilaan tai jaettaviin pienempiin osastoihin. 
Hienoimmatkaan alkuperäispiirustukset tai 
-esineet eivät voi vaurioitua auringonvalosta. 
Olosuhteet museoesineiden osalta täyttävät-
kin tiukimmat mahdolliset vaatimukset ja 
standardit.

Näyttelyosaston päällä sijaitsevat museon 
asiantuntijoiden ateljeemaiset tilat, joista rei´i-
tetyn metalliverhon takaa avautuu vaihtelevia 
näkymiä lähiympäristöön. Kahvila-lounas-
huone tyylikkäine kalusteineen avaa näkymät 
vanhan museon suuntaan.

Julkisten tilojen ilme on sopivasti ja 
vakuuttavalla tavalla betoninen, kun taas 
kahvilan katossa on tunnelmaa pehmentävä 
puuverhous; kattopaneelit on tehty naapu-
ripuistosta kaadetuista metsälehmuksista. 
Kalustus edustaa nykytulkintaa vanhoista 
wieniläiskalusteista. Kalusteiden massiivipuu 
ja korkeatasoiset yksityiskohdat tuovat tähän 
muuten hieman karun oloiseen julkiseen 
rakennukseen sen tarvitsemaa arvokkuutta. 

kaat peltikattojen korjaukset sekä uuden osan 
näyttävät paikallavaletut betonirakenteet ovat 
onnistuneita työsuorituksia. Toivottavasti 
näyttelyihin ja kahvilaan sisälle löytää myös 
innostunut yleisö. Uudet yhteistyömuodot 
kirjaston kanssa ovatkin jo kehitteillä.

Laajennusosan rakenteet ja 
pinnat tehtiin betonista
– Museon laajennusosan kantavat rakenteet 
toteutettiin paikallavalettuina betoniraken-
teina johtuen pitkistä ulokkeista, joten oli 
luontevaa hyödyntää betonia myös sisäpinto-
jen näkyvänä materiaalina, kertoo arkkitehti 
Jaana Tarkela. 

Ulokkeinen rakennusmassa on itsenäi-
nen arkkitehtuurikappale jugend-museon ja 
60-luvun kirjaston välissä.

Kolmikerroksinen ja kellarillinen rakennus 
on paaluperustuksilla, ja paalujen päällä on 
paikalla valetut anturat.

Ennen kaivuutöitä tehtiin kaivannolle 
ponttiseinät. Sekä paalutus että ponttien 
rakentaminen olivat riski vanhalle osalle, siksi 
tärinäseurantaa oli koko ajan.

Hilan runko on pääasiassa paikallavalettu 
teräsbetonirunko. Yläpohjissa on ontelolaat-
taa. Rakennesuunnittelun kannalta vaativaa 
ja paikallavalurunkoon vaikuttavaa oli Hilan 
toisen ja kolmannen kerroksen ulottuminen 6,5 
metriä ensimmäisen kerroksen ulkopuolelle 
ikään kuin pitkänä lippana.

Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko

6 Julkisivudetalji.

7 Länsijulkisivu Museokadulle.
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Pääportaaksi tuli paikallavaluportaat. 
Rakennesuunnitelmassa piti tavanomaista 
tarkemmin ottaa huomioon esimerkiksi muot-
titekniikka ja kiinnitykset, jotta saatiin portaat 
valettua kerralla kuntoon. 

Seinien puhtaaksi valetutu betonipinnat on 
toteutettu vanerimuottijärjestelmällä. Kaikista 
pinnoista piirrettiin tarkat projektiot, joihin 
mitoitettiin myös muottisiteiden paikat. Puh-
dasvalu vaati osaamista sekä rakennesuunnit-
telijalta että toteutukselta.

Valmiissa betonipinnoissa on vain väritön 
matta pölynsidontakäsittely.

Uudessa vaihtuvien näyttelyiden ns. Black 
Box-tilassa, laajennusosan 2. kerroksessa on 
olosuhdesäätely toisin kuin vanhan museon 
näyttelytiloissa, joissa vanhat rakenteet, mm. 
alkuperäiset ikkunat eivät sitä sallineet.

 Uuden tilan suunnittelussa olosuhdeasiat 
on voitu ottaa huomioon alusta asti. Ikkunat-
toman tilan kaikki pinnat, seinät, lattia ja 
katto ovat paikallavalettua betonia. Seinät on 
osin verhottu kiintein näyttelyseinärakentein, 
joiden tausta on tuuletettu.

Kaikki mustaksi maalattu talo- ja näyttely-
tekniikka sekä tilan vaimennus on keskitetty 
kattoon, mm. ripustuskiskosto korkeille siirto-
seinille, jotka mahdollistavat tilan muunnelta-
vuuden.  Myös sähkö- ja dataverkko lattiarasioi-
neen vastaa nykyaikaisen näyttelytoiminnan 
vaatimuksia.

Lasisen sisäänkäyntikerroksen päällä 
leijuvan näyttelyrakennuksen valkoiset, pit-
simäiset julkisivut tavoittelevat keveää ja eri 
lähestymissuunnista tunnistettavaa arkkiteh-
tuurivaikutelmaa. Valkoiseksi polttomaalattu 
ja poimutettu perforoitu alumiinilevyverhoilu 
tukee aineetonta vaikutelmaa päivänvalossa ja 
pimeän aikaan valaistuna.

Uudet betonilattiat
Uudet betonilattiat laajennusosan auloissa, 
näyttelytiloissa ja kahvilassa sekä vanhan 
osan näyttelytilojen uusitut pintabetonilattiat 
on toteutettu Bermannon Design top -betoni-
lattioina. 

Vanhalla puolella lattiat ovat tummia, 
uudella osalla vaaleita. Vanhan museon 3. ker-
roksen näyttelytilojen huonokuntoiset betoni-
lattiat pinnoitettiin Bermannon DesignHard 
-kovabetonipintauksella.

Kaikki betonilattiat suojakäsiteltiin Ber-
mannon Obtego -suojakäsittelyaineella.

Kuopion museo toteutettiin 
hybridiallianssiurakkana
Museon peruskorjaus ja laajennus toteutet-
tiin hybridiallianssina, jossa kaikki hankkeen 
keskeiset toimijat tekivät yhteisen sopimuksen 
tilaajan kanssa.

Kuopion museon peruskorjaus- ja laajen-
nustyömaan lähes kaksi vuotta kestänyt vaa-

Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko
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8 Sisäänkäyntiaulatila ja museokauppa. Uudet 

betonilattiat laajennusosan auloissa, näyttelytiloissa 

ja kahvilassa sekä vanhan osan näyttelytilojen uusitut 

pintabetonilattiat on toteutettu Bermannon Design 

top-betonilattioina. Kaikki betonilattiat suojakäsitel-

tiin Bermannon Obtego -suojakäsittelyaineella.

tiva kohde valmistui määräajassa syyskuun 
lopussa 2020 ja 17,8 milj. euron kustannus-
arviossa pysyen. Lisäksi toteutusmuodoksi 
kehitetty hybridiallianssi onnistui yhteistoi-
minnallisesti hyvin.

Hanke saikin syksyllä Talorakennusteolli-
suus ry:n Vuoden Yhteistyökohde -palkinnon. 
Perusteluina mainittiin, että vaikka hanke oli 
teknisesti vaativa, kaikkien osapuolten aito 
mukanaolo on kehittänyt sitä ja tuonut mer-
kittäviä säästöjä. Hanke valmistui aikataulussa 
ja budjetissa lukuisista yllätyksistä ja muutok-
sista huolimatta. Erityisansiona oli erinomai-
nen viranomaisyhteistyö.

Alkuperäiseen budjettiin tuli välttämät-
tömien lisätöiden vuoksi lisäystä kolmisen 
miljoonaa. Toisaalta kaupunki sai valtiona-
vustusta suunnilleen saman verran.

Allianssisopimuksen osapuolina olivat 
tilaaja eli Kuopion Tilapalvelut ja NCC Suomi 
Oy. Sopimus kattaa hankkeen kehitys-, toteu-
tus- ja takuuajan. NCC Suomi Oy eli palvelun-
tuottaja hankki aliurakoitsijat.
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Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko

9 Kellarikerros

10 1. kerros

11 2. kerros 12 3. kerros
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Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus
Kauppakatu 23, 70100 Kuopio
Kutsukilpailu: 1. sija
Tilaaja: Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Valmistumisvuosi: 2020
Kokonaisala: 4500 br-m²
Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Rakennesuunnittelu: Sitowise, Kuopion alueyksikkö
Geosuunnittelu:  Afry Oy 
LVIAJ- ja sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Granlund 
Kuopio Oy
Akustiikkasuunnittelu: Sitowise, Kuopion alueyksikkö
Palosuunnittelu: Sitowise, Kuopion alueyksikkö
Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy
Betonilattiat: Bermanto Oy 
Kalusteet: Modeo Oy

Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko

13 Leikkaus A–A

14 Leikkaus C–C

15

16

17

15 Aulatilan porras. Kaikki betonilattiat suojakäsi-

teltiin Bermannon Obtego -suojakäsittelyaineella.

16 Kahvila. Vanhassa osassa oli myös palokunnan 

käyttöön tehty siipi. Alun perin se oli ollut yksiker-

roksinen, myöhemmin siihen oli lisätty kellari ja kaksi 

uutta kerrosta. Sitä oli vaikea saada sellaisenaan säi-

lymään, koska rakennusta piti purkaa paljon. Ratkai-

suksi tuli Museoviraston suostumuksella rakennuksen 

replika, uudisosa, joka on alkuperäisen yksikerroksisen 

rakennuksen näköinen. Replikassa toimii kirjaston 

ja museon yhteinen kahvila. 

17 Sisäänkäyntiaula. Seinien puhtaaksi valetut beto-

nipinnat on toteutettu vanerimuottijärjestelmällä. 

Kaikista pinnoista piirrettiin projektiot, joihin mitoi-

tettiin myös muottisiteiden paikat. Betonipinnoissa 

on väritön matta pölynsidontakäsittely.
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Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko

18

19

20

18 Vanhalla puolen lattiat ovat tummia. Museon näyt-

telytilojen huonokuntoiset betonilattiat pinnoitettiin 

Bermannon DesignHard -kovabetonipintauksella.

19 Museon peruskorjatut tilat. 20 Uuden näyttelyrakennuksen betoninen porrastila.
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Kuopio museum – renovation and extension
This extension functionally and programmati-
cally connects the Kuopio Museum of Cultural 
History, the Museum of Natural History, and 
the library.

The Kuopio Museum is a historically listed 
building designed by J.V. Strömberg and com-
pleted in 1907. To restore it to its original char-
acter, the fire department wing from the 1960s 
was demolished. Openings in the building’s 
western façade and the shop of the tower were 
also restored.

A new construction entrance hall connects 
to the original museum’s main exhibition 
spaces, the adjacent library building (designer 
Matti Hakala, 1967), and a new space for chang-
ing exhibitions. The addition removes the 
existing boundary between the museum and 
the library. In connection with the lobby, there 
are customer service facilities, a museum shop, 
educational spaces, and a museum café on the 
site of the former fire station equipment hall.

The original museum exhibition spaces are 
now accessed through the new exhibition hall. 
The temporary exhibition space, located in the 
extension immediately above the entrance, can 
be separated from the other museum spaces 
as needed. This windowless “black box” exhibi-
tion space is uninterrupted by structure and is 
equipped with the latest exhibition technology.

The museum’s workspaces, photography, 
and exhibition design are located on the third 
floor of the extension. Loading, storage, and 
exhibition construction facilities are located 
in the basement.

In the cityscape, the extension is an inde-
pendent piece of architecture in a historically 
layered block. The exhibition building rises 
between the lavish architecture of the early 20th 
century and the disciplined, structured archi-
tecture of the 1960s in this new cultural quarter. 
The white, reticulated facades of the exhibition 
building, which hover over the glass entrance 
floor, create a light architectural impression.

Kuopion uusi museo on valkoisin 
pliseerauksin hunnutettu betonilaatikko

21

22
23

21 Näkymä Museokadulta kirjaston suuntaan..

22 Näkymä Museokadulta.

23 Iltanäkymä museoille ja kirjastolle Maaherran-

kadun suunnalta.
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Yhtenä esimerkkinä pienen mittakaavan kek-
seliäästä täydennysrakentamisesta on arkki-
tehti Jo Kleinin toimiston suunnittelema hyvin 
kapeaan kahden palomuurin väliseen rakoon 
soviteltu kerrostalo Prenzlauer Bergissä. Taus-
talla on henkilö, joka omisti tuon hieman eri-
koisen tontin, mutta ei oikein tiennyt, mitä sillä 
tehdä. Arkkitehti otti pulman ratkaistakseen ja 
kuvitteli samalla ikään kuin suunnittelevansa 
sinne myös itselleen sopivan asunnon. Aluksi 
ajatuksena oli myydä rakennukseen tulevat 
huoneistot. Sittemmin päätös kääntyikin 
siihen suuntaan, että asunnot tehtiinkin vuok-
rattaviksi. Klein on aiemmin jo vuosia työsken-
nellyt yhdessä arkkitehti Daniel Libeskindin 
kanssa; pelko siitä, ettei halukkaita vuokralai-
sia tähän taloon löytyisi, on ollut turhaa.

Kuusi maanpäällistä kerrosta ja kellarin 
käsittävä asuinrakennus tukeutuu raken-
teellisesti betoniin eli betonisen hissin- ja 
porrastornin muodostamaan pylonimaiseen 
vyöhykkeeseen, josta kerrokset osin ulkonevat 
kuin vanhan ajan uimalaitoksen hyppytornin 
tasanteet.

Alle viiden metrin levyinen kahden ker-
rostalon välinen tontti kuulostaa vaikealta 
lähtökohdalta. Tilannetta on helpottanut se, 
että toinen naapuritaloista, 1960-luvulla enti-
sen itäpuolen tyyliin rakennettu kerrostalo, 
vetäytyy useita metrejä sisälle katulinjasta 
ja vastaava nytkähdys tapahtuu myös pihan 
puolelle – 17 metriä rakennuksen mahdollista 
syvyyttä ei kerrokaan ihan koko totuutta. 
Toinen viereisistä taloista sijaitsee vuorostaan 

Kapeaan rakoon, loistokkaasti ja 
sopivin ulokkein

Link – asuintalo Berliinissä

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA
arkkivahti@gmail.com

Berliinin väkiluku kasvaa ja luo uudisrakentamisen lisäksi pai-
neita myös täydennysrakentamiselle. Osa uudisrakentamisesta on 
monien berliiniläisten ja arkkitehtuurin ammattilaisten mielestä 
usein kuitenkin bulkkia. Nostetta on myös saanut uusvanhaan 
vivahtava ja tiettyjä sijoittaja- ja kansalaisryhmiä miellyttävä 
art-deco- tai supereklektishenkinen rakentaminen lukittuine 
rautaportteineen; rahalla saa myös pääsyn pröystäilevään ns. 
urbaaniin gated communityyn.
Muutakin toki löytyy ja myös nykyarkkitehtuurin keinoin. 

1
2

1 Asemapiirros.

2 Link-asuintalo sijaitsee alle viiden metrin levyisellä 

kahden kerrostalon välisellä tontilla.
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Link – asuintalo Berliinissä
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aivan jalkakäytävän reunassa. Näin muodos-
tuu mahdollisuus tehdä kadun suunnalta 
vasemmanpuoleisen naapuritalon edustan 
suuntaan valoaukkoja ja toteuttaa sivusuun-
nassa jopa ulokemaista lisätilaa, tosin hyvin 
rajoitetusti. Samoin käytiin kapean katujulkisi-
vun ulokkeesta keskustelua kaupungin kanssa, 
mikä tuotti onnistuneen lopputuloksen: 350 
neliön sijaan saatiin 530 neliötä taitavasti suun-
niteltuja asuntoja sekä liikehuoneisto. Raken-
nuksen leveys on sivu-ulokkeen kohdalla 4,80 
metrin sijaan 5,80 metriä.

Talo toimii välittäjänä uudemman ja van-
hemman kadunvarsirakennuksen muodos-
tamassa rakosessa ja muodostaa siihen ikään 
kuin välittäjän tai kulman. Siitä on tullut sille 
myös nimi ”Link”. 

Katutasoon ja kellarikerrokseen sijoitettiin 
mahdollisimman läpinäkyvää ja lasipintojen 
avulla ilmavan tuntuista liiketilaa, jolla on 
oma terassi suuren korttelipihan puolella. 
Liiketilan yläpuolella sijaitsevat viidessä ker-
roksessa asunnot. Niistä ylimmäinen on kaksi-
kerroksinen ja varustettu kattoterassilla. Vielä 
kun ajatuksena oli myydä kaikki asunnot, oli 
ylimmäinen huoneisto tarkoitus varustaa jopa 

tunnetun TV-linkkitornin suuntaan katsovalla 
uima-altaalla.

Pienemmissä asunnoissa makuuhuone 
on kadun puolella. Sen vieressä on naapuri-
talon puolella pystyikkunallinen kylpyhuone. 
Kolmen asunnon oleskelutilat ovat suuren par-
vekkeen äärellä korttelipihan puolella ja avoin 
keittiö jää rungon keskiosaan. Jo Klein käyttää 
suunnittelemissan asunnoissa korkeita oviauk-
koja ja mahdollisuuksien mukaan myös tilan 
tuntua lisääviä liukuovia,  näin pyrkien kiin-
nostaviin asunnon sisäisiin pitkiin näkymiin. 
Huonekorkeutta olisi haluttu enemmänkin, 
mutta valinta olisi vaatinut portaikkoon lisää 
askelmia. Se taas olisi venyttänyt portaikon 
vaatimaa tilaa pituussuunnassa – tällainen 
tilasommittelu ja asuntojen suunnittelu onkin  
aina senttipeliä.

Hissi tulee asuntoihin suoraan niiden 
keskivyöhykkeeltä. Myös hissitasanteille on 
saatu taiteiltua kapea pystyikkuna asunnon 
muuten pimeimmälle vyöhykkeelle. Porras 
on kaksivartisena ulkoseinällä ja sekin saa 
luonnonvaloa ulokkeellisena ratkaistun sivu-
julkisivun kautta. Tilaa lisäävä uloke kiertää 

Link – asuintalo Berliinissä

8 9

3-7 Rakennuksen betonirakenteita.

8-9 Katutasoon ja kellarikerrokseen sijoitettiin mah-

dollisimman läpinäkyvää ja lasipintojen avulla ilma-

van tuntuista liiketilaa, jolla on oma terassi suuren 

korttelipihan puolella. Kuvassa 8 puutarhan puoleiset 

parvekkeet. 
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Typical floor plan

N

6th floor plan

N

Ground floor plan

Link – asuintalo Berliinissä

10 1. kerros 10 2.–5. kerros 10 7. kerros

11
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man helposti tarkastella kiinnostavimpia 
näkymiä

• suuret ja leveät oleskelutiloihin liittyvät 
parvekkeet etelään avautuvalle laajalle 
korttelipihalle

• pääsy tontin takaosan istutetulle puutar-
hamaiselle pihamaalle.
Ylimmästä asunnosta ja sen terassilta voi 

ihailla Berliinin kattomaisemaa ja panoraa-
maa televisiolinkkitorneineen ja muine maa-
merkkeineen. Autopaikkoja tai -tallia pienellä 
kerrostalolla ei ole. Asukkaiden oletetaan kuu-
luvan niihin nykyberliiniläisiin, jotka harvoin 
käyttävät saati tarvitsevat autoa. Kadulla on 
myös tilaa paikoitukselle.

Kohde on loistava esimerkki siitä, kuinka 
on mahdollista operoida täydentäen kaupun-
gissa löytyviä pienempiäkin tontteja tai raken-
tamattomia nurkkia. Japanilaisilta voitaisiin 
tästä asiasta oppia paljon, ja saksalaisissa van-
hoissa kaupungeissakin on runsaasti haasta-
via täydentävine rakennusten ja laajennusten 
paikkoja. Suurkaupunki Berliini on kuitenkin 
hieman eri asia. 

Arkkitehti Jo Kleinein kommentti yllättävään 
haasteeseen onkin seuraava: ”Kun tilannetta 
verrataan vanhempiin saksalaisiin kaupun-
keihin pikkuisempine tontteineen, on tehtävä 
ollut hieman erilainen kuin mihin Berliinissä 
ollaan totuttu. Mutta juuri se olikin asia, joka 
teki tästä projektista niin erityisen ja hauskan.”

Arkkitehti Jo Klein kertoo 
betonista ja ratkaisuista
Rakennus on hyvin pieni, leveydeltäänkin 4,8 
metriä. Rakenteiden puolesta se on betonia. 
Betonilaatat tukeutuvat naapuritalojen seinien 
kohdalla betoniseiniin ja kahteen keskeiseen 
ytimeen. Ne ovat porrashuone ja hissikuilu, 
joita yhdessä kutsuimme pylooniksi. Maantaso-
kerroksessa tuo ydin ikään kuin kutistuu mikä 
tuo rakennukselle sellaisen leijuvan kosketuk-
sen. Talo suunniteltiin alun perin sekä ulkoa 
että sisältä selvästi betoniseksi rakennukseksi. 
Ikäväksemme tämä ei täysin toteutunut. 

Betoni on mahtava materiaali ja se sallii 
nykyaikaisen muodon ja tilojen syntymisen, 
hyvin edistyksellisellä ja haptisella eli tuntoais-
tiin perustuvalla tavalla. Kun ihminen näkee, 
kuinka betoni toimii kantavana rakenteena, se 
tuo mukanaan luottamusta ja näyttää myös 
rehelliseltä. 

Tulevaisuutta ajatellen meidän on työs-
tettävä materiaalin CO2 -tasapainoa, mikä 
on suuri haaste. Myös betonin eristävyyden 
kvaliteetti on merkittävä asia ja teemme yhteis-
työkumppanimme kanssa töitä sen asian suh-
teen. Tavoitteena on käyttää betonia meidän 
ilmastovyöhykkeellämme – ilman kyseenalai-
sia pinnoitemateriaaleja ja ilman monimutkai-
sia eristeitä.

katujulkisivun puolelle, mutta ei tosin kiinni 
naapurirakennukseen. 

Liiketila on haluttu ratkaista mahdollisim-
man läpinäkyvänä siten, että sen kautta näkyy 
mahdollisuuksien mukaan myös korttelin sisä-
pihalle saakka. Tämä ikään kuin muistuttaa 
korttelirakenteessa kauan olleesta kapeasta 
aukosta.

Betonia myös asunnoissa
Asuntojen sisätiloissa on kauniita ja selkeitä 
betonipintoja, jotka pienemmissä huoneis-
toissa ympäröivät mm. virtaviivaista keittiö-
tilaa. Ikkunoista avautuu näkymiä sekä vesitor-
nin dominoimaan kadun puolen puistoon että 
suurkorttelin sisäpihalle. Kulmaikkunoihin on 
kaupungin katselua varten toteutettu istutta-
vat, leveät ikkunapenkit. 

Perusperiaatteet, jotka koskevat asuntoja, 
ovat arkkitehdin mukaan ja hänen käsialaan-
sakin kuuluvina seuraavia: 

• yksinkertainen monoliittinen julkisivu, 
joka on käsitelty harmaaksi

• minimalistinen rakenne, joka tukeutuu 
betoniseen porrastorniin

• avoimet tilaratkaisut, jotka mahdollistavat 
avarat näkymät

• sisäkorkeus 2,8 metriä
• kulman kiertävät panoraamaikkunat 

leveine ikkunapenkkeineen sekä niiden 
asettelu siten, että niistä voi mahdollisim-

Link – asuintalo Berliinissä

11 Laajalta parvekkeelta avautuvat laajat näkymät.

12 Leikkaus

12
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LINK
Belforter Strasse 4, Prenzlauer Berg, Berlin
Lisätietoja kohteesta: www.jokleinarch.com
new building with retail on ground floor and 
5 housing units on top
Pinta-ala: 550 m2
Rakennusvuosi: 2015–2019
Kerrokset: 1–5
Arkkitehti: Jo Klein Architects
Design team: Ben Goldstein

Link – asuintalo Berliinissä

14

15

13 Kellarikerroksen porras ja sisäänkäynti.

14 Liiketila on haluttu ratkaista mahdollisimman 

läpinäkyvänä siten, että sen kautta näkyy mahdolli-

suuksien mukaan myös korttelin sisäpihalle saakka.

15 Ylimmästä asunnosta ja sen terassilta voi ihailla 

Berliinin kattomaisemaa ja panoraamaa.
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Link – asuintalo Berliinissä
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Link – asuintalo Berliinissä

19

16 Betoni on näkyvissä asuntojen sisätiloissa.

17 Liiketila ja betonipyloni.

18 Valoisa keittiötila.

19 Asunnoissa on avoimet tilaratkaisut, jotka mah-

dollistavat avarat näkymät jopa läpi talon.

structure. The concrete slabs are carried by con-
crete walls along neighbouring walls and a pair 
of two central cores which include the staircase 
and the lift (we called it a pylon). The core of 
the stairwell shrinks down to the ground floor, 
giving the building a flying touch. 

The house was planned inside and outside 
as a visible concrete construction.

Concrete is a great material as it enables 
modern form and space in a very advanced and 
haptic way. Seeing the bearing material of a 
building like concrete gives trust and is honest. 
At Link, we wanted to lift up the housing volume 
to keep the open space between the existing 
neighbours underneath. 

For the future, we all have to work on the 
CO2 balance of the material. This is a big 
challenge. The insulation quality of concrete 
is also a topic, and we are working on that 
with a partner. The goal is to use concrete in 
our climate zone as well without questionable 
cladding materials and without complex core 
insulation.

The building that consists of six floors above 
ground and a basement is supported on a pylon-
like concrete zone formed by the lift shaft and 
the stairwell.

The building links a newer street side build-
ing to an older one, acting like a go-between or 
a corner in the gap between the two. This has 
given the building its name “Link”. 

The ground floor and the basement are 
taken up by business premises which have 
their own terrace at the back, facing the large 
courtyard. The five floors above the commercial 
floors are reserved for apartments. The top floor 
has two storeys with a rooftop terrace. 

The interior of the apartments is charac-
terised by the beauty and clarity of concrete 
surfaces, found in the smaller apartments sur-
rounding, for example, a streamlined kitchen 
space. The windows provide wide views of the 
landscape around. 

Jo Klein describes the concrete: the house 
is very small (width of the site was only 4,8m). 
The raw construction of the LINK is a concrete 

Link – apartment building in Berlin
The project at the corner of Wasserturmplatz in 
Berlin Prenzlauer Berg creates a link between 
the urban design visions from the 90s and the 
60s. The plot which was only 4,8m in width 
required a highly compressed concept which 
provides clever floor plans, open spaces and 
wide views. 

The starting point for the apartment build-
ing designed by Architects Jo Klein was chal-
lenging in the extremely narrow plot between 
two high-rise buildings. 
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Kylän portti -ehdotus voitti ensimmäisen sijan 
Lahden kaupungin vuonna 2020 järjestämässä 
taidekilpailussa. Viiskulman aukiolle haettiin 
kilpailussa elämyksellistä elementtiä, joka 
opastaa läheisyydessä sijaitsevaan Lahden 
visuaalisten taiteiden museo Malvaan. Suun-
nittelukilpailussa teoksen ympäristöystävälli-
syys oli myös tärkeä kriteeri.

Teos tutkii ihmisen suhdetta rakenta-
maansa kaupunkiympäristöön, sekä luon-
non roolia tässä näkymässä. Portti kyteytyy 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja toimii 
erilaisia tiloja rajaavana elementtinä. Samalla 
teos rakentaa dialogisen yhteyden rakennetun 
ympäristön ja Olavi Lanun luontoon sulautu-
van sanattoman veistotaiteen kanssa.  

Teos on 6 metriä korkea, 10 metriä leveä 
ja painaa yli 50 tonnia. Se on valmistettu teh-
taalla kuudesta elementistä, joiden pintaa on 
eri tavoin ”kulutettu” ja rikottu. Värjäyksessä on 
käytetty Umbra-patinamenetelmää sävykkään 
punaruskean värin aikaansaamiseksi. 

Teos toteutettiin yhteistyössä Vihdin Beto-
nin ja Betonipallaksen kanssa, joilla kummalla-
kin on pitkä kokemus ja yhteistyö taideteosten 
ja muiden esteettisesti vaativien betoniraken-
teiden toteuttajana. Teoksen muotit valmis-
tettiin vanerista ja sen ”rikkoutuneet” kohdat 
toteutettiin polystyreenistä muotoilluilla kap-
paleilla. Teoksessa kierrätettiin muusta betoni-
tuotannosta ylijääneitä betonikappaleita, joita 
voi nähdä myös teoksen pinnassa. 

Pintahidastimina kokeiltiin erilaisia soke-
ripitoisia nesteitä, kuten Coca Colaa, jolla 

Akseli Leinonen, taiteilija 
akseli@akselileinonen.fi 
Pertti Kukkonen, kuvanveistäjä,
Betonipallas Oy 
pertti.kukkonen@betonipallas.fi

Lahti sai betonisen ”Kylän Portin”

Lahden kaupungin vuonna 2020 järjestämän taidekilpailun 
voitti Akseli Leinosen ehdotus ”Kylän Portti”. Sen valmistus ja 
asennus toteutui harvinaisen nopeasti ja jo toukokuussa 2021 
teos pystytettiin Lahden Viiskulman aukiolle.

saatiin luotua vaikutelma kuluneisuudesta. 
Valun yläpinta painepestiin ennen betonin 
kovettumista, jolloin myös siihen saatiin elävää 
vaihtelua.     

Kylän portti
Osoite: Viiskulman aukio, Lahti
Tilaaja: Lahden Kaupunki
Suunnittelu: Akseli Leinonen
Rakennesuunnitelmat: Akseli Rosqvist 
Elementtien valmistus ja asennus: Vihdin 
Betoni Oy
Urakointi ja betonikonsultointi: Pertti Kuk-
konen/ Betonipallas Oy
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1 Kylän Portti-teos sijaitsee Lahden Viiskulman 

aukiolla ja se opastaa läheisyydessä sijaitsevaan 

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvaan.

2 Teos asennettiin maan alle jäävälle anturalle 

kiinnittämällä ne pilarikengillä. Alueelle asennetaan 

nupukiveys, joka tulee kiinni pilareihin.
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Lahti sai betonisen ”Kylän Portin”

“Village Gate” in concrete erected in Lahti
Village Gate is a new public work of art designed 
by artist Akseli Leinonen and realised in con-
crete. It stands in the Viiskulma Square in Lahti. 

Village Gate won the art competition organ-
ised by the City of Lahti in 2020 to acquire 
an experiential element for the Viiskulma 
Square. This work of art studies the relation-
ship between man and the urban environment 
built by him.

The work was poured in formwork made 
from Styrofoam and plywood, using partly recy-
cled concrete. Village Gate is about six metres 
tall and weighs more than 50 tons. 

The reddish-brown finish of the work has 
been created with Umbra patina dye treatment. 
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3 Muottiin aseteltiin styroksimuotoja, joista jäi beto-

niin syvennys. Erilaisilla pinnanrikkomisilla toteutet-

tiin ikääntynyt vaikutelma. Vivahteikas värimaailma 

syntyi ”Umbra-patinointimenetelmällä”, joka ei peitä 

betonin pintaa vaan jättää sen materiaalisuuden näky-

viin.

4-7 Erilaisilla käsittelymenetelmillä ja -aineilla saatiin 

ilmeikäs lopputulos.

8 Kierrätysbetonista valmistettu taideteos valettiin 

Nummelassa styroksista ja vanerista tehtyihin muot-

teihin. Kylän portti on reilut kuusi metriä korkea ja 

painaa yli 50 tonnia.

9 Pylväiden on sanottu tuovan mielleyhtymiä rapis-

tuneeseen temppeliin. Teos myös nimensä mukaisesti 

näyttää portilta, mutta kaarissa on epäsymmetri-

syyttä. 

Lahti sai betonisen ”Kylän Portin”
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Kilpailussa jaettiin 1. palkinto (2 000 €), nimi-
merkille ”Ikimänty”, tekijöinä Samu Rantanen, 
Elissa Helminen ja Linnea Lindberg Tampereen 
yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä.

2. palkinto (1 500 €), nimimerkille ”Uurre”, 
tekijöinä Johanna Partanen, Laura Lamberg 
ja Riina Hagren Tampereen yliopiston arkki-
tehtuurin yksiköstä.

Kilpailun 3. palkinto päätettiin jättää jaka-
matta, ja sen sijaan jaettiin kolme samanar-
voista lunastusta á 500 € nimimerkeille:

”Kimara”, tekijöinä Johanna Vartiainen ja 
Roosa Nokelainen Oulun yliopiston arkkiteh-
tuurin yksiköstä

”Käännetty katse”, tekijänä Veera Saasta-
moinen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin 
yksiköstä

”Latva”, tekijöinä Maija Simoska ja Bea 
Walta Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksi-
köstä.

Ideoita lähiötalojen korjaamiseen
Kilpailuun saapui 22 ehdotusta. Arvostelus-
saan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti 
huomiota ehdotusten arkkitehtoniseen laa-
tuun sekä rakennusten ja pihapiirin luomaan 
kokonaisuuteen. 

Myös ratkaisujen funktionaalista toimi-
vuutta sekä rakenne- ja energiateknisiä rat-
kaisuja arvioitiin. Palkintolautakunta piti 
ehdotusten yleistasoa hyvänä. Parhaimmissa 
ehdotuksissa oli ratkaistu kokonaisvaltaisen 
onnistuneesti julkisivujen uusi arkkitehtuuri 
ja energiatehokkuuden parantaminen, hissien 

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”Ikimänty” 
Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2020.

Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?

Julkisivuyhdistys r.y. 
www.julkisivuyhdistys.fi

Vuosittain järjestettävä arkkitehtiopiskelijoille suunnattu 
kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2020 (2.9.–9.12.2020) 
suunnittelukohteena oli neljä 1970-luvun lopulla rakennettua 
4-kerroksista betonirunkoista asuinkerrostaloa; Runkokatu 12  
(VTS Kodit) Tampereen Haukiluomassa. Palkintojen saajat 
julkistettiin maaliskuussa 2021.

lisääminen, lisäkerrosten rakentaminen, piho-
jen elävöittäminen sekä rakennustekniset ja 
rakennusopilliset kysymykset.

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu 
on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perin-
teinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aal-
to-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun 
yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. 

Vuosittaisen kilpailun tarkoitus on tuottaa 
korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskel-
poisia ideoita 1960–1980 -luvuilla rakennettujen 
lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauk-
siin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentami-
seen. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2002. Tämä kilpailu oli järjestyksessään 
13. kerta.

”Kestävä rakentaminen tuottaa mahdol-
lisimman vähähiilisiä, pitkäikäisiä, mate-
riaali- ja energiatehokkaita rakennuksia ja 
rakenteita. Ne ovat turvallisia, terveellisiä, 
viihtyisiä, muuntojoustavia, helppohoitoisia 
ja arvonsa säilyttäviä”, arkkitehti SAFA Maritta 
Koivisto totesi Rakennustuoteollisuuden edus-
tajana kilpailun tuomaristossa.

”Rakennukset – myös asuintalot – tulee 
rakentaa kestämään peruskorjaukset ja toi-
minnan muutokset. Kestävä korjausrakentami-
nen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, 
mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin 
toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. 
Täydennysrakentaminen ja korjaaminen ovat 
kestävän rakentamisen keinoja,” Koivisto pai-
notti.

1 Voittaneen suunnitelman "Ikimänty” tekijät Samu 

Rantanen, Elissa Helminen ja Linnea Lindberg.

2–3  Voittanut ehdotus "Ikimänty". Havainnekuva 

uudistetusta sisäpihasta.
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4–5  Ehdotus "Uurre", havainnekuva.

6 Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2020 suun-

nittelukohteena oli neljä 1970-luvun lopulla rakennet-

tua 4-kerroksista betonirunkoista asuinkerrostaloa 

Runkokatu 12:ssa Tampereen Haukiluomassa.

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”Ikimänty” Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2020.
Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?
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”Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen 
kilpailu edustaa Julkisivuyhdistyksen kan-
nalta merkityksellistä ja käytännönläheistä 
yhteistyötä, jota on tehty pitkään niin ark-
kitehtiopiskelijoiden kuin yliopistojen sekä 
asuinkiinteistörakennuttajien ja -omistajien 
kanssa”, Koivisto myös mainitsi Julkisivuyh-
distyksen pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä.

Kilpailun palkintolautakunta totesi vuoden 
2020 kilpailun parhaimmista töistä seuraavaa:

1. palkinto ”Ikimänty”
Arkkitehtuurissa on persoonallinen ja tuore 
ote. Kokonaisuus ja massoittelu on miellyttä-
vää, kiinnostavaa ja uskottavaa. Lisäkerrok-
sen yksiöiden asemointi pitkä sivu julkisivua 
vasten tekee pienestä asunnosta huomatta-
vasti mukavamman verrattaessa “perinteisiin 
putkiyksiöihin”. Puun käyttö on tyylikästä ja 
modernia. Lisäkerrosten CLT-tilaelementti-
ratkaisut ovat onnistuneita. Parvekkeet ovat 
ilmeikkäitä, joskin varsinaiset parvekkeet on 
korvattu nk. ranskalaisilla parvekkeilla joissa-
kin asunnoissa. 

Maantasokerrosta aktivoivat yhteisölliset 
toiminnot sijoittuvat asuntojen väliin onnistu-
neesti. Vanhojen julkisivujen korjaustapa on 
toimiva. Rakennusosaleikkaukset sekä havain-
nekuvat ovat hyvin ammattimaisesti laadittuja. 
Rakennus ja piha keskustelevat hyvin. Poistoil-

malämpöpumppu ja aurinkopaneelimahdolli-
suudet ovat energiansäästöratkaisuna plussaa.

2. palkinto ”Uurre”
Hienostunutta ja herkkää arkkitehtuuria, joka 
säästää myös olemassa olevien rakennusten 
arkkitehtonisia arvoja. ”Sahalaitainen”, omape-
räinen kattomuoto ehostaa ja tekee rakennuk-
sen lisäkerroksista vahvan ja erottuvat teeman. 
Jälkiasennushississä hyödynnetään myös 
puujulkisivun ominaisuuksia, paneloinnilla 
saadaan saumaton yhtenäinen massa. Puu-
julkisivut ovat hillityt ja kauniit, asuntopoh-
jat vaikuttavat toimivilta ja tekniset ratkaisut 
ovat toteuttamiskelpoisia. Ratkaisun vaaleus 
tuo raikkautta pimeisiin talviin. Arkkitehtuuri 
on herkkää ja eteeristä, julkisivusuhteet, som-
mittelu ja materiaalinkäyttö on onnistunutta; 
vanha kuultaa kauniisti läpi osana sommit-
telua. Keraamiset laattapinnat ovat hyvä 
kontrasti puupinnoille. Laajoilla lasitetuilla 
parvekkeilla parannetaan myös rakennuksen 
energiatehokkuutta. Piha on hyvin tutkittu 
kokonaisuutena ja aktivoitu.

Lunastus ”Kimara”
Arkkitehtuurin rytmi ja suhteet ovat hyvät, 
materiaaliskaala on rikas ja hallittu. Tyylikästä 
toteutuskelpoista perusvarmaa arkkitehtuuria, 
pitkälle viedyt suunnitelmat. Uudistaa onnis-

tuneesti, vanha rakennus on silti ”luettavissa”. 
Yhteisöllisyys on plussaa ja asuntosuunnit-
telu osaavaa. Yhteisöllisyyden pyrkimys on 
vahvasti läsnä myös korttelitasolla. Läpitalon 
kaksio lisäkerroksissa on onnistunut ja teh-
tävien muutosten esitystapa on selkeä. Asun-
tosuunnitteluun on paneuduttu huolella ja se 
on osaavaa. Hyvä tasapaino maantasokerrok-
sessa: mitkä ovat yhteistiloja ja mitkä tilat tuot-
tavat vuokratiloja. Ehdotuksessa on erityisen 
hienot julkisivut, piha on hyvin suunniteltu, 
puunkäyttö on realistisen taitavaa, asuntopoh-
jat ovat hyviä ja niihin on panostettu paljon. 
Lisälämmöneristys ja levyrappaus on toimiva 
ratkaisu, jos se on toteutettu oikein ja huolel-
lisesti.

Lunastus ”Käännetty katse”
Hyvä idea umpikorttelista ja lisärakennuksesta, 
puun käyttö on luontevaa ja taitavaa, kokonai-
suutena varsin iätön ratkaisu. Päätyjulkisivu-
jen materiaalin tekstuuri on tyylikästä, ja eri-
tyisen persoonallista rakennuksen päädyssä. 
Arkkitehtuuri on onnistunutta, nurkan täyttö 
lisärakentamisella on hyvä ajatus, vaikkakin se 
on jätetty hyödyntämättä maantasokerroksen 
aktivoinnin mahdollistajana. Arkkitehtuuril-
taan julkisivut ovat täysin uudistava. Loppu-
tulos on rauhallinen ja hallittu, joskin uusi ja 
vanha eivät erotu toisistaan. Rakennusosaleik-

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”Ikimänty” Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2020.
Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?
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kaukset ja havainnekuvat ovat erittäin huo-
lellisesti laadittuja. Energiatehokkuutta on 
käsitelty monipuolisella tavalla. Kiveyksellä 
on saatu mielenkiintoisesti jäsenneltyä sisä-
pihakatuja sekä yhdistettyä patio ja yhteistilat. 
Leikkipiha ja puun roskaosien käyttäminen on 
mielenkiintoinen yksityiskohta.

Lunastus ”Latva”
Arkkitehtuuri miellyttävää, suhteet ja rytmi 
ovat hyviä. Ratkaisu on tuore ja raikkaasti 
uudistava. Lisäkerrosten julkisivujen puu-
materiaali soljuu mukavasti vanhojen ker-
rosten julkisivujen osaksi ja liittää ne luonte-
vasti toisiinsa. Erityisesti parvekejulkisivussa 
materiaalinkäyttö on ansiokasta. Asunnot ovat 
toiminnallisesti kunnossa. Lisäkerrosten erityi-
syyden mahdollisuudet on huomioitu teras-
siratkaisussa. Avonaiset parvekkeet luovat 
suunnitelmaan herkkyyttä, mutta toiminnal-
lisuudeltaan lasitetut parvekkeet saattaisivat 
olla parempi vaihtoehto. Pihasuunnitelma 
jäsentelee hyvin molempien rakennuskoko-
naisuuksien sisäpihat. Terassikäytävä luo 
uuden mielenkiintoisen kulkuväylän suun-
nittelualueen poikki, sekä luo erilaisia alueita 
mielenkiintoisilla ja vaihtelevilla pintamate-

riaaleilla. Mm. poistoilmalämpöpumppu ja 
aurinkopaneelit ovat plussaa.

Kilpailun järjestäjät ja palkintolautakunta
Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyh-
distys ry, Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin 
yksikkö, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos 
ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö 
sekä VTS Kodit Tampereelta, joka osoitti kil-
pailulle kohdekiinteistön.

Palkintolautakuntaan kuuluivat:
• Markku Karjalainen, rakennusopin profes-

sori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin 
yksikkö, palkintolautakunnan puheenjoh-
taja

• Teemu Hirvilammi, rakennusopin yliopis-
to-opettaja, Tampereen yliopisto, Arkkiteh-
tuurin yksikkö

• Anu Soikkeli, professori, Oulun yliopisto, 
Arkkitehtuurin yksikkö

• Pekka Heikkinen, professori (arkkitehtuurin 
käytänteet), Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin 
laitos

• Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Raken-
nustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys 
ry:n edustaja

• Toni Pakkala, TkT, Tampereen yliopisto, 
Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritek-
niikan tutkimusryhmä, Julkisivuyhdistys 
ry:n edustaja

• Satu Eskelinen, toimitusjohtaja, VTS Kodit
• Jaakko Lehtinen, rakennuttajapäällikkö, 

VTS Kodit
• Dennis Somelar, tutkimusavustaja, Tam-

pereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
• Kilpailun sihteerinä toimi arkkitehti Ari 

Rahikainen Tampereen yliopiston arkki-
tehtuurin yksiköstä.

Lisätietoja kilpailusta:
• Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Raken-

nustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys 
ry, puh. 040-900 3577, maritta.koivisto@
rakennusteollisuus.fi

• Toni Pakkala, TkT, Tampereen yliopisto, 
Rakennustekniikka, Julkisivuyhdistys ry, 
puh. 040-198 1962, toni.pakkala@tuni.fi

• Markku Karjalainen, rakennusopin profes-
sori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin 
yksikkö, puh. 040-5832 127, markku.karjalai-
nen@tuni.fi

• www.julkisivuyhdistys.fi

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”Ikimänty” Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2020.
Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?
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Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”Ikimänty” Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2020.
Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?
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Annual competition for ideas related 
to renovation of suburban building
In the competition, students of architecture 
were invited to submit design ideas for the 
renovation of two four-storey concrete frame 
apartment buildings built in the 1970s. 

A total of 22 entries were received in the 
competition. The competition jury found the 
general level of the entries good. The best ones 
presented successful overall solutions for the 
new architecture of the facades and improve-
ment of energy efficiency, installation of lifts, 
and enhancement of outdoor areas as well as 
for issues related to construction engineering 
and structural engineering.

The team behind the winning entry called 
“Ikimänty” (”Old Pine Tree”) came from Tam-
pere University’s School of Architecture, as did 
also the team that won the second prize with 
their entry ”Uurre” (“Groove”). Two honorary 
mentions were awarded in the competition: 
to ”Kimara” (“Medley”) by students from the 
School of Architecture of Oulu University, and 
”Käännetty katse” (“Averted Gaze”) by a student 
from Tampere.

The competition for ideas for renovation 
of an apartment building was now organised 

for the 13th time. Ideas are invited from stu-
dents studying in the School of Architecture 
of Aalto University, Tampere University and 
Oulu University for renovation building in 
this traditional ideas competition funded by 
Julkisivuyhdistys (Finnish Facade Association).

7 Lunastus "Kimara", havainnekuva. 

8 Lunastus "Käännetty katse", ilmakuva pihapiiristä.

9 Lunastus "Latva", havainnekuva.
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Lahden eteläisen ohikulkutien ensimmäi-
set suunnitelmaluonnokset piirrettiin jo 
1960-luvulla. Puoli vuosisataa myöhemmin 
hanke sai vihdoin toteutukseen tarvittavat 275 
miljoonaa euroa, mistä runsaat 170 miljoonaa 
oli varattu viimeksi valmistuneelle hankeosalle 
1B. Tämä osa toteutettiin allianssimuotoisena, 
ja sen valmistuttua loppuvuodesta 2020 koko 
eteläinen kehätie avattiin liikenteelle. Hanke-
osa 1B valmistui runsaassa kahdessa vuodessa 
– ennen joulukuuhun asetettua määräaikaa.

Aikataulussa pysymistä edesauttoivat 
ennen työmaan käynnistämistä muodos-
tetun VALTARI-allianssin kehitysvaiheessa 
tekemät innovaatiot, joista monet liittyivät 
sekä suunnittelun että työmaan näkökulmat 
huomioonottavaan betonirakennetekniseen 
optimointiin.

Uusia rakenneideoita tuli käyttöön molem-
missa tunneleissa, mutta erityisesti Patomäen 
urheilukentän alittavassa Patomäen tunne-
lissa. Ensinnäkin sen länsipää perustettiin paa-
luille, mikä on ainutlaatuista tunnelirakenta-
misessa. Savikon päälle linjattu tunneli saatiin 
tällä tavoin, enimmillään runsaan kymmenen 
metrin pituisten teräsbetonisten lyöntipaalu-
jen avulla painumattomaksi. Tämä ratkaisu toi 
kohteelle Suomen Geoteknisen Yhdistyksen 
myöntämä Vuoden GeoTeko 2019 -palkinnon. 
Tunnelista puuttuu pohjalaatta, mikä on uutta 
Väyläviraston betonitunneleissa.

Pituutta Patomäen tunnelilla on 403 metriä. 
Sen holvirakenne on täysin uudenlainen: se 
koostuu ylösalaisin käännetyistä TT-laatoista. 

Vt 12:n tunnelit ideoitiin 
työmaan ja maiseman ehdoilla

Vesa Tompuri, toimittaja Lahden eteläisen kehätien Vt 12:n maantietunnelien suunnittelussa 
ja toteutuksessa löivät kättä tekniset innovaatiot, maisemalliset 
arvot ja lähiympäristön asukkaiden edut. Kahdesta tunnelista 
Patomäen tunneli rakennettiin kokonaan betonista ja Liipolan 
tunneli betoni- ja kalliotunnelin yhdistelmänä.

Idean keksi allianssin kehitysvaiheessa hank-
keen vastaava rakennesuunnittelija Olli Salo 
AFRY Finland Oy:stä päätoteuttajan kanssa 
muodostetun aivoriihen tuloksena. 

Salo toteaa ratkaisun eduksi muun muassa 
sen, että näin mahdollistui samanaikainen 
työskentely sekä tunnelin sisä- että yläpuo-
lella: tunnelin sisällä voitiin edetä asennuksissa 
samalla, kun yläpohjarakennetta vielä raudoi-
tettiin. Toinen etu oli logistiikan helpottuminen 
tunnelin sisällä. Lisäksi ylösalainen TT-laat-
taelementti toimii tunnelin työnaikaisena 
muottina ja kantavan paikallavalurakenteen 
palosuojana. Elementteihin lisättiin mikro-
polymeerikuituja räjähdysmäisen lohkeilun 
välttämiseksi.  

Innovaatioita myös työmaatekniikassa
Patomäen tunnelin holvirakenne on sikälikin 
erikoislaatuinen, että se on statiikan termein 
jäykkä kehä, vaikka sen näkyvä katto koos-
tuu pääosin liitoksin toisiinsa yhdistetyistä 
betonielementeistä. Väylävirastossa kehittä-
mispäällikkönä toimiva Antti Rytkönen pitää 
poikkeuksellisena tällaista rakennetta, jossa 
seinät ovat paikallavaletut ja jossa elementti-
rakenteisen katto-osan riittävä jäykkyys on 
saavutettu lisäämällä siihen riittävästi pai-
kallavalubetonia. 

Koska allianssimalli tarjoaa mahdolli-
suuden ottaa käyttöön uusia ideoita kaikilta 
hankkeen avaintahoilta, myös työmaaosaa-
minen tuli hyödynnetyksi lopullisia toteutus-
ratkaisuja hiottaessa. Päätoteuttajaksi valittu 

1

2

1 Patomäen tunnelin suuaukko.

2 Liipolan tunnelin läntinen suuaukko.  

 

Lujabetoni toimitti valmisbetonit Lahden ohitustie-

hankkeeseen. 65 000 kuutiometriä valmisbetonia. 15 

siltaa, 930 metriä kalliotunnelia ja reilut 400 metriä 

betonitunnelia.
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Skanska Infra Oy toi oman osaamisensa hank-
keen parhaaksi, mistä yksi esimerkki on Pato-
mäen tunnelin seinien talviaikaisissa valuissa 
hyödynnetty, järjestelmään sisältyvä siirrettävä 
lämmitysjärjestelmä.

”Rakensimme sandwich-elementeistä siir-
rettävät lämpösuojat. Tällä tavoin saimme hal-
lintaan lämmönkehityksen valuissa ja samalla 
pystyimme maksimaaliseen 16 metrin pitui-
seen viikkoetenemään eli yhteen kolmesta sei-
näosuudesta koostuvaan lohkoon. Asennuksen 
nopeutta edesauttoi myös betoniraudoitteiden 
valmistaminen työmaalla paikalleen nostet-
taviksi raudoite-elementeiksi”, kertoo betoni-
töiden aluevastaava Juha Sarkkinen Skanska 
Infra Oy:stä.

Liipolan tunnelissa puolestaan otettiin 
käyttöön poikkeuksellinen muottitekninen 
idea: valut tehtiin siirrettävän ja siirrettäessä 
kohotettavan muotin avulla. Muottia pystyttiin 
myös lämmittämään.

Sekä Patomäen että Liipolan tunnelissa 
betonirakenteiden lujuusluokka vaihteli niin, 
että peruslaatassa luokkana oli C30/37 ja sei-
nissä ja holveissa C35/45.

Liipolan tunnelin suuaukko mallinnettiin   
Toinen Valtatie 12:n maantietunneleista, noin 
900 metrin pituinen Liipolan tunneli on osalla 
pituuttaan betonirakenteinen, osalla taas kal-
liotunneli. Tämä johtuu kalliopinnan korkeus-
aseman jyrkkäpiirteisestä vaihtelusta: siellä, 
missä kallio ”syöksyy” alas, oli järkevää vaih-
taa rakenne betonitunneliksi ja päinvastoin. 
Puhtaasti rakenneteknisistä syistä ei olisi ollut 
tarvetta tunneloida matalan kallionpinnan 
osuuksia, mutta se oli perusteltua, jotta erityi-
sen talvisin suosittu ulkoilualue säilyy yhtenäi-
senä. Kyse oli näin ollen myös turvallisuudesta: 

kahden kallionkielekkeen jättäminen tuttuun 
paikkaan olisi ollut alueella liikkujille riski.

Myös tunnelin sisäpuolella turvallisuudella 
on luonnollisesti merkitystä. Seinän alaosan 
elementtien sementtinä käytettiin – ensi kertaa 
Väyläviraston tunneleissa – valkosementtiä, 
ja näin saatiin aikaan mahdollisimman valoi-
sat betonipinnat. Toinen turvallisuutta – tai 
oikeastaan turvallisuuden tunnetta – lisäävä 
ratkaisu oli se, että perättäisten tunneliosuuk-
sien saumakohdat tehtiin mahdollisimman 
huomaamattomiksi tunnelirakenteen vaih-
tuessa betonisesta kalliotunneliksi ja päinvas-
toin. Tämä saatiin toteutumaan verhoamalla 
betonitunneliosuudet vastaavalla ruiskube-
tonikerroksella kuin kalliotunneliosuudet ja 

Vt 12:n tunnelit ideoitiin 
työmaan ja maiseman ehdoilla

3

4

3 Vt12 Lahden eteläinen kehätie Letke - hankeko-

konaisuuden yleiskartta.

4 Patomäen tunneli. Tunnelista rakenteen leveys 

on reilu 30 metriä. Tunnelin katon päälle tulee noin 

metrin kerros maata ja yläpuolelle rakentuu Pato-

mäen kenttä. Tunnelin anturat, seinät ja kansi tehtiin 

paikallavalutekniikalla 16,5m pitkinä lohkoina.

5a–e Patomäen tunnelin muottirakenteita. Pituutta 

Patomäen tunnelilla on 403 metriä. Sen holvirakenne 

on täysin uudenlainen: se koostuu ylösalaisin kään-

netyistä TT-laatoista. Ylösalainen TT-laattaelementti 

toimii tunnelin työnaikaisena muottina ja kantavan 

paikallavalurakenteen palosuojana. Teräsbetonista 

valmistetut TT-laatat kuljetettiin kohteeseen Parma 

Oy:n Nastolan elementtitehtaalta. 
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tasaamalla kerrosten alapinnat keskenään. 
Myös ruiskubetonikerros raudoitettiin. Tämän 
ruiskubetonikerroksen ensisijainen tarkoitus 
on kuitenkin toimia varsinaisen kantavan 
rakenteen palosuojana sekä hidastaa liiken-
teen nostattaman suolasumun suolojen pääsyä 
kantaviin rakenteisiin.  

Liipolan tunnelin betonirakenneteknisistä 
haasteista merkittävimmät olivat kuitenkin 
tunnelin suuaukkorakenteet. Suuaukkoraken-
teiden pituus, reunapalkkien ja itse suuauk-
kojen korkeudet sekä lämmöneristeiden 
paksuudet ja kokonaispinta-alat mitoitettiin 
pakkasmäärien sekä rakennuspaikan tilastol-
listen vesi-, lumi- ja jääolosuhteiden mukaan. 

Varsinainen haaste oli suuaukkoja kiertä-
vän reunapalkin muoto. Se koostuu kahdesta 
vaakasuoran suorakulmion muotoisesta pal-
kista, jotka kiertyvät kallistetun ellipsin kaa-
rella pystyasentoon muodostaen yhtenäisen 
nauhan suuaukon ympärille. 

”Kuin pystyyn jäänyt puvuntakin kaulus”, 
Olli Salo vertaa.

Reunapalkin näkyvä osa tukeutuu siipi-
muureihin ja itse tunnelin betonirakenteisiin. 

Reunapalkin valumuotti toteutettiin teh-
dastekoisena muottina, joka valmistettiin tie-
tomallin avulla. Valujen vaativuuden ja muotin 
hankalan muodon takia reunapalkki oli valet-
tava kahdessa osassa. Ensin valettiin siipimuu-

rien päällä sijaitsevat vaakasuuntaiset palkit 
ja sen jälkeen pystyyn kiertyvä osuus. Valuissa 
käytettiin itsetiivistyvää massaa, jonka suhtei-
tusta määritettäessä yhtenä kriteerinä oli se, 
että ilma poistuu betonista riittävässä määrin 
valun aikana.

Reunapalkin muotti päällystettiin muotti-
kankaalla sen varmistamiseksi, että betoni-
pinnasta tulee saumaton ja tasainen. Muot-
tikangas myös tiivistää pintoja, mikä estää 
maantiesuolojen imeytymistä.

Ympäristötaidetta betonista
Patomäen tunneli on Valtatie 12:n betonitun-
neleista merkittävä myös betonitaiteen näkö-
kulmasta. VALTARI-allianssi rekrytoi tätä 
tavoitetta ajatellen hankkeeseen kesätöihin 
taideopiskelijoita, jotka pääsivät näin pereh-
tymään rakennuspaikkaan ja kehittelemään 
esteettisiä ideoitaan. Toteutusvaiheeseen eteni-
vät Rosalinda Louhijoen ja Markus Liljan ideat.

Aluksi suuaukot olivat ”laatikoita” ilman 
kaarevia pintoja ennen kuin Olli Salo sai idean 
holvikaaren lisäämisestä otsapalkkiin. Tämä 
ajatus, joka oli saanut vaikutteita Tukholman 
Norra Länkenillä toteutetusta rakenteesta, 
päätettiin toteuttaa. 

Rosalinda Louhijoki hyödynsi toteutetuissa 
ehdotuksissaan graafisen betonin mahdolli-
suuksia. Hänen ideansa pohjalta Patomäen 

tunnelin suuaukkorakenteissa on nyt suuau-
kon lähes koko leveydelle ulottuva ”Puut”-teos.

Markus Liljan ympäristötaideteos ”Kasvu-
suunta” puolestaan on toteutettu Patomäen 
tunnelin betonisissa suojakaiteissa. Teos 
hyödyntää väribetonin mahdollisuuksia niin, 
että ajan myötä pinnasta paljastuu erilaisia 
värisävyjä. 

Vt 12:n tunnelit ideoitiin 
työmaan ja maiseman ehdoilla

6

6 Liipolan tunneli on betoni- ja kalliotunnelin 

yhdistelmä 

7a–d   Liipolan betonirakenteinen tunneli on raudoi-

tettu ja ruiskubetonoitu, kuten kalliotunneli.

8a–c  Liipolan tunnelissa otettiin käyttöön poik-

keuksellinen muottitekninen idea: valut tehtiin siir-

rettävän ja siirrettäessä kohotettavan muotin avulla. 

 

Liipolan tunneli kostuu kahdesta 10,5 metrin päässä 

toisistaan sijaitsevista ajoneuvotunneleista, joiden 

välissä kulkee erillinen pienempi huoltokäytävä. 

Tunnelin urakoinnissa oli mukana myös lahtelainen, 

muuraustöihin erikoistunut KJL Muuraus Oy, joka 

toteutti yhdyskäytävien ja muuntamokeskuksen 

muuraukset. Muurausurakassa tehtiin yhteensä 1 220 

neliötä harkkorakennetta. Siitä 1 100 neliötä tehtiin 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n ja Leca Finland 

Oy:n MH-200 -muottiharkoilla ja 120 Lammin KK400 

Kuorikivi- harkoilla. Harkot ladottiin, terästettiin ja 

valettiin tukeviksi seiniksi tunnelin sisällä.

9 Liipolan tunnelin suuaukko. Se koostuu kahdesta 

vaakasuoran suorakulmion muotoisesta palkista, 

jotka kiertyvät kallistetun ellipsin kaarella pysty-

asentoon muodostaen yhtenäisen nauhan suuaukon 

ympärille.
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Vt 12:n tunnelit ideoitiin 
työmaan ja maiseman ehdoilla

inverted TT slab element also served as a mould 
at the construction site and as fire proofing for 
the load bearing cast-in-situ structure. 

A portable heating system was utilised when 
carrying out concreting of Patomäki tunnel 
walls during the winter.

The mould technique used for Liitola 
tunnel, on the other hand, was exceptional: a 
mobile mould system that was raised as it was 
transferred was used. The mould could also be 
heated.

Liipola tunnel, which is about 900 metres 
long, comprises both concrete sections and rock 
tunnel sections. White concrete was used in the 
precast elements on the lower part of the tunnel 
walls to make the concrete surfaces reflect light 
as much as possible. 

Patomäki tunnel also has a significant con-
crete art aspect of the two concrete tunnels on 
trunk road 12. 

Artist Rosalinda Louhijoki utilised the pos-
sibilities of graphic concrete in art work “Trees” 
at the mouth structures of Patomäki tunnel.

Markus Lilja implemented his work of envi-
ronmental art, called “Direction of growth”, on 
the concrete railings of Patomäki tunnel. This 
work uses dyed concrete. 

 

Implementation of tunnels on 
trunk road 12 dictated by worksite 
and landscape conditions
The design and implementation of the road 
tunnels on the southern ring road of Lahti 
combined technical innovations with land-
scape values and the interests of local residents. 
Patomäki tunnel was built as an all-concrete 
tunnel while the other, Liipola tunnel, is a part 
concrete, part rock tunnel.

Both tunnels took advantage of new struc-
tural ideas. The foundations for the west end 
of Patomäki tunnel consist of ten-metre long 
driven piles of reinforced concrete. The tunnel 
was also implemented without a floor slab, 
which is a new concept for the concrete tunnels 
of the Finnish Transport Infrastructure Agency.

The length of Palomäki tunnel is 403 metres. 
It features a completely new type of vault 
structure consisting of inverted TT slabs. The 

M
ar

ku
s 

Li
ja

R
os

al
in

da
 L

ou
h

ijo
ki

12

13

10 Liipolan tunnelin itäinen suuaukko opasteineen.

11a–c Liipolan tunneli valmiina. Tunnelin seinien 

alaosan elementtien sementtinä käytettiin valkose-

menttiä, ja näin saatiin aikaan mahdollisimman 

valoisat betonipinnat, joilla osaltaan voidaan lisätä 

turvallisuutta.

12 Rosalinda Louhijoki toteutti Patomäen tunnelin 

suuaukkoon lähes koko leveydelle ulottuvan graafisen 

”Puut”-teoksen.

13 Markus Liljan ympäristötaideteos ”Kasvusuunta” 

puolestaan on toteutettu Patomäen tunnelin betoni-

sissa suojakaiteissa. 
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Viime aikoina on julkisuudessa ollut keskuste-
lua eristerapattujen julkisivujen mahdollisista 
ongelmista ja järjestelmien soveltuvuudesta 
Suomen sääolosuhteisiin. Eristerapattujen 
julkisivurakenteiden pitkäaikaiskestävyys 
ilmaston muuttuessa ja erityisesti kosteusra-
situksen lisääntyessä on kyseenalaistettu. Mm.  
uusi RIL:n julkaisu RIL 250-2020 ottaa melko 
negatiivisen kannan eristerapattuihin julki-
sivuihin. RIL 250:n johtopäätökset on tehty 
hyvin suppean otannan pohjalta opinnäyte-
työstä, jossa pyrittiinkin löytämään korjatta-
via eristerappauskohteita. Sopivia kohteita oli 
vaikea löytää. Lisäksi keskusteluun nostetaan 
usein Ruotsissa vuosituhannen alussa esiin-
tyneet laajat ongelmat koskien EPS:n päälle 
eristerapattuja puurunkoisia julkisivuja. Pai-
notettakoon jälleen kerran, että Suomessa ko. 
rakennetta ei ole koskaan käytetty!

Eristerappausjärjestelmät
Saint-Gobain Finland Oy Weber on ollut 
mukana kehittämässä eristerappausjärjestel-
miä jo 70- luvun lopulta lähtien. Pohjoismaissa 
kehitetty ns. paksurappaus-eristejärjestelmä 
tuli Suomen markkinoille Weberin edeltäjän 
Partek Oy:n toimesta. Järjestelmä tunnettiin 
aiemmin nimellä Parmiterm ja nykyisin nimillä 
SerpoRoc ja MonoRoc. Paksurappaus-eriste-
järjestelmä muodostuu järjestelmään sovel-
tuvasta mineraalivillaeristeestä, jonka päälle 
tuleva noin 20–30 mm paksu rappauskerros on 
mekaanisin kiinnikkein ja metallisen rappaus-
verkon avulla kiinnitetty alustaansa (kuva 1). 

Käytännön kokemuksia 
eristerappausten toimivuudesta

Julkisivujen eristerappausjärjestelmiä on käytetty Suomessa jo 
80-luvulta lähtien. Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu 
eristerappausjärjestelmä on toimiva ja turvallinen valinta. Tästä 
on näyttönä jo reilusti yli 1.000.000 rapattua julkisivuneliötä!

Timo Rautanen
Aluepäällikkö, DI
Saint-Gobain Finland Oy Weber
timo.rautanen@e-weber.fi
timo.j.rautanen@saint-gobain.com

Paksurappaus-eristejärjestelmiä käytettiin 
alkuun lähinnä korjausrakentamisessa, mutta 
viime vuosikymmeninä mainittuja järjestelmiä 
on käytetty yhä enemmän myös uudisraken-
tamisessa. Uudisrakentamisessa rapattujen 
julkisivujen käyttö lisääntyi 1990-luvulla 
lähinnä perinteisten sandwich-elementtien 
kustannuksella ja tässä yhteydessä mm. Parma 
Oy kehitti oman elementtitehtaalla esivalmis-
tettavan rapatun Parmarappaus-elementtijär-
jestelmän. Parmalla huomattiin hyvin pian, 
että perinteistä sandwich-tekniikkaa ei voitu 
kopioida sellaisenaan rapattujen elementtien 
valmistukseen ja nykyään Parma toimittaakin 
elementit asiakkaalle täysin valmiina vastaten 
aina suunnittelusta lopulliseen rappauspin-
taan asti. Weber ja Parma ovat toimittaneet 
paksurappaus-eristejärjestelmiään yhteensä jo 
yli miljoona neliömetriä hyvällä menestyksellä.

Ohutrappaus-eristejärjestelmiä alettiin 
Suomessa kehittää 80-luvulla. Weberin vanhin 

1

2

4

5

PARMArappaus

20.09.2018
Detaljit 220 mm eristeelle
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1 Paksurappaus-eristejärjestelmä

2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä

3 Parmarappaus-eristejärjestelmä

4 Serpomin- ohutrappaus-eristejärjestelmällä toteu-

tettu julkisivukohde.

5 SerpoRoc-paksurappaus-eristejärjestelmällä toteu-

tettu HOASin opiskelija-asunnot Helsingin Viikissä. 

Kohteen on suunnitellut Playa Arkkitehdit.
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kohde on vuodelta 1989 Paraisilla merenran-
nassa sijaitseva ja edelleen käytössä oleva 
lähettämörakennus. Weberin järjestelmän 
nimi on kykyisin SerpoMin ja siinä soveltuvan 
mineraalivillan päälle tehdään n. 8…12 mm:n 
paksuinen rappauskerros, joka sekä laasti-
kiinnityksen että laastikerroksen puolivälissä 
sijaitsevan muovipinnoitetun lasikuituverkon 
läpi menevien mekaanisten kiinnikkeiden 
avulla on kiinnitetty alustaan (kuva 2). 

Samoin kuin paksurappaus-eristejärjes-
telmienkin kohdalla, niin ohutrappaus-eris-
tejärjestelmät alkoivat yleistyä Suomessa 
1990-luvulla korjausrakentamisen yleistyessä. 
Samalla alkoi Keski-Euroopasta virrata Suomen 
markkinoille uusia ohutrappaus-eristejärjestel-
miä. Tuotteet tulivat markkinoille usein ilman 
huolellista selvitystä niiden soveltuvuudesta 
Suomen sääolosuhteisiin ja joidenkin järjes-
telmien kohdalla onkin jouduttu toteamaan 
myöhemmin esimerkiksi niiden puutteellinen 
pakkasenkestävyys. Pakkasenkestävyys onkin 
syytä vielä Suomessa erikseen varmistaa, 
sillä esim. eurooppalainen standardi-ehdotus 
ohutrappaus-eristejärjestelmille ETAG-004 
vaatii rappauslaasteilta vain viiden (5!) syklin 
pakkastestiä. Suomessa tulisi testata by 57 
Eriste- ja levyrappaus -julkaisun mukaisesti 
kaikki rappauslaastit vähintään 100 kierrok-
sen jäädytys-sulatustestillä ja koko järjestelmät 
100 säärasitussykliä sisältävän kiihdytetyn sää-
rasitustestauksen avulla. ETAG-004 käsittelee 
ainoastaan ohutrappaus-eristejärjestelmiä eli 
paksurappaus-eristejärjestelmille ei eurooppa-
laista standardia ole edes työn alla. Weberille 
on ainoana valmistajana Suomessa myönnetty 
CE-merkki molemmille markkinoilla oleville 
ohutrappaus-eristejärjestelmille eli SerpoMin, 
joka tehdään mineraalivillan päälle sekä Ser-
poTherm, joka puolestaan tehdään soveltuvan 
EPS-eristeen päälle.

Rakennusfysikaalinen 
toimivuus on varmistettu!
Weber ja sen edeltäjä Partek Oy on varmista-
nut järjestelmiensä soveltuvuuden Suomen 
olosuhteisiin kattavilla ulkopuolisilla tutki-
muksilla. 1980-luvulla Partek (A-elementti Oy 
Rakennusmies) teki VTT:n Rakennetekniikan 
laboratorion sekä LVI-tekniikan laboratorion 
kanssa laajoja tutkimuksia ja selvityksiä Parmi-
term-eristerappausten toimivuudesta Suomen 
sääolosuhteissa. Näissä tutkimuksissa varmis-
tettiin Parmiterm-järjestelmän lujuusominai-
suudet ja rakennusfysikaalinen toimivuus. 

Tällä vuosituhannella on Weberin eriste-
rappausjärjestelmien kehitystä jatkettu syste-
maattisesti mm. Tampereen Teknillisen Kor-
keakoulun TTY:n kanssa. Esimerkiksi vuonna 
2011 TTY:llä selvitettiin kaikkien Weberin ulko-
seinäratkaisujen (8 kpl) rakennusfysikaalinen 
toimivuus. Laskennan lähtökohdaksi otettiin 
sekä Espoon että Sodankylän ilmasto-olosuh-
teissa ja näissä rankin mahdollinen säärasitus. 
Kaikki rakenteet selvisivät laskennallisesta 
tarkastelusta erinomaisesti. Laskennassa 
esimerkiksi Weberin SerpoRoc-paksurappa-
us-eristejärjestelmä (vanha tuotenimi Parmi-
term), joka on perinteisiin kalkki-sementti-laas-
teihin perustuva järjestelmä, sai laskennassa 
homeindeksiarvon 0,2, kun riskirajana pidetään 
arvoa 1,0 (asteikossa 0…6, jossa arvo 6= erittäin 
runsas homekasvusto)! 

Laskennassa arvioitiin myös rakenteiden 
toimivuutta, jos seinän U-arvo lasketaan 
arvoon 0,08 W/m2K. Myös tässä tilanteessa 
kaikki seinärakenteet selvisivät laskennasta 
moitteetta. Laskennassa olivat mukana myös 
Weberin mineraalivillan päälle tehtävä Serpo-
Min-ohutrappaus-eristejärjestelmä sekä EPS:n 
päälle tehtävä SerpoTherm-ohutrappaus-eris-
tejärjestelmä.

Ohutrappaus-eristejärjestelmien 
elementtiversioissa on tehty virheitä
Onko eristerappausjärjestelmiin kohdistunut 
kritiikki sitten täysin aiheetonta? Ei valitet-
tavasti, sillä varsinkin ohutrapattujen ele-
menttijärjestelmien kohdalla on esiintynyt 
jonkin verran ongelmia jopa jo takuuaikana. 
Ensimmäiset vauriot ovat voineet ilmaantua 
jo muutaman vuoden kuluttua rakennuksen 
valmistumisesta. Ohutrapattujen elementtien 
kohdalla ei ole samanlaista suljettua järjestel-
mää, kuin on paksurappaus-eristejärjestelmien 
kohdalla, kuten esim. Parmarappaus-järjestel-
mällä. Ohutrappaus-eristejärjestelmää halu-
taan kuitenkin usein käyttää, koska se on edul-
lisin rapattu julkisivujärjestelmä. Paksurap-
paus-eristejärjestelmä on noin 20 % kalliimpi, 
mutta sillä saavutetaan myös parempi ääne-
neristävyys, iskunkestävyys sekä usein myös 
parempi säänkestävyys ja ns. vikasietoisuus. 

Mitä virheitä tai puutteita ohutrapattujen 
elementtijärjestelmien toteutuksessa sitten 
on todettu? Tuttu fraasi eli kireät aikataulut 
aiheuttavat sen, ettei näiden elementtijärjes-
telmien detaljeja ehditä suunnitella huolella. 
Suunnitelmissa on usein vain mainittu joku 
ohutrappaus-eristejärjestelmä nimeltä ja ole-
tetaan, että urakoitsijan hankinta, elementti-
tehdas ja työmaa osaavat tästä sitten toteuttaa 
toimivan kokonaisuuden. 

Rakennusliikkeen hankinta kilpailuttaa 
elementtitoimituksen ja halvimman tarjouk-
sen tehnyt yleensä voittaa. Näin oletetaan, että 
elementtitehdas tietää mitä on toimittamassa. 

Usein jo elementtitehtaalla tehdään ensim-
mäiset virheet. Eristeet saattavat olla väärän-
laisia tai eristeet asennetaan muottiin väärin: 
hukka minimoiden eikä selvitetä miten eristeet 
tulisi asentaa esim. aukkojen ympärillä. Aukon 
nurkkaan ei saa osua eristelevyjen saumaa 
(kuva 6). Ohutrappaus-eristejärjestelmän kan-
nalta oleellinen työvaihe elementtitehtaalla on 

Käytännön kokemuksia  
eristerappausten toimivuudesta

6

6 Eristeiden asennus aukon ympärillä.

7 SerpoMin-ohutrappaus-järjestelmällä toteutettu 

kohde.

8 Parmarappaus-järjestelmällä toteutettu Raken-

nusliike Lapti Oy:n rakentama Asunto Oy Vantaan 

Tikkurilan Center.
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eristeiden päälle levitettävä suojalaastikerros. 
Suojalastikerroksen tehtävä on suojata eristeitä 
auringon UV-valolta, ennen kuin varsinainen 
rappaus ja pinnoitus saadaan työmaalla tehtyä. 
Ilman tätä suojalaastia eristeiden pinta tulisi 
hioa, jos elementit ovat UV-valolle alttiina yli 
2 viikkoa. Suojalaastikerroksen paksuus tulisi 
olla noin 1,5… 2 mm. Mutta kuluneenakin tal-
vena on tullut ilmi tapauksia, joissa suojalaas-
tikerroksen paksuus on ollut jopa alle 0,5 mm 
ja toisaalta noin 4-5 mm. Suojalaastikerroksia 
on levitetty jopa maalimaisesti telalla eristei-
den päälle. On selvää, ettei suojalaastikerros 
ole tällöin toimiva. On myös muistettava, että 
suojalaastikerros on koko rappauksen toimi-
vuuden kannalta tärkein laastikerros – se muo-
dostaa myös tartuntakerroksen varsinaisen 
rappauksen ja eristeen välillä. Jos suojalaas-
tikerros on liian ohut, heikko tai se on väärän 
tyyppistä laastia, voi varsinaisen rappauksen 
tartunta eristeeseen irrota ja kosteus voi päästä 
eristeen ja rappauksen väliin ja jäätyessään 
aiheuttaa rappauksen vaurioitumisen. Liian 
paksu suojalaastikerros voi johtaa toisaalta 
liian paksuun kokonaisrappauskerrokseen 
ja tartunta rappauksen ja eristeen välillä voi 
pettää rappauksen liian suuren kokonais-
painon vuoksi. Vaurioselvitysten yhteydessä 
lähes aina paljastuu, että tilaaja ei tiedä mitä 
eristettä ja mitä suojalaastia elementtitehdas 
on elementeissä käyttänyt. Nämä asiat tulisi 
ehdottomasti vaatia dokumentoitaviksi! 

Eristerapattujen elementtien 
asennukseen huolellisuutta!
Elementtitehdas pyrkii toimittamaan sitä mitä 
on tilattu ja jos detaljeja ei ole suunniteltu 
huolella, niin työmaalle pääsee elementtejä, 
joita joudutaan työmaalla korjaamaan. Tyy-

pillisimpiä ongelmia ovat mm rakennuksen 
ulkonurkat, joissa eristeiden tulee olla vaa-
katasossa ja luotettavasti kiinni sisäkuoressa 
(kuva 9). Jos näin ei ole, on työmaalla tullut 
eteen tilanteita, jossa ulkonurkkien eristeet on 
yritetty jo tehtaalla tai viimeistään työmaalla 
kiinnittää villakiinnikkeillä elementtien eristei-
siin kyljestä kiinni. On selvää, ettei näin tehty 
kiinnitys ole riittävän tukeva rappausalustaksi 
eikä ulkonurkkien lujuus esim. tuulikuormia 
vastaan ole luotettava. 

Toinen tyypillinen virhe ilmenee sokkelin 
ja alimman seinäelementin liitoksessa, jossa 
usein ei ole toimivaa vedenpoistoa. Alimmasta 
seinäelementistä tulee jättää alin eristerivi ele-
menttitehtaalla kiinnittämättä. Työmaalla alin 
elementti asennetaan sokkelin päälle, jonka 
jälkeen sokkelin päälle tehdään laastilla loiva 
muotoilu ulospäin ja asennetaan vedenpoisto-
kermi. Vasta kermin asennuksen jälkeen kiin-
nitetään alin eristekerros paikoilleen (kuva 10). 
Vastaavasti pitää varmistaa kosteuden poisto 
ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen ympä-
riltä. 

Elementtiasennusliikkeen on myös tehtävä 
oma osansa, jotta saadaan toimiva lopputu-
los. Jos elementeissä on käytetty eristeenä 
mineraalivillaa, on elementtien saumoihin 
ym täyttöihin käytettävä vain ja ainoastaan 
mineraalivillaa. Saumoja ei saa täyttää polyu-
retaanivaahdolla, koska se muodostaa varsin-
kin vaaka-saumoissa vettä pidättävän hyllyn, 
johon kosteus kerääntyy. Usein ensimmäiset 
vauriot ilmestyvätkin juuri näiden väärin 
toteutettujen vaakasaumojen kohdalla. Vauriot 
esiintyvät yleisimmin halkeiluna ja rappauk-
sen irtoamisena. (kuva 11) 

Elementtien asennuksessa tulee huomioida 
järjestelmien asettamat vaatimukset. Elemen-

tit on asennettava siten, että eristeiden ulko-
pinnat tulevat samaan tasoon ja mahdolliset 
toleranssit on hoidettava sisäpuolelta tasoit-
teilla. Ohutrappauksella ei voida korjata alus-
tan epätasaisuuksia. Tarvittaessa eristeitä 
voidaan työstää, esim. leikata tai jyrsiä, jotta 
saadaan riittävän tasainen rappausalusta. 
Käytännössä joissakin kohteissa on löytynyt 
samalta seinältä laastikerrospaksuuksia välillä 
noin 2…15 mm ja jopa enemmän. Näin suuret 
erot rappauskerroksessa voivat aiheuttaa mm. 
rappauksen halkeilua. Asennusliikkeen on 
noudatettava normaalia suurempaa varovai-
suutta elementtien varastoinnissa, nostoissa ja 
asennuksessa, jotta vältetään ohuen suojalaas-
tikerroksen tai eristekerrosten vaurioituminen.

Lopullisen ulkonäön ja lopputuloksen 
tekee rappausurakoitsija. Hänen tulee huo-
lehtia mm. elementtisaumojen viimeiste-
lystä, rappausverkon ja aukkojen kulmavah-
vikkeiden ym. rappauslistojen oikeaoppisesta 
asennuksesta. Rappausverkon tulee sijaita 
vähintään rappauskerroksen puolivälissä, 
mielellään hieman sen etupuolella. Valitet-
tavan usein rakenteita avattaessa paljastuu, 
että rappausverkko on painuneena suoraan 
eristettä vastaan eikä laasti ympäröi verk-
koa täydellisesti. Myös aukkojen nurkissa 
on usein ollut puutteita verkotuksien limi-
tyksissä tai verkkoa ei ole käytetty lainkaan. 
Ohutrappauseriste-järjestelmissä käytetään 
muovipinnoitettua lasikuituverkkoa, jossa 
muovipinnoitteen on oltava riittävän paksu, 
jotta alkaalinen laasti ei vahingoita lasikuitua. 
Työmaalla törmätään usein halpoihin ”kiina-
laisiin” verkkoihin, jotka eivät tätä alkalisuutta 
montakaan vuotta kestä.    

Liian ohuet rappauskerrokset voivat 
aiheuttaa halkeilua lämpö- ja kosteusliikkei-

9 Ulkonurkka 10 Sokkeliliitos

Käytännön kokemuksia  
eristerappausten toimivuudesta
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den seurauksena ja sitä kautta mahdollistaa 
kosteuden pääsyn rakenteisiin. Ohuet rappa-
uskerrokset näkyvät usein myös elementin 
saumojen kohdalla eli kerrospaksuus ei riitä 
peittämään sauman vaatimaa tuplaverkotusta 
(kuva 12). Weber ohjeistaa ohutrappausker-
roksen minipaksuudeksi 8 mm, mutta mark-
kinoilla on järjestelmiä, joita markkinoidaan 
jopa 3 mm:n kerrospaksuudella. Liian ohuet 
rappauskerrokset mahdollistavat luonnolli-
sesti myös edullisemmat urakkatarjoukset. 

Detaljit ja valvonta
Eristerapattu julkisivu vaatii aina myös paljon 
huolella suunniteltuja ja toteutettuja detaljeja! 
Järjestelmätoimittajien ohjeista sekä mm. jul-
kaisusta By 57 Eriste- ja levyrappaus 2011 löytyy 
runsaasti hyväksi havaittuja ratkaisuja. Väärin 
toteutettu detalji voi kiihdyttää julkisivun vau-
rioitumista huomattavasti esim. johdattamalla 
sadevedettä sisälle rakenteeseen. Aivan liian 
usein eristerappaustyömaalla törmätään 
kuvan 13 mukaisiin ikkunapellityksiin. Pellistä 
puuttuu välttämätön rappauskantti, tiivistys 
rappauksen pintaan on riittämätön ja pellityk-
sen takanurkassa on selvä reikä! 

Jos ohutrappaus-eristejärjestelmä toteute-
taan ohjeiden mukaisesti, niin järjestelmissä 
voidaan käyttää yhtä hyvin sopivaa mineraa-
livillaa kuin sopivaa EPS-eristettäkin. Hyväk-
sytyt eristetyypit on ilmoitettu järjestelmä-
toimittajien ohjeissa. Suurin osa kohteista 
on toteutettu onnistuneesti mineraalivillalla, 
mutta myös EPS:n käyttö on mahdollista, 
kunhan huomioidaan, että ratkaisu täyttää 
palomääräykset. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että eris-
terappausjärjestelmät ovat oikein tehtynä 
toimivia ja kestäviä rakenteita. Korjausraken-
tamisessa sekä paksu- että ohutrappaus-eriste-

järjestelmissä on ollut hyvin vähän ongelmia 
johtuen ilmeisesti siitä, että niitä suunnitte-
levat kokeneet korjaussuunnittelijat ja kaikki 
järjestelmän komponentit asennetaan työ-
maalla, missä eri työvaiheita on helppo valvoa. 
Järjestelmiä käytetään myös kokonaisuutena 
eli kaikki komponentit kuuluvat samaan tuo-
teperheeseen. 

Uudispuolella paksurappaus-eristejärjestel-
missä tilanne on hyvä, mutta ohutrappaus-eris-
tejärjestelmien elementtiversioiden kohdalla 
on selvästi parantamisen varaa yhteistyössä 
eri osapuolten kesken. Jos yhteistyö saadaan 
kuntoon myös tässä ketjussa, niin loppuun 
voisi siteerata tunnettua lausahdusta: ”Tiedot 
ohutrappaus-eristejärjestelmien kuolemasta 
ovat vahvasti liioiteltuja!”

11 12

13

11 PU-vaahdolla täytetty elementtisauma.

12 Elementtisauma koholla.

13 Väärin toteutettu vesipelti.

Käytännön kokemuksia  
eristerappausten toimivuudesta
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Puhdasvalupinnan suunnittelu ja toteutus
Kun suunnitteluratkaisussa on päädytty valit-
semaan joihinkin rakenteisiin puhdasvalu-
pinta, on tärkeää tuoda näiden rakenteiden 
pintavaatimukset esille näkyvästi kaikissa 
suunnitteluasiakirjoissa. Myös tilaajan tulee 
tuoda tämä esille tarjouspyyntöasiakirjoissa, 
jotta urakoitsija osaa ottaa rakenteen toteutuk-
sen vaatimat seikat huomioon tarjouksessaan. 
Vaativampi muottityövaihe voi vaikuttaa myös 
työmaan toteutusaikatauluihin. Laadukkaiden 
puhdasvalupitojen toteuttaminen on työ-
maalla täysin mahdollista, kunhan toteutuk-
sen vaatimiin teknisiin sekä toimintaproses-
siin liittyviin detaljikysymyksiin paneudutaan 
huolellisesti.

Puhdasvalun laadukas toteutus edellyttää 
hyvää yhteistyötä rakennuttajan, arkkitehdin, 
muottitoimittajan, betonitoimittajan ja urakoit-
sijan sekä aliurakoitsijoiden välillä.

Puhdasvalupinnan laadun määrittely kan-
nattaa, etenkin vaativimmissa kohteissa, tehdä 
mallirakenteen avulla. Tarkoitukseen sopivan 
kokoinen malli valetaan toteutukseen suun-
nitellulla muottikalustolla ja betonilaadulla. 
Pintamallin avulla voidaan tarkentaa pinnan 
laatuun, väriin, muottien saumoihin ja muihin 
pinnan yksityiskohtiin liittyvät seikat.

Ennen kuin puhdasvalupintaa lähdetään 
työmaalla toteuttamaan, asianosasten on tar-
peen pitää aloituskokous, jossa kaikki oleelli-
set suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat 

Pentti Lumme, TkL, Acvacon Oy 
penttilumme@gmail.com 
Max Vuorio, valmisbetoniliiketoiminnan 
tekninen asiantuntija, Rudus Oy 
max.vuorio@rudus.fi 
Ilari Roihuvuo, Myyntijohtaja Korkea raken-
taminen, PERI Suomi Ltd Oy 
ilari.roihuvuo@peri.fi

Betoniset puhdasvalupinnat 
ja -lattiat

Paikallavalettujen puhdasvalupintojen käyttö on yleistynyt mer-
kittävästi viime vuosina rakennusten sisäpinnoissa, julkisivuissa 
ja erilaisten tilojen lattioissa. Tämä kertoo muotoonsa valettavan 
betonin antamista monipuolisista mahdollisuuksista rakennus-
ten ja rakenteiden arkkitehtonisen ilmeen muodostamisessa. Eri 
tavoin käsitellyt betonilattiat ja niiden monipuolinen värivali-
koima antavat edustavan visuaalisen ilmeen lisäksi käyttäjille 
hyvin kulutusta kestävän ja helppohoitoisen lattiapinnan.

Puhdasvalutiimin / työsuoritusta koskevan 
aloituspalaverin kokoonpano

osapuolet ovat läsnä. Jos tähän palaveriin osal-
listuu kunkin osapuolen työnjohto, on ehdotto-
masti huolehdittava myös siitä, että varsinaiset 
työn toteuttajat saavat tarkat toimintaohjeet 
muotti,- raudoitus,- ja valutyön suorittamisesta 
sekä valun jälkeisistä toimenpiteistä.

Mahdollisissa jatkopalavereissa tarken-
netaan tai kehitetään tarvittaessa toteutusta 
halutun laatutason saavuttamiseksi.

Arkkitehti suunnittelee puhdasvalupinnan 
ja siihen liittyvän pintastruktuurin. Pinnan 
toteutuksessa on osittain kyse betonirakenteen 
pinnan laatuun liittyvistä teknisistä asioista, 
mutta suurelta osin myös arkkitehdin asetta-

1 London Aquatics Centre eli Lontoon olympialaisia 

2012 varten rakennettu vesiurheilukeskus. Raken-

nuksen on suunnitellut arkkitehti Zaha Hadid ja se 

avattiin yleisölle vuonna 2014.

Puhdasvalutiimi

Betoniasiantuntija

MuottiasiantuntijaArkkitehti

Työmaan 
betonityönjohtaja

Rakennuttaja 
valvoja

Aliurakoitsijat
muotti, raudoitus, betonointi

Rakenne suunnittelija



772 2021

1

H
u

ft
on

 &
 C

ro
w



78 2 2021

masta visuaalisesta tavoitteesta. Tämän vuoksi 
pinnan yleisilmeen ja laatutason hyväksyy 
tavoitteen asettanut kohteen arkkitehti. Hän 
myös osoittaa tarvittaessa pinnan mahdolliset 
korjattavat alueet, jos virheet ylittävät luoki-
tustaulukoissa esitetyt raja-arvot. Kannattaa 
myös muistaa, että valupintojen korjaaminen 
voi usein johtaa myös huonompaan lopputu-
lokseen, kuin mitä alkuperäinen valupinta oli.

Valupinnassa olevat nystermät, syvennyk-
set ja hammastukset saattavat olla juuri niitä 
yksityiskohtia, jotka alleviivaavat halutun 
pinnan lopputuloksen epäsäännöllistä kau-
neutta. Tarkkojen millimetrirajojen lisäksi on 
hyvä korostaa mallipinnan merkitystä, koska 

usein vasta mallin kautta voidaan löytää se, 
mitä todella haetaan.

Kun tavoitteena on tehdä betonipintaa, joka 
jää näkyviin, käytetään erilaisia termejä, kuten 
puhdasvalu, sileävalu tai raakavalu. Ne eivät 
itsessään vielä kerro varsinaista ulkonäköta-
voitetta, joka pinnalle halutaan. By40-luokitus-
ohjeissa on selkeät suunnitteluohjeet betoni-
pinnoille, ja niiden avulla voidaan määritellä 
suuntaviivat halutulle pinnan ulkonäölle. 

Puhtaaksi valettujen betonirakenteiden 
pinnan laatuluokitusohjeisto on päivitetty ja 
uusin ohje, By40-Betonirakenteiden pinnat/
Luokitusohjeet 2021, on ilmestynyt touko-
kuussa. Julkaisussa on esitetty betonin pinnan 

laatuluokat, laatutekijät ja pinnoissa mahdol-
lisesti esiintyvien virheiden toleranssit eri laa-
tuluokissa.

Puhdasvalubetoni
Betonilla on tärkeä rooli puhdasvalupinnan 
toteuttamisessa. Betonia voidaan toimittaa 
harmaana, valkoisena tai eri väreissä. On huo-
mattava, että tietyt väriaineet, kuten sininen 
ja vihreä nostavat paikallavalubetonin hintaa 
merkittävästi.

Betonin määrittelyn ja valinnan tulee 
tapahtua suunnittelijan ja betoniasiantun-
tijan yhteistyönä, toteutusnäkökohdat huo-
mioon ottaen. Hyvän puhdasvalubetonin 
vesisementtisuhteen tulisi olla w/c <0,60 ja 
hienoainesmäärän tavallista rakennebeto-
nia suuremman. Betoni ei saa olla erottuvaa 
ja sen työstettävyysajan tulee olla riittävän 
pitkä kohteen työsuoritusta ajatellen.

Betonin käyttöikäsuunnittelu ja rasitus-
luokkavaatimukset asettavat omat vaati-
muksensa betonille ja sen reseptille, jolloin 
edellä mainituista periaatteista joudutaan 
poikkeamaan.

Puhdasvalupinnassa betonin värivaihtelu 
näkyy hyvin helposti, joten betoni on aina 
valmistettava samoista raaka-aine-eristä. Jos 
lisäaineita käytetään, on niiden tuotemerkki 
ja annostelu pysyttävä samana. Puhdasvalu-
betoni on aina toimitettava kuhunkin raken-
neosaan yhtäjaksoisesti samalta betoniase-
malta. Jos tehdas tekisi muiden työmaiden 
toimituksia välikuormina, niistä sekoittimeen 
jäävät ainesosat aiheuttaisivat suurella toden-
näköisyydellä kirjavuutta puhdasvalupintaan. 
Siksi onkin erittäin tärkeää ilmoittaa betonin 
toimittajalle hyvissä ajoin puhdasvalutoimi-
tuksen ajankohta, jotta betonin toimittaja voi 
järjestää betonin valmistuksen ja toimituksen 
kohteeseen sopivalla tavalla.

2 Hyvin suunniteltu muottilevyjen ja muottipulttien 

jakauma puhtaaksi valetussa betonipinnassa.

Betoniset puhdasvalupinnat ja -lattiat
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3 Karhulan moottoritien tukimuuri on valettu 

itsetiivistyvällä betonilla.

4 Esimerkki järjestelmämuotilla syntyvästä pys-

tysaumakuviosta betonin pinnassa.

Puhdasvaluissa voidaan käyttää myös itse-
tiivistyvää (IT) betonia, jota ei tarvitse täryttää. 
IT-betoni on valettaessa hyvin notkeaa massaa, 
joka mukautuu tarkasti muottipintaa vasten. 
IT-betoni voidaan valaa muottiin yläkautta 
valuputken avulla tai painevaluna alakautta 
pumpulla valuyhteen kautta. Ensimmäisiä IT- 
betonin käyttökohtia Suomessa oli Karhulan 
moottoritien tukimuuri (kuva 3).

Muotit
Puhdasvalukohteessa arkkitehdin ja muotti-
toimittajan on yhteistyönä valittava puhdasva-
lupinnan laatuluokkaan sopiva muottikalusto. 
AA-luokan puhdasvalupinta on erittäin vaa-
tiva pintaluokka ja siksi sitä yleensä käytetään 
lähinnä erikoiskohteissa. Yleisimmin käytetty 
puhdasvalupinta suunnitellaan A-luokkaan.

Muottipintana näkyviin jäävissä betoni-
seinissä käytetään useimmiten filmivaneria, 
joka tukeutuu järjestelmä-, vakiopalkki- tai 
kappaletavaramuotteihin. Muitakin puule-
vy-muottivaihtoehtoja löytyy, kuten myös 
muita materiaaleja: muovi, lasikuitu, erilaiset 
muottimatriisit sekä muottikangas. Lopullista 
pintaa valittaessa on aina mietittävä muottile-
vyn koko ja kiinnitystapa, levyjen tai muottiele-
menttien sauman muoto, sidepulttien jakoväli 
ja muottipulttien jättämä jälki seinän pinnassa. 

Yleinen periaate on, ettei järjestelmämuo-
teilla voida saavuttaa puhdasvalupinnan 
tavoitteita. Tästä voidaan kuitenkin tehdä 
poikkeuksia, mikäli kalusto on hyväkuntoi-
nen ja arkkitehti hyväksyy mallivalun, jossa 
mm. muottielementtien välisestä saumasta 
syntyvä pieni ura hyväksytään osaksi pinta-
suunnitelmaa.  

Muotin pintamateriaalin valinnassa on 
huomattava, että vettä imevät pinnat antavat 
tummemman valupinnan kuin tiiviit pinta-
materiaalit.

Muotin pinta öljytään tasaisesti ja ylimää-
räinen öljy pyyhitään pois. Epätasainen tai 
liiallinen öljy muotin pinnassa näkyy laikkuina 
valmiissa valupinnoissa. 

Puhdasvalupinnan muottityössä yksityis-
kohtien hallinta on tärkeässä roolissa. Esimerk-
kinä tästä on kuvan 5. mukainen listan käyttö 
seinän valusauman yläosassa. Lista ja kuvan 
mukaisten tiivisteiden avulla alempaan seinä-
pintaan ei tule haitallisia valumia ylemmästä 
valusta.

Silmämääräisesti on helppo aistia betoni-
pinnan väri hyvin ohuesta betonin pintaker-
roksesta. Betonin pinta ei saa tarttua miltään 
osin muottiin kiinni. Siksi asianmukainen 
muottikalusto ja huolellinen, ohjeiden mukai-

nen työsuoritus on tärkeää puhdasvalupinnan 
toteutuksessa.

Tyylikäs betonipinta ei välttämättä tarkoita 
muottien puolesta suuria lisäkustannuksia, 
kunhan vain tiedostetaan ajoissa, minkälaista 
laatua ja ulkonäköä pinnalta odotetaan.

Raudoitus
Muottiin asennettavien raudoitteiden tulee 
olla puhtaita ja ruosteettomia. Raudoitustyön 
aikana on huolehdittava siitä, ettei muottipinta 
vaurioidu eikä pintaan jää mitään asennus-
työssä käytettävää materiaalia. 

Muottiin mahdollisesti asennettavat vara-
ukset on kiinnitettävä alumiininauloin, jotka 
voidaan katkaista pinnan tasosta. Keski-Eu-

Betoniset puhdasvalupinnat ja -lattiat
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5 Seinän vaakasaumojen rimoitus- ja tiivistys-detaljeita

6 Puhtaaksi valettua lautamuottipintaa julki-

sivuissa. The REACH at Kennedy Center, Washington.
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roopassa varsin yleinen menettely, jossa esi-
merkiksi seinän raudoitus kootaan valmiiksi 
ennen muottityötä, sopii hyvin puhdasva-
lupinnan toteutukseen. Tätä menetelmää 
helpottaa merkittävästi hitsattujen raudoite-
elementtien käyttö, jotka voidaan turvallisesti 
tukea paikoilleen.

Betonointi ja jälkihoito
Betonin tiivistys on tärkeä työvaihe puhdas-
valupinnan teossa. Oikeaoppinen betonin 
tiivistäminen varmistaa betonin lujuuden. 
Tiivistäminen on tehtävä kerroksittain, jotta 
betonimassassa oleva ilma poistuu mahdolli-
simman hyvin. Rakenteen pintaan jäädessään 
ilmarakkulat muodostavat betoniin rakkulapin-
taa. Betoniyhdistyksen julkaisu, by73 -Betonin 
tiivistys 2020, sisältää ohjeet erilaisten betoni-
rakenteiden tiivistämisestä ja siihen käytettä-
västä kalustosta.

Betonointi on pyrittävä tekemään mahdol-
lisimman tasaisissa ympäristöolosuhteissa, 
etteivät voimakkaat lämpötilanmuutokset 
aiheuta virheitä betonipintaan.

Betonin jälkihoito on tärkeä osavaihe puh-
dasvalupinnan teossa. Jälkihoito varmistaa 
betonin pinnan lujuuden ja estää halkeamien 
muodostumisen betonin pintaan. Jos mah-
dollista, valumuotteja tulee pitää paikoillaan 
useampia päiviä, jotta rakenne pääsee lujittu-
maan tasaisissa olosuhteissa. Rakentamisvai-
heessa pinta on suojattava mahdollisimman 
hyvin, etteivät muut työvaiheet aiheuta pin-
taan vaurioita.

Puhdasvalupintojen toteuttamista on 
käsitelty kattavasti Betoniteollisuus ry:n jul-
kaisussa Puhdasvaluohje, jonka voi ladata 
sivuilta www. betoni.com/tietoa-betonista/
perustietopaketti/ohjeita-ja-julkaisuja/

7 Puhdasvalua kattorakenteen palkeissa ja laatoissa.

8 Kutistumavoimat hallitsevat raudoitetussa maan-

varaisessa lattiassa, jossa raudoituksen tankojako on  

10#100, 10 cm paksussa laatassa.

9 Lattian raudoituksen toteutus rullaraudoitteella.
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Betoni näkyvänä pintana lattiassa
Puhtaaksivaletut ja arkkitehtoniset betonilat-
tiat yleistyvät sekä toimisto-, liike- ja liiken-
nerakennuksissa että yksityiskodeissa. Näiden 
lattioiden tekemistä pidettiin aiemmin hyvin 
haasteellisena, mutta nykyään näistä löytyy 
useita pääosin onnistuneita referenssejä.

Hyvän lähtökohdan näiden lattioiden teke-
miselle antaa Betoniyhdistyksen ja Betonilat-
tiayhdistyksen julkaisu by45/BLY7, Betonilattiat 
2018. Ohjeessa on ensimmäistä kertaa esitetty 
suositukset ja menettelytavat eri tasoille luoki-
teltujen lattioiden tekoon. Luokituksen lähtö-
kohtana on halkeaman leveyden rajoittaminen 
niin, että puhdasvalulattia täyttää asiakkaan 
sille asettaman vaatimustason. Kahdella vaa-
tivimmalla luokalla I-UA ja I-UB tarkoitetaan 
arkkitehtonisia, ulkonäön suhteen erittäin 
vaativia tai vaativia lattioita. Näissä maksimi 
halkeaman leveys on rajoitettu 0,1–0,2 mm 
ja 0,1–0,3 mm. Julkaisussa on annettu ohjeet 

sekä rakennesuunnittelijalle että urakoitsi-
jalle menettelytavoista, joilla tavoitteeseen 
päästään.

Arkkitehtonisia lattioita tehdään useimmi-
ten maanvaraisiin- ja pintalattioihin. Lattian 
toteutuksessa on tärkeää alustan kantavuus 
ja suoruus ja pintalattiassa sen tartunta alus-
tabetoniin. Lattian pinta voidaan tehdä suo-
raan valettuun betoniin tai erilaisilla sirote- tai 
kovabetonimassoilla. Betonilaatta raudoite-
taan yleensä tankoraudoitteilla. Kuitubetonia 
voidaan käyttää lähinnä niissä lattioissa, joihin 
tehdään jälkivaluna erikseen pintakerros.  

Puhdasvalulattiat tehdään yleensä saumat-
tomina ja päivän aikana saavutettava valualue 
rajataan liikuntasaumalaitteilla. Halkeamien 
leveys näissä lattiarakenteissa pystytään 
rajoittamaan riittävän raudoituksen avulla. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rau-
doitus mitoitetaan hallitsemaan koko betoni-
laatan kutistumisesta syntyvä maksimivoima. 

Pintalaatan raudoitus on riippuvainen laatan 
paksuudesta sekä betonilaadusta ja siihen liit-
tyviä mitoitusohjeita on annettu edellä maini-
tussa julkaisussa. Raudoitus voidaan toteuttaa 
rullaraudoitteilla tai kaistaraudoitteilla, joilla 
vältetään mahdolliset limitysalueille syntyvät 
raudoitekerrostumat.

Valmiin betonilattian tai kovabetonin 
pinta voidaan hioa kevyesti, jolloin kiviaines 
ei tule näkyviin tai sitten eri asteisesti niin, että 
kiviaineksesta näkyvät hienommat rakeet tai 
tarvittaessa karkeampi kiviaines. Hiottu pinta 
voidaan tarvittaessa myös kiillottaa, jolloin 
lopputuloksena on mosaiikkimainen pinta. 
Lopuksi pintaan on tarpeen tehdä silikaattikä-
sittely, joka lisää lattian näyttävyyttä ja suojaa 
lattiaa likaantumiselta sekä helpottaa lattian 
puhtaanapitoa ja ylläpitotöitä.

Kun lattian pinta tehdään suoraan beto-
niin, voidaan massassa käyttää väribetonia tai 
värillisiä kiviaineksia. Sirotteita ja kovabetoni-
kerroksia käytettäessä väriskaala on laajempi 
ja samalla lattian pintaan saadaan parempi 
kulutuskestävyys.

Näistä puhdasvalulattioista voidaan käyt-
tää myös nimitystä Design- lattia, jolloin lat-
tioille on asetettu normaalien vaatimusten 
ohella ulkonäkövaatimus.

Lattian toteutuksessa oleellisinta on lat-
tiabetonin tehokas tiivistys ja hiertojen jälkei-
nen jälkihoito, joilla on keskeinen rooli betonin 
pinnan lujittumisessa ja plastisen halkeilun 
rajoittamisessa. Jälkihoitovaiheessa betonin 
pinta ei saa päästä mistään suojien rakosista 
kuivumaan, ettei tuoreen betonin pintaan 
pääse virtaamaan kalkkisaostumia. Etenkin 
väribetonipinnoissa ne pilaavat merkittävästi 
lattian valmista ulkonäköä.

10 Betonin huolellinen tiivistys on tärkeä työvaihe 

puhdasvaluissa.

11 Jälkihoito varmistaa betonin lujuuden ja lattian 

pinnan laadun. 

12 a ja b Hiottua ja kiillotettua betonilattiapintaa 

myymälätilassa.

13 Kangasalan Huutjärven kappelin hiottu betoni-

lattia.
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Betonin kuivumisaikalaskennan 
päivittyminen reaaliajassa
Rakennushankkeissa betonirakenteiden pääl-
lystettävyys on merkittävässä osassa aikatau-
lujen suunnittelun ja toteutumisen kannalta. 
Ennakkoon laadittavat kuivumisaika-arviot 
ovat yleisesti käytössä ja hyvä lähtökohta 
aikataulujen suunnitteluun. Kuivumisaika-ar-
vioiden kehittämiseen on myös viime aikoina 
tullut uusia malleja, kuten tammikuussa 2021 
julkaistu by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio 
-ohjelmisto. Kuivumisaika-arviot laaditaan kui-
tenkin usein staattisilla tai korkeintaan hyvin 
harvoin ja hitaasti muuttuvilla olosuhteilla. 
Tosiasiassa olosuhteiden vaihtelu työmaalla on 
nopeaa ja suurta ja olosuhdehallinta, eli ilman-
vaihto, kuivatus ja lämmitys sekä ulkovaipan 
tiiviys sekä eristyskyky muuttuvat jatkuvasti. 
Niinpä kuivumisaika-arviot vanhenevat käy-
tännössä heti kuivumisen alettua, kun malli 
alkaa erkanemaan todellisuudesta.

Pinnoitettavuuspäätöksissä yleisesti luotet-
tavina pidettyjen porareikä- ja näytepalamit-
tausten luotettavuus on pitkälti riippuvainen 
mittaajan huolellisuudesta, mikä on todettu 
jo toistakymmentä vuotta sitten Tarja Meri-
kallion väitöskirjassa (Betonilattian ”riittävän” 
kuivumisen määrittäminen uudisrakentami-
sessa, 2009). Mittausvirhettä esiintyy erityisesti 
alaspäin, mikäli mittaaja on huolimaton mit-
taukseen liittyvissä tiivistyksissä. Mittausten 
tarkkuus on uuden RT 103333 ohjeen mukaan 
parhaissakin olosuhteissa +-2% -yksikköä. 
Mittausten onnistuminen vaatii mittaajalta 
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huolellisuutta ja erityisesti työmaaoloissa +-2% 
-yksikön mittaustarkkuuteen voi olla haasta-
vaa tai jopa mahdotonta päästä muuttuvien 
olosuhteiden vuoksi. Betonin sisään asennet-
tavien suhteellisen kosteuden anturien käyttö 
on nyt otettu mukaan RT-kortin tarkkoihin 
mittauksiin, mutta niidenkin osalta on haas-
teena työmaan muuttuvat olosuhteet. Näistä 
seikoista johtuen työmailla on edelleen tarve 
menetelmälle, jonka perusteella erityisesti pai-
kalla valettujen betonilattioiden kuivumista 
voidaan seurata ja ennen kaikkea ennakoida. 
Ennakoinnin avulla voidaan olosuhteisiin 
vaikuttaa ajoissa, varmistaminen betonin 
kuivuminen aikataulussa mahdollisimman 
taloudellisella tavalla.

Artikkelissa esiteltävän tutkimuksen tavoit-
teena oli selvittää, voidaanko työmaan lämpö- 
ja kosteusolosuhteiden perusteella laskea pai-
kalla valetun betonirakenteen reaaliaikainen 
rakennekosteus arvostelusyvyydeltä, kun 
tiedetään rakenteen tyyppi ja betonimassan 
vesi/sementti -suhde ja valupäivä. Laskennan 
lisäksi rakenteen kuivumista pyrittiin ennusta-
maan toteutuneiden olosuhteiden perusteella 
ja ennustetta vertaamaan 2,5 kuukautta myö-
hemmin tehtyyn porareikämittaukseen.

Tutkimusmenetelmä
Laskennallisen menetelmän luotettavuutta 
pyrittiin selvittämään soveltamalla sitä uudis-
rakennuskohteessa, jossa seurattiin työmaan 
sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteita etälä-
hettävillä antureilla. Näiden tietojen perus-

1 Artikkelissa esitelty tutkimushanke suoritettiin 

vuoden 2020 aikana Firan toteuttamassa uudisraken-

nukohteessa Espoon Tapiolassa. Kohde on kahdek-

sankerroksinen liike- ja asuinrakennus, joka on osin 

paikallavalu- ja osin elementtirakenteinen. 
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teella laadittiin teoreettinen rakennekosteus 
välipohjien rakennekosteudesta arviointisy-
vyydeltä. Näitä laskennallisia kosteuslukemia 
verrattiin kunkin tilan välipohjista suoritettui-
hin RT 14-10984 mukaisiin porareikämittauksiin 
(mittauksia tehtäessä voimassa ollut RT-kortti).  

Rakennekosteuden laskennan lisäksi 
pyrittiin ennustamaan kosteuden kehitystä 
rakenteessa ja vertaamaan ennustetta pora-
reikämittausten tuloksiin 30 päivän aikavälillä.

Tutkimuskohde
Tutkimus suoritettiin vuoden 2020 aikana 
Firan toteuttamassa uudisrakennukohteessa 
Espoon Tapiolassa. Kohde on kahdeksanker-
roksinen liike- ja asuinrakennus, joka on osin 
paikallavalu- ja osin elementtirakenteinen. 

Tutkimukseen otettiin yhteensä 16 eri asun-
non märkätilaa. Asunnot sijaitsevat kerrok-
sissa 2 ja 3. 2. kerroksen lattia oli valettu 15.2.2020 
ja 3. kerroksen lattia 28.2.2020 eli noin 4–6 viik-
koa ennen olosuhdemittauksen ja laskennan 
aloitusta. Tämän vuoksi anturien tuottaman 
tiedon perusteella tehtävä rakennekosteuden 
laskenta aloitettiin 26.3.2020 suoritettujen 
lähtötietomittausten (näytepalamittaukset) 
perusteella, jotta ennen laskennan aloittamista 
tapahtunut kuivuminen saatiin huomioitua.

Välipohjat ovat massiivisia paikallavalettuja 
teräsbetonilaattoja, joiden paksuus on 300 mm 

ja ne kuivuvat esteettä ylös- ja alaspäin. Vesi-se-
menttisuhde on 0,55. 

Olosuhdemittaukset ja 
rakennekosteuden laskenta
Olosuhdemittauksissa hyödynnettiin työ-
maalle olosuhdehallinnan seuraamiseksi 
tarkoitettujen anturien tuottamaa tietoa. 
Anturit asennettiin asuntojen märkätiloihin 
noin 1500 mm korkeudelle. Anturit lähettävät 
mittaustiedot verkkopalveluun, josta niiden 
perusteella voitiin suorittaa laskentaa betonin 
kuivumisesta. Anturien ilmoitettu mittausalue 
on lämpötilan osalta -40 – 60°C ja kosteuden 
osalta 0 – 95% RH. Ilmoitettu mittaustarkkuus 
on lämpötilalle 0,2°C ja kosteudelle 2% -yksik-
köä.

Betonin kuivumisen laskentaa varten laa-
dittiin kaava, jolla arvioitiin rakennekosteuden 
kehittymistä sisäilmasta saadun mittaustie-
don perusteella arviointisyvyydellä 50 mm. 
Laskenta päivittyi jokaisen mittaustuloksen 
tallennuttua tietokantaan. 

Vertailumittaukset
Vertailumittaukset suoritettiin 25.5. sekä 8.7. 
RT14-10984 suoritusohjeen mukaisina porarei-
kämittauksina. Mittauksiin ei todettu liittyvän 
tekijöitä, jotka lisäisivät mittausepävarmuutta. 
Mittaussyvyyden suhteen vertailumittausten 

5

2 Osittain paikallavalu- ja elementtirakenteisena 

rakennetun asuinkerrostalon kylkeen tehtiin liikun-

tasaumalla erotettu kaksikerroksinen liiketilaraken-

nelma.

3 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko 

työmaan lämpö- ja kosteusolosuhteiden perusteella 

laskea paikallavaletun betonirakenteen reaaliaikainen 

rakennekosteus.

4 Anturit asennettiin asuntojen märkätiloihin noin 

1500 mm korkeudelle.

5 Tutkimuksessa olleen rakennuksen välipohjat ovat 

massiivisia paikallavalettuja teräsbetonilaattoja, joiden 

paksuus on 300 mm.
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Taulukko 1  

25.5.2020 suoritettujen mittausten tulos ja 

mittauspäivän mukainen laskennallinen 

rakennekosteus arviointisyvyydeltä 50 mm.
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Taulukko 2  

8.7.2020 suoritettujen mittausten tulos ja mittaus-

päivän mukainen laskennallinen rakennekosteus 

arviointisyvyydeltä 50 mm.

Taulukko 3  

25.4. annettu ennuste päivälle 8.7. ja kyseisenä 

päivänä tehdyt porareikämittaukset.
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välillä on 10 mm ero. 25.5. suoritetut mittauk-
set tehtiin 60 mm syvyydeltä, tulkiten rakenne 
kahteen suuntaan kuivuvaksi massiiviseksi 
betonilaataksi. Toisella mittauskerralla huo-
mioitiin massiivisen betonilaatan päälle asen-
nettava kelluva lattiarakenne, jonka vuoksi 
mittaukset suoritettiin 50 mm syvyydeltä.

Tulokset
Alla olevissa taulukoissa on esitetty kunkin 
tilan porareikämittauksen tulos, sekä lasken-
nallinen rakennekosteus samalta päivältä. 
Näistä on laskettu poikkeamien itseisarvo, 
jonka perusteella on arvioitu mittaustulosten 
yhtenäisyyttä. 

25.5. suoritettujen vertailumittausten poik-
keamien itseisarvojen keskiarvo on 3,0% -yksik-
köä. Tätä tulosta tulkittaessa tulee huomioida 
poikkeama mittaussyvyyden ja arviointisyvyy-
den välillä. Keskimääräinen poikkeama oli 0,8% 
-yksikköä.

8.7. suoritettujen vertailumittausten poik-
keamien itseisarvojen keskiarvo on 3,1% 
-yksikköä. Keskimääräinen poikkeama oli 
-2,8% -yksikköä.

Toteutuneiden olosuhteiden perusteella 
laskettiin dynaaminen ennuste, joka huomioi 
siihen mennessä tapahtuneen kuivumisen ja 
olosuhteet ja pyrkii ennakoimaan kosteuden 
kehitystä tulevaisuudessa. 25.4. ennustettiin 
rakennekosteutta 74 päivää eteenpäin. Tämän 
ennusteen tuloksia verrattiin 8.7. suoritettu-
jen porareikämittausten tuloksiin. Erot olivat 
saman kaltaisia kuin vertailussa laskennalli-

seen kosteuteen poikkeamien itseisarvojen 
keskiarvon ollessa 3,6% -yksikköä. Noin 2,5 
kuukautta etukäteen pystyttiin siis ennusta-
maan kosteus rakennekosteus keskimäärin 
3,6% yksikön tarkkuudella.

Tulosten tarkastelu
Laskennallisen menetelmän tarkkuutta tarkas-
teltaessa on syytä keskittyä 8.7. suoritettuihin 
vertailumittauksiin ja näiden tulosten analy-
sointiin. Koska 25.5. suoritettujen vertailumit-
tauksen ero arviointisyvyyteen on verrattain 
alhainen, voidaan näiden tulosten perusteella 
kuitenkin tehdä vertailevaa analyysiä. 

Olennaisin tulkinta poikkeamien keskiar-
voista 8.7. suoritetuista mittauksista on, että se 
on pienempi kuin RT 14-10984 ohjeessa ilmoi-
tettu +- 5% -yksikön mittausepävarmuus pora-
reikämenetelmälle ja asettuu uuden RT 103333 
mittausepävarmuuksien keskivaiheille. Näin 
ollen voidaan päätellä, että näissä olosuhteissa 
ja tällaisella rakennetyypillä ja betonimassalla 
laskennallisen menetelmän tarkkuus on keski-
määrin yhtä hyvä kuin porareikämenetelmän. 

Erityisen rohkaisevaa tuloksissa on ennus-
teen tarkkuus. Kun ajatellaan rakennustyön 
aikataulua ja siinä pysymisen taloudellisia 
vaikutuksia yhdessä olosuhdehallinnan kus-
tannusten kanssa, liittyy dynaamiseen olosuh-
teen ja massan tietojen pohjalta perustuvaan 
ennustamiseen merkittävä mahdollisuus.

Yksittäisten mittausten kohdalla poik-
keamat ovat keskiarvoa suurempia, jolle on 
useampia mahdollisia syitä. RT 103333 mukai-
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7 As Oy Espoon Kulttuurimajakan Tapiolassa on 
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set mittausepävarmuudet ovat arvioita, joka 
koskevat onnistuneita mittauksia. Tyypillinen 
virhe mittauksen suorituksessa on mittaput-
ken tai mittapään puutteellinen tiivistäminen, 
minkä johdosta mittaustulos on todellista 
rakennekosteutta alhaisempi. On mahdollista, 
että yksittäinen porareikämittaustulos antaa 
merkittävästikin todellista alhaisemman luke-
man, mikäli tiivistäminen on puutteellista. On 
myös huomioitava, että olosuhdeseuranta ei 
tunnista vapaan veden pääsyä rakenteisiin. 
Esimerkiksi kaatunut ämpäri tai paikallinen 
vesivuoto voi johtaa rakenteen merkittävään 
kosteudennousuun nopeasti, ilman että se 
näkyy juurikaan ilman olosuhteen kautta. 
Samaten paikallinen rakenteen kuivattami-
nen esimerkiksi levykuivaimella ei tule esille 
olosuhdeseurannassa. Toisaalta tämä ei näy 
myöskään porareikämittauksessa, mikäli mit-
taus suoritetaan alueelta, joka ei ole kastunut.

Johtopäätökset
Tutkimustulokset ovat lupaavia uuden, työ-
maan olosuhdetietoa hyödyntävän laskenta-
menetelmän käyttöönoton kannalta. Sillä ei 
voida täysin tunnistaa kaikkia rakennekos-
teuteen vaikuttavia tekijöitä, minkä vuoksi 
se ei tule riittämään ainoaksi menetelmäksi. 
Toisaalta laskennallinen menetelmä mahdol-
listaa teoreettisen kuivumisen reaaliaikaisen 
laskennan, seurannan ja ennakoinnin. Näin 
seurantamittausten määrää voidaan vähen-
tää. Laskennallisella menetelmällä voidaan 
myös mahdollisesti tunnistaa epäonnistuneita 
porareikä- tai näytepalamittauksia, parantaen 
niiden luotettavuutta entisestään. 

Laskennallisen menetelmän kehittämistä 
ja tutkimista on syytä jatkaa erilaisten raken-
netyyppien ja betonimassojen osalta. Jatko-
tutkimuksissa tulisi pyrkiä dokumentoimaan 
työmaan kosteushavainnot ja paikalliset kuiva-
tustoimet, jotta niihin liittyvien poikkeamien 
vaikutus voidaan tunnistaa. Samoin vertailu-
mittausten luotettavuutta voidaan parantaa 
tekemällä useampia mittauksia, jolloin niiden 

keskinäistä johdonmukaisuutta voidaan 
paremmin arvioida.

Ennustamisen jatkokehitys ja tarkastelu 
yhdessä laskennallisen kuivumisen ja mit-
taustulosten kanssa ovat avainasemassa olo-
suhdeseurannan hyödyntämisessä.
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Decisions on flooring readiness affected 
by building site conditions data
The readiness of concrete floor structures for 
installation of flooring plays a significant role 
in building projects with respect to overall 
schedule planning and implementation. The 
preparation of estimates of the curing time 
is a commonly used method and provides the 
required initial basis for schedule planning. 

Ambient conditions vary on building sites: 
ventilation, drying and heating of structures, 
tightness of external envelope, and insulation 
capacity change. 

Borehole and specimen measurements 
are commonly considered to provide reliable 
information for decisions on the readiness of 
the structures for coating, but their reliability 
depends on the diligence of the person carrying 
out the measurement. New methods are also 
needed on building sites for monitoring and 
predicting the curing of concrete floors cast 
in place. 

The article describes the reliability of a 
novel mathematical method in a new building 
project where the temperature and humidity 
conditions of the indoor air were monitored 
on the building site using remote transmitting 
humidity sensors. 

In addition to the calculation of structural 
moisture, the aim was to also predict the devel-
opment of moisture in the structure and com-
pare the prediction with the results of borehole 
measurements over a 30-day interval.

The results of the study are promising for 
the introduction of a new calculation method 
that utilises worksite conditions data. It cannot 
be used to completely predict all factors that 
affect structural moisture. The mathematical 
method provides for real-time theoretical cal-
culation, monitoring and prediction of curing. 
This makes it possible to reduce the number of 
monitoring measurements. The mathematical 
method can potentially also identify failures 
of borehole and specimen measurements and 
thus improve their reliability. 
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voidaan tunnistaa. 
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Toisen sukupolven Eurokoodien betoniraken-
teiden mitoitusta käyttölämpötilassa koskeva 
osa (prEN 1992-1-1 D7) uudistaa betoniraken-
teiden mitoitusta. Raudoitteiden ankkurointi-
pituudet ja limijatkokset on yksi aihealueista, 
johon on uudistuksen myötä tulossa oleellisia 
muutoksia. Muutosten yhteydessä on todettu 
olevan tarve saada lisää kokeellisia tutkimus-
tuloksia. Tässä artikkelissa esitetty Tampereen 
yliopistossa toteutettu laaja koeohjelma on 
suunniteltu yhteistyössä Eurokoodin beto-
niosan uudistusta koordinoivan työryhmän 
(CEN/TC250/SC2/WG1) ja kansainvälisen 
betonijärjestön fib (International Federation 
for Structural Concrete) tieteellisen ryhmän 
”TG2-5 Bond and material models” kanssa.

1. Tausta
Harjaterästen kuljetuksen ja raudoitustyön 
sujuvuuden varmistamiseksi rakenteisiin 
asennettavia harjateräksiä joudutaan usein 
jatkamaan. Yksinkertaisin tapa tehdä rau-
doitetankojen välinen liitos on niin sanottu 
limijatkos, jossa kaksi raudoitetankoa limite-
tään riittävältä pituudeltaan siten, että rau-
doiteteräksessä vaikuttavat voimat pystyvät 
välittymään harjateräksen ja betonin välisen 
tartunnan avulla tangolta toiselle.

Jos taivutettu rakenne murtuu vetorasi-
tetussa tangossa olevan limijatkoksen takia, 
tapahtuu murto betonipeitteen lohkeamismur-
tona tai puhtaana tartuntamurtona. Tapah-
tuvaan murtotapaan vaikuttavat oleellisesti 
tankoja ympäröivän betonipeitteen paksuus ja 

Jukka Haavisto, DI, Tampereen yliopisto 
jukka.haavisto@tuni.fi
Anssi Laaksonen, TkT, professori,  
Tampereen yliopisto
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Uutta tietoa raudoitusten 
limijatkosten lujuudesta ja 
muodonmuutoskyvystä

limijatkoksen pituus. Mikäli limijatkos (tai ank-
kurointi) joudutaan sijoittamaan lähelle poik-
kileikkausta, jossa rakenteen murtorajatilassa 
vetoterästen venymä ylittää myötövenymän, 
tulee limijatkoksen suunnitteluun kiinnittää 
erityistä huomiota. Riittävän muodonmuu-
toskyvyn aikaansaamiseksi ei välttämättä 
riitä, että limijatkos on mitoitettu pelkästään 
välittämään terästen myötövoimaa vastaavan 
rasituksen, vaan jatkoksella tulee olla myös riit-
tävä muodonmuutoskyky teräksen myötörajan 
saavuttamisen jälkeen. Tällainen tilanne voi 
muodostua esimerkiksi momenttirasitusten 
jakautuessa jatkuvassa palkissa uudelleen, tai 
esimerkiksi maanjäristysmitoituksessa, joka ei 
ole tosin Suomen olosuhteissa käytännössä 
tarkasteltava tilanne.

Limijatkosten mitoitus uudistuu tuoreim-
man Eurokoodiluonnoksen perusteella täysin, 
sillä mitoituksessa ollaan luopumassa monille 
suunnittelijoille tutuista a-kertoimista. Tilalle 
tuleva mekaaninen malli sisältää muuttujia 
suuren määrän koetuloksia sisältävästä tie-
tokannasta.

Uudistusta valmistelevissa työryhmissä on 
noussut esiin tarve saada vielä lisää kokeel-
lista näyttöä limijatkosten kestävyyksistä ja 
etenkin limijatkospituuden vaikutuksesta 
rakenteen plastiseen muodonmuutoskykyyn, 
mitä tarvitaan esimerkiksi rasitusten uudel-
leen jakautumisen yhteydessä. Suomea näissä 
työryhmissä edustaa professori Anssi Laakso-
nen, jonka vetämänä on Tampereen yliopis-
tossa toteutettu laaja limijatkoksen toimintaa 

1 Koepalkin vedetyn pinnan raudoitus.
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selvittävä kokeellinen tutkimushanke. Tutki-
mus on rahoitettu betonirakenteiden suunnit-
telun kehittämisen tukemiseksi tarkoitetusta 
Betoniteollisuus ry:n Elementtivaliokunnan, 
SBK-säätiö sr:n, Suomen Betoniyhdistys ry:n 
ja Talonrakennusteollisuus ry:n Tampereen yli-
opiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan 
Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmälle 
lahjoittamasta apurahasta.

Tutkimuksen tuloksia esitetään 14.–16.6.2021 
etäyhteyksin järjestettävässä fib Symposium 
2021:ssa. Tämä artikkeli on kirjoitettu pääosin 
konferenssijulkaisussa olevan artikkelin [1] 
pohjalta, mikä keskittyy limijatkosten lujuu-
teen. Tuloksista on juuri valmistumassa myös 
artikkeli kansainväliseen lehteen, mikä käsitte-
lee enemmän muodonmuutoskykyä.

2. Kokeellinen tutkimus
Yleistä
Tutkimuksessa koekuormitettiin yhteensä 
40 teräsbetonipalkkia, joissa muutettiin limi-
jatkospituutta, raudoitustankojen halkaisijaa 
ja limijatkettujen tankojen osuutta. Palkkien 
koekuormitukset toteutettiin nelipistetaivu-
tuksena, jossa limijatkokset oli sijoitettu jänne-
välin keskelle. Tällöin limijatkosta rasitti ulkoi-
sen kuorman aiheuttama taivutusmomentti 
ilman leikkausvoimaa.

Koekappaleet
Neliöpoikkileikkauksen omaavissa palkeissa 
oli neljä raudoitetankoa (fR = 0,08–0,09), jonka 
myötä palkkien geometrinen raudoitussuhde 
oli noin ρ = 0,007. Osassa palkeista kaikki neljä 
tankoa oli limijatkettu samassa poikkileik-
kauksessa, osassa palkeista pelkästään kaksi 
sisempää tankoa. Lisäksi jokaisesta tutki-
tusta tankokoosta valmistettiin ja testattiin 
myös niin sanottu referenssipalkki, jossa ei 
ollut lainkaan limijatkoksia. Tutkitut tangot 
olivat 12, 16, 20 ja 25 mm. Palkkien sivumitta 

ja jänneväli vaihteli käytetyn tangon mukaan 
siten, että kaikilla palkeilla dimensiot suhteessa 
harjateräksen halkaisijaan olivat käytännössä 
samat. Tosin suojabetonipaksuutena kaikilla 
palkeilla käytettiin vakioarvoa c = 20 mm, joka 
vastaa limijatkoksen kestävyyden kannalta 
hyvin mitoittavaa tilannetta.

Palkkien poikittaisraudoitteena käytet-
tiin umpihakoja, joiden jakoväli oli vakio 
koko palkin matkalla. Kuitenkin siten, että 
limijatkoksen ensimmäinen haka asetettiin 
enimmillään 50 mm etäisyydelle limijatkok-
sen päästä. Tällöin hakajako limijatkoksessa 
poikkesi osassa koekappaleista hieman muista 
osista palkkia. Poikittaisraudoituksen määrä 
oli jokaisessa palkkikoossa keskenään suun-
nilleen vakio suhteessa palkin leikkausvoi-
marasitukseen taivutusmomenttikestävyyttä 
vastaavassa tilanteessa.

Palkit valettiin pumppuvaluna neljässä 10 
palkin erässä käyttäen betonia, joka vastasi kes-
kimäärin lujuusluokkaa C30/37, ja jossa mak-
simiraekoko oli 16 mm. Palkkien raudoitteina 
käytettiin B500B-luokan harjateräksiä. Palk-
kien valu tehtiin siten, että limijatkokset olivat 
lähinnä muotin pohjaa, tällöin limijatketuille 
tangoille voitiin otaksua hyvät tartuntaolosuh-
teet. Palkkien muotit purettiin 14 vuorokauden 
ikäisenä, johon asti palkkien yläpinta oli myös 
suojattuna muovikalvolla.

Koekuormituksia varten valetut palkit 
käännettiin 180 astetta ympäri, jolloin limi-
jatkokset sijaitsivat taivutuskokeessa yläpin-
nassa, joka mahdollisti tutkittavan alueen 
paremman seurannan. Palkkien kuormitus-
hetkellä betoni oli saavuttanut vähintään 28 
vuorokauden iän. Kuormitushetken betonin 
puristuslujuus ja halkaisuvetolujuus määritet-
tiin valulieriöistä ja koekuormitettujen palk-
kien vähiten rasitetuimmista osista poratuista 
rakennekoekappaleista.

Koekappaleet, joissa mukana oli limijatket-
tuja tankoja nimettiin tunnuksin Bxx-yy-zzz 
ja referenssikoekappaleet tunnuksin Bxx-REF, 
joissa

• xx on tangon halkaisija
• yy on limijatkoksen suhteellinen pituus 

(lb/φ)
• zzz on limijatkettujen tankojen osuus 

(050→50%; 100→100%)

Kuormitus- ja mittausjärjestelyt
Palkkien koekuormitukset toteutettiin kah-
della siirtymäohjatulla hydraulisylinterillä, 
jotka kuormittivat koekappaletta palkkien 
päistä. Kuormitusta ei lopetettu vielä limijat-
koksen murruttua, vaan sitä jatkettiin edelleen, 
jotta voitiin tehdä havaintoja myös palkkien 
jälkikriittisestä käyttäytymisestä.

Voimanmittauksen lisäksi palkin muodon-
muutoksia mitattiin usealla eri menetelmällä 
ja useasta eri kohtaa. Oleellisimpina näistä 
mainittakoon palkin taipuman mittaus kol-
mesta mittauskohdasta, palkin kiertymän 
mittaus tukipisteistä ja limijatkettujen teräs-
ten muodonmuutosten mittaukset tankoihin 
asennettujen venymäliuskojen avulla. Palkin 
mittaus- ja kuormitusjärjestelyjä on esitetty 
kuvassa 4.

3. Koetulokset
Kaikilla koekappaleilla, joilla kuormituksen 
loppuvaiheessa saavutettiin limijatkoksen 
murtuminen, tapahtui se betonipeitteen loh-
keamisena. Tämä oli koekappaleissa käytetyn 
betonipeite-pääteräs -suhteen (cy/φ) perusteella 
murtotapana odotettu, sillä limijatkoksen mur-
totavan on todettu vaihtuvan tartuntamur-
roksi vasta, kun c/φ > 3…5. Referenssipalkeilla 
koekuormitus päätettiin, kun saavutettiin 
taivutusmurto tai kuormituksissa käytetty-
jen hydraulisylintereiden maksimi-iskunpi-
tuus (400 mm). Myös niissä koekappaleissa, 

2 Koekappaleiden poikkileikkaukset.
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3 Koekappaleet valettiin pumppuvaluna Tampereen 

yliopiston laboratoriohenkilökunnan toimesta.
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4 Palkin kuormitus- ja mittausjärjestely.
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joissa kuormitus lopetettiin iskunpituuden 
saavuttamisen takia, oli havaittavissa palkin 
puristuspinnan selvää murtumista. Siirtymä-
ohjatun kuormituksen luonteen ja alhaisen tai-
vutusraudoitussuhteen takia selkeää ulkoisen 
kuorman romahtamista ei kaikilla referenssi-
palkeilla kuitenkaan havaittu.

Kaikissa koekappaleissa taipumat olivat 
suuria, koska raudoitussuhde taivutukselle oli 
alhainen. Plastisen kiertymän osalta raudoitus-
suhde on siinä suuruusluokassa, että sillä saa-
daan rakenneosalle suurimmat plastiset kier-
tymät. Näin jatkosalueen plastiset kiertymät 
saatiin suuriksi ja tankojen venymät lähelle 
teräksen murtovenymää. Korkeammalla rau-
doitussuhteella taipumat ja venymät olisivat 
pienempiä.

Palkin pääteräksiä ympäröivä sulkuraudoi-
tus vähentää poikkileikkauksen poikittaista 
laajenemista (nk. confinement-vaikutus, laa-
jenemista estävä raudoite / sulkuraudoite), ja 
sillä on siten suotuinen vaikutus limijatkoksen 
kestävyyteen. Tässä tutkimuksessa havaittiin, 
että kaikilla tutkituilla limijatkoksen pituuk-
silla 50 % ja 100 % jatkettujen palkkien murto-
arvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Sulkuraudoi-
tuksen vaikutus limijatkoksen kapasiteettiin 
vaikutti näiden välillä olevan siten saman-
kaltainen, vaikka 50 % jatketuissa palkeissa 
hakateräksen pystyosan etäisyys lähimpään 
limijatkettuun teräkseen oli huomattavasti 
suurempi ja hakateräksen on todettu toimi-
van tehokkaammin, jos limijatkos on lähellä 
haan ”jalkaa”.  Tulosten samankaltaisuus johtui 
mahdollisesti siitä, että jatkettujen terästen 
keskinäinen etäisyys oli kaikissa tutkituissa 
koekappaleissa verrattain matala, jolloin mur-
topinta lävisti kaikki alapinnan limijatkokset.

Myöskään palkin sitkeydessä ei 50 % ja 
100 % -jatkettujen palkkien välillä ollut mak-

simikuorman kohdalla säännönmukaista eroa-
vaisuutta. Limijatkoksen murtumisen jälkeen 
50 % jatketuilla koekappaleilla oli havaittavissa 
niin sanottua jälkikriittistä kestävyyttä poik-
kileikkauksen jatkuvien terästen edelleen 
säilyessä toimivina. Jälkikriittisessä vaiheessa 
kuormankantokyky oli suuruudeltaan hieman 
yli puolet poikkileikkauksen puhdasta taivu-
tusmomenttikapasiteettia vastaavasta kuor-
masta. Tämä on selvästi havaittavissa myös 
koekappaleiden momentti-taipuma -kuvaa-
jista (kuva 5).

Tutkimuksen koekappaleilla luokkaa 40φ 
oleva limijatkos oli riittävä siihen, että teräs-
ten myötöä vastaava voima pystyi välittymään 
limijatkoksessa teräkseltä toiselle. Limijatkok-
sen pidentäminen vielä tästä lisäsi lähes kai-
kissa tapauksissa palkkien sitkeyttä. Ainoas-
taan 20 mm teräksen limijatkosten kesken 50φ 

ja 60φ välillä ei sitkeydessä ollut eroja. Molem-
missa näissä palkeissa palkin puristuspuoli oli 
selvästi lohkeillut ennen lopullista murtoa, 
joten näiden osalta poikkileikkauksen kapa-
siteetti taivutukselle oli jo selvästi saavutettu.

Referenssipalkit olivat kaikissa tapauksissa 
selvästi limijatkettuja koekappaleita sitkeäm-
piä. Pisimmillä limijatkoksilla tähän osaltaan 
vaikuttaa se, että limijatkoksen kohdalla palkin 
jäykkyys on kaksikertaisen teräsmäärän takia 
selvästi suurempi, eikä limijatkoksen keskio-
sissa teräkset saavuttaneet myötöä kuormi-
tuksen aikana (kuva 7). Tämän takia plastiset 
muodonmuutokset tapahtuivat limijatketuissa 
palkeissa referenssipalkkeja kapeammalla 
alueella, jolloin palkin taipuma murtohetkellä 
jäi referenssipalkkeja matalammaksi. Tämä 
näkyy selvästi myös palkkien halkeamakar-
toissa (kuva 8).

5 Koekappaleiden momentti-taipuma kuvaajat. 

Taipuma-arvot kuvaajissa on määritetty kuormapis-

teestä mitattujen taipumien ja keskipisteen taipuman 

erotuksena.

6 Referenssipalkeilla yllettiin suuriin taipuma-arvoi-

hin, kuvassa B25-REF kuormituksen loppuvaiheessa.

6
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4. Limijatkospituuden 
määrittäminen eri malleilla

Nykyinen Eurokoodi (EN 1992-1-1:2004) [2]
Nykyisessä Eurokoodissa limijatkospituus 
määritetään monivaiheisesti. Aluksi beto-
nin vetolujuuden kautta päädytään betonin 
tartuntalujuuteen fb, josta edelleen tietyn 
halkaisijan omaavassa tangossa vaikuttavan 
teräsjännityksen kautta ankkurointipituu-
den perusarvoon lb,rqd. Lopuksi määritetään 
limijatkoksen pituuden mitoitusarvo l0, jossa 
otetaan huomioon limijatkoksen kapasiteettiin 
vaikuttavat eri parametrit, kuten sulkuraudoi-
tus, usealla nk. a-kertoimella.

Nykyisen Eurokoodin mukainen malli 
limijatkospituuden määrittämiseen voidaan 
esittää tutkittujen palkkien osalta ja tutkimuk-
seen soveltuvasti (ominais-/mitoitusarvojen 
sijaan mitatut suureet) seuraavalla tavalla:

, jossa
γc on betonimateriaalin osavarmuusluku
σs on teräksen jännitys
fcm on betonin puristuslujuus
cmin on minimiarvo cy:n, cx:n ja cs/2:n väliltä 
(kuva 2)
K on kerroin sulkuraudoituksen vaikutukselle 
(confinement)
nst on hakaterästen lukumäärä
φst on hakateräksen halkaisija
fym on teräksen vetolujuus

7 Limijatketuista tangoista mitatut venymät kuor-

mituskokeen eri vaiheissa (koekappale B20-50-100).

8 Koekuormitusten jälkeiset halkeamakartat 

koekappaleilla, joissa tankona käytettiin 16 mm 

harjateräksiä. Kuvan vasemmalla puolella palkin 

sivupinta, oikealla puolella palkin vetopinta.
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Sulkuraudoituksen vaikutukseen on edellä 
otettu huomioon koko limijatkoksen pituudella 
oleva poikittaisraudoituksen määrä. Eurokoo-
dissa mukaan otetaan poikittaisteräkset vain 
limijatkoksen molemmista päistä limijatkok-
sen kolmannespituuden matkalta. Kaikilla 
tämän tutkimuksen koekappaleilla ei myös-
kään täyty edellytetty poikittaisraudoituksen 
minimimäärä. Näillä ei kuitenkaan ole oleel-
lista vaikutusta tämän tutkimuksen koekap-
paleiden limijatkospituuden analysoinnissa. 
Edellä esitetyssä kaavassa on limijatkettujen 
tankojen osuuden huomioon ottava kerroin 
asetettu a6 = 1.5 myös 100 % jatketuille palkeille, 
vaikka limijatkosten sijoittelu ei kaikilta osin 
täytä Eurokoodin asettamia vaatimuksia.
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fib Bulletin 72 [3]
Kansainvälinen betonijärjestö Fédération 
internationale du béton (fib) julkaisee Bul-
letin-sarjassa erilaisia teknisiä asiakirjoja, 
kuten mallikoodeja (Model Code), suunnitte-
luoppaita ja teknisiä raportteja. fib Bulletin 72 
on taustadokumentti fib Model Code 2010:lle 
tartunnan ja ankkuroinnin osalta. Dokumen-
tissa on esitetty yli 800 koetulosta sisältävän 
tietokannan perusteella muodostettu malli 
limijatkospituuden määrittämiseen. Mallin 
perusteella tutkimuksen koekappaleille voi-
daan limijatkospituus määrittää seuraavasti:

, jossa
cmax on maksimiarvo cx:n ja cs/2:n väliltä (kuva 1)
km on kerroin sulkuraudoituksen vaikutukselle 
(confinement)
sst on hakajako limijatkoksessa
ns on limijatkosten lukumäärä poikkileikkauk-
sessa

Muut kaavan termit on esitetty edellä EN 
1992-1-1:2004 mallin yhteydessä.

Tuleva Eurokoodi (prEN 
1992-1-1:2020, D7) [4]
Tulevassa Eurokoodissa fib Bulletin 72 mallia 
on yksinkertaistettu ja johdettu paremmin 
suunnitteluun soveltuvaksi. Tulevan Euro-
koodin malli voidaan esittää tutkituille koe-
kappaleille ja mitatuille suureille seuraavasti:

Muut kaavan termit on esitetty edellä 
kuvattujen mallien yhteydessä.

5. Koetulosten ja mallien vertailu
Koetuloksia verrattiin edellisessä kappaleessa 
esitettyjen kolmen eri mallin perusteella saa-
taviin limijatkospituuksiin. Vertailu tehtiin 
niille koekappaleille, joissa limijatkos petti 
ennen palkin vetoterästen myötölujuuden 
saavuttamista tai heti sen jälkeen. Analyysi 
tehtiin palkin poikittaisraudoituksen tuoman 
sulkuraudoituksen vaikutuksen kanssa ja 
ilman sitä. Eurokoodien malleissa laskettiin 
keskiarvotulosten lisäksi myös limijatkospi-
tuuden suunnitteluarvot siten, että kaavoissa 
käytettiin mitattuja suureita, mutta nykyisen 
Eurokoodin osalta käytettiin betonin osavar-

muuskerrointa γC = 1,5 ja tulevan Eurokoodin 
osalta kalibrointikerrointa klb = 50. Suunnit-
teluarvojen vertailun osalta tulee ottaa huo-
mioon se, että varmuus tulee kohdentumaan 
tulevan Eurokoodin mukaisessa laskennassa 
eri tavoin kuin nykyisessä Eurokoodissa. 
Lisäksi suunnittelussa materiaalilujuuksina 
käytetään keskimääräisten lujuuksien sijaan 
ominaislujuuksia. Myös tämän vaikutus on 
erilainen tulevan ja nykyisen Eurokoodin 
välillä. Näin ollen suunnitteluarvojen suora 
vertailu toisiinsa koetulosten perusteella ei 
ole yksiselitteistä.

Kaikki kolme mallia toimivat hyvin suh-
teessa koetuloksiin, kun sulkuraudoituksen 
vaikutusta ei otettu laskennassa huomioon. 
fib Bulletin 72 -malli vastasi näistä keskimää-
räisesti parhaiten koetuloksia, joskin hajonta 
tulosten välillä oli hieman muita malleja suu-
rempi. Mitatuilla geometria- ja lujuussuureilla 
laskien Eurokoodien mallien kautta lasketut 
tulokset olivat keskimäärin hieman epävar-
malla puolella. Tulevan eurokoodin malli olisi 
vastannut tämän tutkimuksen koetuloksia 
parhaiten, jos kalibrointikertoimena olisi 
käytetty klb = 31.

Kun laskennassa mukaan otettiin sulku-
raudoituksen vaikutus, jäivät fib Bulletin 72:n 
ja tulevan Eurokoodin mallien kautta lasketut 
limijatkospituudet selvästi epävarmalle puo-
lelle. Nykyisen Eurokoodin laskentatavassa 
tutkimuksessa käytetyillä poikittaisteräs-
määrillä ei todettu olevan suurta vaikutusta 
laskennasta saatavaan tulokseen. Jokaisessa 
tutkitussa mallissa on limijatkettujen pääte-
rästen ja poikittaisterästen keskinäisten sijoit-
telun suhteen rajoituksia, jonka kautta mää-
räytyy voiko sulkuraudoituksen vaikutusta 

9 Koetulosten ja laskennallisten limijatkosten 

pituuksien välinen yhteys, kun sulkuraudoitteen 

vaikutusta ei ole otettu laskennassa huomioon.
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, jossa
klb on suunnittelutilanteesta riippuva kalib-
rointikerroin (suunnitteluarvo: klb  =  50; 
keskiarvo: klb = 28)
nσ = 1.0, kun σs ≤ 435 MPa
nσ = 1.5, kun σs > 435 MPa
kconf on kerroin sulkuraudoituksen vaikutuk-
selle (confinement)

10  Koetulosten ja laskennallisten limijatkosten 

pituuksien välinen yhteys, kun sulkuraudoitteen 

vaikutus on otettu laskennassa huomioon.
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Summary in English
The design of the lap splices undergoes a major 
change during revisions of the 2nd generation 
Eurocode prEN1992-1-1 D7 [4]. Questions have 
arisen for example about the equal strength 
and sufficiently ductile behavior of anchorage 
and lap splices. As a result, there is a need for 
more experimental evidence for the behaviour 
of the lap splices. 

The effect of the lap length on the ductility 
and on the capacity of RC beams was studied 
in wide experimental campaign in Tampere 
University by research group of Concrete and 
Bridge Structures. A total of 40 beams were 
tested in which the rebar size, the lap length and 
the proportion of the lapped bars were varied.

As a result of the campaign, information 
was obtained on the behavior of the laps - espe-
cially regarding the lap strength (the first part 
of the study), which is the main topic in this arti-
cle, and regarding the plastic rotation capacity 
of the lap splice (the later part of the study), for 
which analysis is currently in progress. More 
detailed information and analysis can be found 
from fib Symposium 2021 conference article [1] 
and from upcoming journal article and Master 
thesis [5].

hyödyntää laskennassa. Tämän tutkimuksen 
koekappaleissa terästen sijoittelu oli monessa 
tapauksessa hyvin lähellä näitä raja-arvoja. 
Tämän myötä tulokset antoivat viitteitä siitä, 
että sulkuraudoituksen sijoitteluvaatimukset 
fib Bulletin 72:ssa ja tulevassa Eurokoodissa 
vaatisivat täsmentämistä.

Koetuloksista oli havaittavissa trendi, että 
nykyisen ja tulevan Eurokoodin osalta suurem-
milla teräsjännityksillä laskennallisen ja testa-
tun limijatkospituuden suhde laskee. Samoin 
hienoinen trendi oli havaittavissa sen osalta, 
että fib Bulletin 72:n ja tulevan Eurokoodin 
mallit olivat konservatiivisimmillaan suurilla 
harjateräksillä.

6. Yhteenveto
Tehdyn tutkimuksen kautta saatiin hyödyllistä 
tietoa limijatkettujen tankojen toiminnasta 
osana palkkirakennetta. 

Tarkasteltaessa limijatkoksen määrit tä-
miseen liittyviä malleja tulosten todettiin 
vastaavan koetuloksia varsin hyvin. Tuloksissa 
oli kuitenkin viitteitä siitä, että sulkuraudoit-
teiden vaikutuksen hyödyntämistä koskevat 
rajoitukset raudoitteiden sijoitteluun eivät 
olisi fib Bulletin 72:n ja tulevan Eurokoodin 
osalta riittäviä. Toki on otettava huomioon, että 
koekappalemäärä standardin mallien muut-
tamiseksi on pieni, mutta yhdessä laajemmin 
tutkimuksia kokoavan datapankin perusteella 
muutostarpeita on.

Lisäksi saatiin tietoa tulevan eurokoodin 
draftin mallissa olevasta kalibrointikertoi-
mesta ja sen toiminnasta limijatkoksessa. Ank-
kuroinnin osalta on lisäksi muita mitoitusti-
lanteita, kuten ankkurointi tuelle, ankkurointi 
vetovoimapinnan mukaan ja ankkurointi 
detaljeissa. Näiden mitoituksessa on otettava 
huomioon myös muita tekijöitä ankkurointipi-
tuuden määrittämiseksi. Ankkurointipituuden 
ja limijatkoksen pituuden vertaaminen sellai-

senaan voi näin ollen johtaa harhaan, vaikka 
tulevan eurokoodin luonnos määritteleekin 
näiden välillä perusarvoksi saman pituuden 
ilman aiempia a-kertoimia.

Tutkimustulosten analysointi on edelleen 
käynnissä ja tutkimuksesta julkaistaan myö-
hemmin vielä myös vertaisarvioitu journal-ar-
tikkeli, joka keskittyy limijatkoksen plastiseen 
kiertymäkykyyn. Lisäksi koekuormituksista on 
valmistumassa Heikki Alhon laatima diplomi-
työ [5].
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RT:n teräsbetonipaalut: Täydentäviä 
ohjeita teräsbetonipaalutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Hyvä paalutussuunnitelma?
Huolellisesti laadittu ja dokumentoitu paa-
lutussuunnitelma vähentää suunnitteluvir-
heitä, mahdollistaa tarkemman määrä- ja 
kustannuslaskennan sekä tarkoituksenmu-
kaisen toteutuksen. Paalutussuunnitelmasta 
tulee käydä ilmi käytettävät paalutyypit ja 
niihin liittyvä varusteet sekä työn toteuttami-
seen ja laadunvalvontaan liittyvät ohjeet. Paa-
lujen määrittäminen -rasitusluokka mukaan 
lukien- tehdään pääsääntöisesti valitsemalla 
sopiva paalu RT ry:n Betonipaalut Tuoteleh-
dessä (ladattavissa betoni.com sivustolta) 
esitetyistä vaihtoehdoista. Paalut varuste-
taan PO-2016 mukaisesti pääsääntöisesti 
kalliokärjin.  Kalliokärkiä käyttämällä voi-
daan vähentää paalujen rikkoutumisriskiä 
paalutustyön ja loppulyöntien aikana sekä 
varmistaa luotettava tukeutuminen kallioon 
kaikissa tapauksissa.

Suunnitelmissa käytettävät RT Betonipaa-
lujen® tuotemerkinnät on esitetty Tuoteleh-
dessä, tässä esimerkki:

RTB-300-16SR, missä
• RTB on RT Betonipaalun® tyyppi (RTB, 

RTC), kirjaintunnus B tai C osoittaa paalun 
kantavuusluokkaa

• 300 on paalun poikittaismitta (250 mm, 
300 mm, 350 mm)

• 16 tarkoittaa, että tuote on paalutusohjeen 
PO-2016 mukainen

• SR rasitusluokka (muu kuin XC2), sulfaa-
tinkestävyysvaatimus (-, SR, E, SRE)

Paalutuksen toteutuksen ohjeistukseen 
kuuluu paalutustyöluokan määrittäminen, 
sallittujen toleranssien määrittäminen, 
paalutusjärjestys, mahdollinen koepaalu-
tus, PDA-mittaus- tai loppulyöntiehto sekä 
suurin paalukuorma murtorajatilassa (Fcd). 
Suunnitelmadokumenteista tulee käydä ilmi 
paalujen numerointi, sijainti, tyyppi, kärki, 
kaltevuudet, tavoite- ja katkaisutaso.

Toteuttamisen turvallisuuden kannalta 
suunnitelmassa on otettava kantaa paalu-
tusalustan suunnitteluun. Työalustan ollessa 
epähomogeenista tai kivistä maa-ainesta, 
voivat paalujen sijaintipoikkeamat kasvaa 
tavanomaisesta, kivien kammetessa paalua 
asemastaan lyönnin aikana. Liian ohuen ja 
epävakaan paalutusalustan seurauksena on 
paalutuskoneen asemoinnin vaikeutuminen 
sekä ei-toivotut liikkeet työn aikana. Useim-
missa tapauksissa paalutusalustan paksuus 
vaihtelee noin 0,5 metrin ja 1,2 metrin välillä. 

Poikkeamiin varautuminen
Paalutustyössä tapahtuvat poikkeamat ovat 
tavallisia johtuen asennuksen aikana tapah-
tuneista siirtymistä sekä ennakoimattomista 
poikkeamista pohjaolosuhteissa. Paalut 
voivat siirtyä, pyörähtää akselinsa ympäri 
tai kallistua suunnitellusta asemasta maan 
siirtymisen tai paalun tielle osuvan esteen 
vuoksi. Paalut voivat upota syvemmälle 
kuin suunnitelmissa on oletettu tai ne voivat 
pysähtyä korkeammalle ennalta-arvaamat-

tomasti. Paalut voivat myös rikkoutua lyön-
tityön aikana.

Mikäli paalu todetaan rikkoutuneeksi, 
tulee se korvata uudella paalulla suunnitteli-
jan antamien ohjeiden mukaisesti. Tyypillistä 
on katkaista hylätty paalu noin 800...1000 mm 
peruslaatan alapinnasta ja lyödä korvaava 
paalu hylätyn paalun viereen kuvan 1c) 
mukaisesti. Vino- ja reunapaalujen tapauk-
sessa tavanomainen menettely on lyödä 
korvaava paalu hylätyn taakse jyrkemmässä 
kulmassa, sekä etäämmälle perustuksen reu-
nasta.

Joissain tapauksissa paalu uppoaa enna-
koimattomasti työn aikana ts. paalujen kärki 
saavuttaa riittävän kantavuuden ennakoitua 
tavoitetasoa alempana. Teräsbetonipaalun 
normaalijatkoksen tulee olla aina ennalta 
suunniteltu ja jatkososien asennettu valmis-
tuksen yhteydessä, joten ennakoimaton jatka-
mistarve paalutustyömaalla täytyy ratkaista 
muilla keinoin. Tässä tapauksessa paaluun 
voidaan tehdä jatkos, jolla paalun yläpää 
saadaan kytkettyä rakenteeseen. Paalun 
työmaajatkoksen tapauksessa kiinnityksen 
joko rakenteeseen tai paalun jatkokseen on 
suositeltavaa olla jäykkä, jotta mekanismin-
muodostus vältetään.

Kun paalun tukeutumistaso on ennakoi-
tua alempana, suunniteltu paalupituus ei 
riitä ja paalun yläpää päätyy paalutustason 
alapuolelle. Kuvatussa tapauksessa asennus 
on tehty todennäköisesti apupaalua käyt-

Olli Asp, Suunnittelujohtaja, DI, 
pohjarakenteet, A-Insinöörit,  
olli.asp@ains.fi
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1 a) ja b)   Ennakoitua syvemmälle tunkeutuneen 

paalun jatkaminen tai c) paalun korvaaminen hylä-

tyn paalun tapauksessa ja hylätyn paalun katkaisu.

2 Asiantunteva ja huolellinen perustussuunnittelu 

varmistaa turvallisen ja tehokkaan paalutustyön.

täen, jolloin paalun yläpää tunkeutuu paalu-
tusalustan alapuolelle. Paalun yläpää tulee 
kaivaa esiin riittävästi, piikata esiin teräkset 
(kuva 1a) ja valmistella valumuotti paalun jat-
kamista varten. Vaihtoehtoisesti voidaan paalu 
ulottaa noin 50–100 mm jatkoksen sisään pal-
jastamatta teräksiä (kuva 1b) ja käsitellä liitosta 
nivelellisenä. Tässä tapauksessa pitää jatkos 
kiinnittää yläpuoliseen rakenteeseen jäykästi. 

Jos paalu painuu ennakoimattomasti 
syvemmälle kuin 1,5…2 metriä suunnitellusta 
pinnasta, vaikeutuu paalun esiin kaivaminen, 
koska kaivantoa täytyy joko tukea tai tehdä se 
hyvin laajana. Tällöin todennäköisesti talou-
dellisempi vaihtoehto paalun jatkamiselle on 
hylätä uppopaalu ja asentaa uusi korvaava 
paalu, jossa tunkeutumistason poikkeamaan 
on paalun pituudessa varauduttu. Korvattavan 
paalun osalta menetellään kuten muunkin 
hylättävän paalun tapauksessa (kuva 1c), lyö-
mällä viereen uusi paalu. Korvaavan paalun 
sijainnin vaikutus yläpuoliseen rakenteeseen 
on huomioitava tapauskohtaisesti.

Paalun pyörähtäminen akselinsa ympäri 
asennuksen aikana ei yleensä aiheuta toimen-
piteitä, sillä paalun geotekninen sekä raken-
teellinen kantavuus eivät tästä heikenny. Sen 
sijaan, mikäli paalun sivuvastuksella otetaan 
vaakakuormia tai paalun jäykkää kiinnitystä 
anturaan hyödynnetään tiettyyn suuntaan 
vaikuttavalle taivutusmomentille, tulee tai-
vutusmomenttikapasiteetti tarkastaa vinolle 
taivutukselle. RT ry:n Betonipaalut Tuoteleh-

1b1a 1c
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Pohjaveden kloridipitoisuus

Kloridipitoisuus ≤ 1000 mg/l Kloridipitoisuus > 1000 mg/l

Pohjaveden 
sulfaattipitoisuus

Sulfaattipitoisuus ≤ 200 mg/l XC2 XC2 ; XS2

Sulfaattipitoisuus 200…600 mg/l XC2 ; XA1 XC2 ; XS2 ; XA1

Sulfaattipitoisuus 600…3000 mg/l XC2 ; XA2 XC2 ; XS2 ; XA2

Maaperän 
sulfaattipitoisuus

Sulfaattipitoisuus < 2000 mg/kg XC2 XC2 ; XS2

Sulfaattipitoisuus 2000…3000 mg/kg XC2 ; XA 1 XC2 ; XS2 ; XA1

Sulfaattipitoisuus 3000…12000 mg/kg XC2 ; XA2 XC2 ; XS2 ; XA2

Taulukko 1 

Kloridi- ja sulfaattirasituksen vaikutus 
paalulle valittaviin rasitusluokkiin.

dessä on esitetty normaalivoiman ja taivu-
tusmomentin yhteisvaikutuskäyrästöjä sekä 
paalun sivun että diagonaalin suunnassa. 

Paalujen säilyvyyssuunnittelu
Normaalitapauksissa betonipaalu suunnitel-
laan 100 vuoden käyttöiälle rasitusluokassa 
XC2, joka on tarkoitettu betonin karbonati-
soitumisen aiheuttaman teräskorroosioriskin 
kattamiseen. Muina, paalujen yhteydessä 
kyseeseen tulevia rasitusluokkina ovat – 
erikseen perustellusti – sulfaattien aiheut-
tama kemiallinen rasitus XA1...3 sekä klori-
dien aiheuttama teräskorroosio XS1...3. Muut 
rasitusluokat ovat maahan asennettujen 
paalujen yhteydessä harvinaisia, esimerkiksi 
XF- ja XD-luokat tulevat kyseeseen vain erik-
seen perustelluissa tapauksissa (esimerkiksi 
laiturit). Tierakenteissa paalujen ei katsota 
altistuvan jäänsulatusaineille.  Raja-arvot klo-
ridi- ja sulfaattipitoisuuksille eri rasitusluo-
kissa on esitetty maan- ja pohjaveden osalta 
julkaisuissa By65 sekä NCCI7. 

Pohjaveden sulfaattipitoisuus ylittää 
harvoin 3000 mg/l. Tämän vuoksi XA3 rasi-
tusluokka on hyvin harvinainen tilanne. 
Tällaisessa tapauksessa, kuten myös muusta 
kemiallisesta rasituksesta johtuva XA3-luo-
kan määrittely tulee tehdä tapauskohtaisesti. 
Savimaat, joiden läpäisevyys on alle 10-5 m/s 
voidaan luokitella edullisempaan luokkaan 
maaperän sulfaattipitoisuuden perusteella 
tehtävässä rasitusluokan määrityksessä.  
Betonin toistuva kastuminen ja kuivuminen 
saattavat aiheuttaa sulfaatti-ionien kasaan-
tumisen, jolloin raja-arvoa tulee tarkastaa.

Paalujen XC2:sta poikkeavien rasitus-
luokkien tulisi perustua riittäviin pohjatut-
kimuksiin ja maaperäanalyyseihin, jotka ovat 
avainasemassa paalujen säilyvyyssuunnitte-
lun lähtökohtien määrittelyssä. Maaperä- ja 
pohjavesinäytteiden ottamista suositellaan, 
mikäli on epäilys maaperän epätavanomai-
sista kemiallisista olosuhteista, tässä yhtey-
dessä on huomioitava raja-arvojen eroa-
vaisuus maa- ja vesinäytteelle (taulukko 1). 
Happamien sulfaattimaiden esiintymistä 
Suomessa on kartoitettu ja tietoa näistä on 
julkisesti saatavissa Geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) ylläpitämässä karttapalvelussa. 
Happamat sulfaattimaat Suomessa esiintyvät 
pääosin muinaisen Litorina-meren korkeim-
man rantaviivan alapuolisilla alueilla.

Laajemmin paalujen säilyvyyssuunnit-
telua sekä rasitusluokkien yhdistelmiä on 
käsitelty Paaluinfoissa 2/2016 ja 1/2019, jotka 
ovat ladattavissa betoni.com sivustolta.

Työkalut suunnittelijalle
Paaluperustusten suunnittelun tueksi RT 
Betonipaaluilla® on julkaistu tavanomai-
simpien ohjelmistojen kanssa yhteensopi-
via työkaluja, joita käyttäen suunnittelutyö 
tehostuu. RT:n teräsbetonipaaluperustuksille 
on suunniteltu tyyppirakenteiksi vakiopaalu-
anturat raudoiteluetteloineen sekä seinä- että 
pilariperustukselle. Vakiopaaluanturoille on 
valmiiksi lasketut momentti-normaalivoima- 
kapasiteettikäyrästöt sekä suunnittelu ohjeet, 
joiden käyttäminen tekee sopivan anturan 
valinnasta yksinkertaista. Suunnitteluoh-
jeen valintakäyrästöissä on edellisestä 

painoksesta poiketen huomioitu paalun 
sijaintipoikkeaman vaikutus. Autocad-blo-
kit ja Tekla Structures -työkalut helpottavat 
suunnitteluaineiston laatimista. Autocad-blo-
kit ovat ladattavissa betoni.com sivustolta ja 
Tekla Structures sovellus Tekla Warehousesta  
nimellä BEC Pile (RT Betonipaalut).

Autocad-blokit on toteutettu hyödyntäen 
blokkien dynaamisia ominaisuuksia ja auto-
maattisesti täydentyviä tekstikenttiä. Lisäksi 
blokkeihin on sisällytetty täydennettäviä att-
ribuutteja, joita voidaan hyödyntää luettaessa 
tietoa suunnitelmassa esiintyvistä blokeista 
paaluluettelon luomista varten. 

Tietomallipohjaisen suunnittelun myötä 
paaluluetteloiden tulostaminen suoraan 
suunnitteluaineistosta on tehty yksinker-
taiseksi. Lisäksi tärkeänä yksityiskohtana 
on mahdollisuus tiedonsiirtoon toteuma-ai-
neistosta eli paalutuspöytäkirjoista takaisin 
malliin. Tämän ominaisuuden avulla voidaan 
helposti visualisoida paalujen poikkeamia 
suunnitellusta sekä näiden vaikutusta sa-
malla automatisoiden toteumamallin luo-
mista. Tekla Structures sovellukseen sisäl-
tyvä paaluluettelo on Suomen Geoteknillisen 
Yhdistyksen paalutuspöytäkirjalomakkeen 
mukainen.
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3 Tekla Structures sovelluksen BEC Pile (RT Beto-

nipaalut) tuloksena saadaan myös paaluluettelo. 

4 Teräsbetonipaaluperustus on taloudellinen ja 

turvallinen ratkaisu, joka kestää hyvin erilaisissa 

olosuhteissa.
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”Olen siellä missä tapahtuu ja missä on mie-
lenkiintoista kehitettävää”, Timo Suutarinen 
kuvaa työpäiväänsä. Työ tarkoittaa omista-
juutta ja toimitusjohtajuutta mäntyharjulai-
sessa Suutarinen yhtiöissä, joka on maa- ja 
talorakentamisen sekä betoni teollisuuden 
yritysryhmä.

Timo ja yritys ovat kasvaneet rinnakkain: 
kuorma-autoilijaisän alun perin kuorma-auto-
kuljetuksiin perustama yritys oli vasta 2-vuo-
tias kun Timo syntyi.

”Olin 8-vuotias, kun isä osti ensimmäisen 
kuormaajan. Siitä lähtien olin itsekin aktii-
visesti mukana sorakuormien teossa”, Timo 
kertoo.

Perheyrityksen matka on sikälikin hyvässä 
muistissa, että tänä vuonna 70 vuotta täyttä-
vän yrityksen historiikki on jo painovalmiina.

”Alusta lähtien meillä on tehty töitä vah-
vasti rukkaset kädessä ja haalarit päällä. Tär-
keimpiä oppeja on ollut se, että kovalla työllä 
ja rehellisyydellä pärjää.”

Sama oppi pätee jo kolmannellekin polvelle. 
Timon kaksi insinööripoikaa, Juho ja Markus 
ovat näet molemmat perheyrityksessä töissä. 
Timon aikaisemmin pankkialalla työskennel-
lyt Vuokko -vaimo alkoi puolestaan 90-luvun 
puolivälissä hoitaa yrityksen taloushallintoa. 
Perheestä vain tytär on valinnut toisin.

Selvä uravalinta
Uravalinta oli siis Timolle selvä: sekä rakennus-
ala että yrittäjyys kiinnostivat. Ylioppilaaksi 
päästyään hän pyrki Kuopioon teknilliseen 

opistoon ja valmistui tie- ja vesirakennuspuo-
len rakennusinsinööriksi vuonna 1976.

Timo kertoo, että koulutus ei 70-luvulla 
tähdännyt yrittäjyyteen, vaan siihen että opis-
kelijoista tulee valtion ja kunnan virkamiehiä. 
Yrittäjyys onkin tullut kodin kautta. Isän lisäksi 
myös äiti oli yrittäjä, elintarvikekauppias. 
Perheyrityksessä äiti alkoi työskennellä, kun 
yrityksen laajentuessa tarvittiin puhelinpäi-
vystäjä. Tekniikan kehittyessä hän alkoi hoitaa 
muita toimistotehtäviä.

Yritys oli pitkään hyvin pieni. Kun Timo 
vuonna 1978 tuli silloiseen sora- ja maanra-
kennusyritykseen töihin, hän oli se neljäs 
työntekijä.

”Minulle se oli päätöksenteon paikka: jat-
kaako opintoja teknilliseen korkeakouluun 
vai mennäkö töihin ja alkaa kehittämään ja 
laajentamaan perheyritystä. Valitsin työn ja 
se imi mukanaan.”

Oliko valinta oikea-kysymystä Timo ei 
lähde jossittelemaan: ”Olen syntynyt yrittäjäksi 
ja yrittäjänä olen halunnut toimia. Oma isäni 
ei asettanut yrittäjäksi lähtemiseen paineita, 
vaan valinta oli oma. Enkä ole itsekään omille 
lapsille luonut paineita.”

Itse piirretty betoniasema 
on edelleen pystyssä
”Ei minusta olisi ollut jatkuvaan toimistotyö-
hön, vaikka niitäkin on toki matkan varrella 
riittänyt”, Timo toteaa.

”Esimerkiksi jatkuva suunnittelutyö ei 
olisi minulle soveltunut”, hän toteaa. Yrityk-

sen ensimmäisen betoniaseman kuvat hän 
kuitenkin piirsi itse.

”Sanoin isälle, että siihen tarvittaisiin raken-
nesuunnittelija. Isä tuumasi, että sinähän olet 
opiskellut insinööriksi, eikö se onnistuisi. 
Haaste oli luotu ja siihen vastasin. Piirustukset 
ovat edelleen tallessa, ja mikä tärkeintä, raken-
nus on edelleen pystyssä”, Timo naurahtaa.

Haasteet ovat oiva kehittämisen paikka
Betoniasemapiirustusten tekeminen kuvaa 
hyvin Timon asennetta: haasteet ovat kehit-
tämisen paikka. Yritystä myös lähdettiin laajen-
tamaan määrätietoisesti vaiheittain. 80-luku 
tehtiin maanrakennustöitä ja toimitettiin 
betonia paikallisesti.

Kun isä luopui omistajuudesta vuonna 1992, 
Timosta tuli yksin yrityksien omistaja. Tuolloin 
asioita oli pohdittava vielä syvällisemmin.

”Parin vuoden kuluttua laajensimme talon-
rakennusurakointiin. Se oli osin sattumaa. 
Tuttu urakoinnin ammattilainen oli lama-ai-
kana saanut lopputilin. Meille avautui mah-
dollisuus tarjota talonrakennusurakoita ja sain 
hänet ensin osa- ja sittemmin kokoaikaiseksi 
työntekijäksi. Sattuma oli onnekas molemmin 
puolin. Hän palveli yritystä 22 vuotta.”

Kun lama alkoi hellittää, yritys avasi 
vuonna 1997 ensimmäisen elementtitehtaan. 
Silloin henkilökunta kasvoi kerralla 15:stä 
50:een.

Liikevaihdollisesti Suutarinen yhtiöissä 
kahden tehtaan betonielementtikauppa on 
tällä hetkellä suurinta, toisena on talonraken-

Pa
u

la
 M

yö
h

än
enHenkilökuvassa

Timo Suutarinen

Betoni-lehden henkilögalleriassa on 
haastateltavana rakennusinsinööri 
Timo Suutarinen (s. 1953 Mäntyharjussa).

Haastattelijana ja toimittajana:  
Sirkka Saarinen
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1 Timo Suutarisen mukaan "Rukkaset kädessä ja 

haalarit yllä" -asenteella työskennellessä löytyy yri-

tyksen toiminnassa aina kehittämiskohteita – sekä 

pieniä että suuria. Niihin hän on tarttunut rohkeasti. 

Tuloksena on ollut sekä oman yrityksen että usein 

myös muiden toimintaa edistäviä tuotteita ja toimin-

tatapoja.
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nusurakointi, kolmantena maanrakennusura-
kointi, kiviainesmyynti ja valmisbetoni.

Ideoista käytäntöön ja patenteiksi asti
Timon kanssa keskustellessa paljastuu, mitä 
yksi yrityksen motto ’Aina askeleen edellä 
muista siinä mitä teemme’ tarkoittaa käytän-
nössä: jatkuvaa kehitystyötä.

”Kehitystyö lähtee aina tarpeesta”, hän avaa 
lukuisten kehityshankkeidensa taustoja. Niistä 
moni on johtanut patentteihin asti. Sen lisäksi 
että ne ovat edistäneet ja tehostaneet oman 
yrityksen toimintaa, osa ideoista on yhteis-
työkumppaneiden kanssa jalostunut uusiksi 
tuotteiksi. Nykyään myös Timon pojat ovat 
vahvasti mukana monissa kehitystyöhön liit-
tyvissä hankkeissa.

”Passiivi- ja nollaenergiarakentaminen, kul-
jetusvälineiden ja tehtaiden logistiikka, muot-
tijärjestelmät, betonin kaksoisakselisekoittaja, 
kiviainesjalostus betoniteollisuuden tarpeisiin”, 
Timo listaa aihealueita, jotka ovat inspiroineet 
keksimään ja kehittämään.

Hyvä esimerkki Timon keksintöjen hyödyl-
lisyydestä on betonin kaksoisakselisekoittaja. 
Sen ansiosta betonimylly pyörii tehokkaam-
min samalla kierrosnopeudella. ”Kun asen-
simme kaksoisakselisekoittimen muutoksen 
Mäntyharjun tehtaallemme vuonna 2009, 
tehtaan kapasiteetti nousi yli 60 prosenttia 
betonin laadun pysyessä hyvänä. Vaativatkin 
siltabetonit onnistuivat loistavasti.”

Arkkitehtuuriin liittyvän kehitystyön tulos 
näkyy esimerkiksi Helsingin Pukinmäessä 
HASO Rantapuiston Arkkitehtuuritoimisto 
B&M Oy suunnittelemien asuinkerrostalo-
jen julkisivuissa. Alkuperäisessä Helsingin 
kaupungin järjestämän kilpailun suunni-
telmaehdotuksessa julkisivut oli ehdotettu 
toteutettaviksi väribetonisin, suuria kolmivä-
risiä pintoja muodostavin kuorielementein. 
Jatkosuunnittelussa julkisivujen rakenne 
vaihtui sandwich-elementein toteutettavaksi, 
kuitenkin niin, että rakennusten arkkitehtuu-
ria ei muutettu.

Oikean terrakottasävyisen ulkonäön löytä-
miseksi tutkittiin erilaisia väri- ja kiviainesyh-
distelmiä sekä niille sopivia pintakäsittelyta-

poja. Suutarinen yhtiöiden panos hankkeessa 
oli merkittävä sekä elementtien valmistajana 
että kohteen arkkitehdin asettamien esteettis-
ten tavoitteiden saavuttamisessa.

”Oma panokseni oli oikean värisävyn 
löytäminen, siinä auttoi pitkä kiviainestun-
temus. Lopulta päädyttiin käyttämään vain 
yhtä väribetonimassaa ja tuottamaan siitä 
kolmella erilaisella pintakäsittelyllä kolmea eri 
sävyä. Rakenteihin otti puolestaan vahvemmin 
kantaa tehtaanjohtajamme”, Timo kertoo.

Graafinen betoni on ollut Timon mukaan 
tervetullut lisä betonivalikoimaan. ”Meiltä on 
juuri valmistumassa Mikkeliin päiväkoti, jossa 
on käytetty graafista betonia. Taidekeskus Sal-
melaan valmistui puolestaan pari vuotta sitten 
erikoiskohde, jossa ulkoilmanäyttämön taus-
taelementteihin tehtiin kivikautisia maalauk-
sia muistuttava kuvio graafista betonia käyt-
täen.”

Rakennusmateriaalien 
ympäristövaikutukset: ei 
mustamaalausta vaan tekoja
Timo on ollut Betoniteollisuus ry:n johtokun-
nan jäsen toistakymmentä vuotta. Hän liput-
taa yhteistyölle ja sille, että kaikille yhteisistä 
asioista keskustellaan ja niitä myös hoidetaan 
yhteisesti.

Erityisen hyvää työtä on hänen mukaansa 
viimeiset pari vuotta tehty betonituotteiden 
ympäristövaikutusten ja erityisesti hiilidiok-
sidipäästöjen pienentämiseksi.

”Se on tärkeä asia. Betonituotteiden tuot-
tama hiilidioksidimäärä on Suomessa kui-
tenkin vain 1,6–1,8 % valtakunnallisesta koko-
naismäärästä. Sitä taustaa vasten valtiovallan 
taholta tuleva painostus juuri betonille on 
varsin kohtuutonta. Betonista on tullut tik-
kataulun kymppi, johon kaikki tähtäävät”, 
Timo harmittelee.

”Me emme silti ole lähteneet mustamaa-
laaman muita materiaaleja, vaan yhdessä 
sementtiteollisuuden kanssa olemme ottaneet 
haasteen vastaan ja teemme sekä alana että 
yrityksissä jatkuvasti työtä hiilidioksidimää-
rän edelleen pienentämiseen. Se on mielestäni 
oikea toimintatapa”, hän linjaa.

Henkilökunta yrityksen voimavara, 
työvoimapula pullonkaula
Ajankohta historiikin tekemiselle 70-vuoti-
aasta yrityksestä oli Timon mukaan hyvä: 
”Siihen saatiin tallennettua paljon asioita, joita 
minä vielä osasin kertoa, mutta poikani eivät 
enää ehkä olisi osanneet. Ilahduttavaa oli, että 
historiikin kirjoittaja pystyi vielä haastattele-
maan iäkkäitä vanhempianikin.”

Historiikki, samoin kuin Timon puolitoista 
vuotta sitten saama teollisuusneuvos -arvonimi 
kertovat hänen mukaansa paitsi kovasta työstä 
ja erityisesti siitä, ettei asioita saa aikaan yksi 
ihminen. Perheen rinnalla yrityksen koko 
henkilökunta on ja on ollut se iso voimavara, 
joka on kasvattanut vaatimattomista oloista 
aloittaneen yrityksen nykyiselle tasolle.

Suutarinen yhtiöt on Mäntyharjun kolman-
neksi suurin työllistäjä. ”Täällä on vahvaa eri-
laista teollisuutta. Yhteinen huoli on kuitenkin 
työvoimapula. 6000 asukkaan Mäntyharju on 
taantuva kunta, jonka väkiluku on kymme-
nessä vuodessa pudonnut tuhannella.”

”Meillä on jo nyt sekä Mäntyharjun että 
Mikkelin tehtaillamme merkittävä määrä ulko-
maisia työntekijöitä. Jos heitä ei Suomeen ja 
myös meidän yritykseemme saada nopeaan 
tahtiin enemmän, se on toiminnalle iso este”, 
Timo ennakoi.

Koti kivitalossa, metsä harrastuksena
Oman kodin Timo rakensi 80-luvulla Mänty-
harjun keskustaan betonista ja tiilestä: ”Olin 
siinä itse vastaavana ja tietysti myös rukkaset 
kädessä. Kahden timpurin kanssa tehtiin pai-
kallavalut ja tiilimuuraus, välipohja betonista, 
yläpohja on puurakenteinen.”

Entä osaako työssään hyvin viihtyvä Timo 
irtautua työkuvioista?

Sekin onnistuu: ”Yhteinen harrastuksemme 
vaimon kanssa on metsä. Kesäviikonloput 
vietämme mieluiten metsäkohteissamme ja 
niihin liittyvissä hoitotöissä. Toki tällä iällä 
emme enää niin innokkaasti raivaussahan 
kanssa, vaan kuljemme tutkimassa mitä met-
sälle kuuluu.”

Henkilökuvassa Timo Suutarinen
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Hyvin suunniteltu on 
kokonaan aloittamatta
Otsikon sananlasku on yleensä nähty 
hiukan eri muodossa. Tämän version kuulin 
vuosia sitten työkaveriltani, joka oli entisöi-
nyt vanhaa omakotitaloa jo vuosikaudet. 
Olin aina pitänyt häntä varsin aikaansaa-
vana, mutta ehkei kaikki aina ole sitä miltä 
näyttää.

Alkuperäinen versio ”hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty” tarkoittanee, että toteu-
tus on sujuvaa kun homma suunnitellaan 
hyvin. Yksityiselämän projekteissa tällainen 
ajattelu saattaa johtaa kierteeseen, jossa jat-
kuvasti suunnitellaan mitä tehdään, muttei 
koskaan päästä varsinaiseen toteutukseen 
asti. Silloin ”hyvin suunniteltu on kokonaan 
aloittamatta”.

Vähintään yhtä tärkeää kuin suunnit-
telu ja sen aikataulutus, on suunnittelun 
ohjaaminen. Suunnittelun alussa tehtävillä 
valinnoilla voidaan laskea tai nostaa raken-
tamisen hintaa merkittävästi. 

Ensiksi tulee mieleen maastoluokan 
määritys tuulikuormaa laskettaessa. Tuuli-
kuorman suuruus määritetään maastoluo-
kan avulla: mitä pienempi maastoluokka, 
sitä suurempi tuulikuorma. Maastoluokka 
määräytyy ympäröivän maaston ja raken-
nuskannan perusteella. Pienin luokka on 0 
ja se tarkoittaa avovettä tai merelle avointa 
rannikkoa. Suomessa noudatetaan sääntöä, 
jonka mukaan myös 2 km päässä alemmasta 
maastoluokasta pitää noudattaa tuota alem-
paa luokkaa. Näin päästään tulkintaan, että 
merkittävä osa pääkaupunkiseudulle raken-
nettavista kohteista on tämän vaativimman 
luokan piirissä. Tuulikuormissa on eroa 
maastoluokan perusteella useita kymme-
niä prosentteja ja se heijastuu suoraan esim. 
elementtiseinien liitososien mitoitukseen. 
Maastoluokan määrittely sinällään pitäisi 
olla yksiselitteistä, mutta monenlaisilla kik-

kakolmosilla niitä pystyy neuvottelemaan 
pienemmiksi.

Toinen asia on rakennuksen käyttöikä. 
Sekin vaikuttaa kuormien suuruuteen. Suo-
messa nostetaan tuuli- ja lumikuormien 
arvoa 10 % kun käyttöikä on 100 vuotta ja 
20 % kun käyttöikä on tätä suurempi. Itse 
tosin olen sitä mieltä, että pitkään käyttöi-
kään varautuminen on aina järkevää koko-
naisuuden ja tulevaisuuden kannalta.

Paloluokkiin taas sisältyy vähemmän 
tulkinnanvaraisuutta tai vaikuttamismah-
dollisuuksia, mutta jos sprinklaamalla 
saadaan palonkestävyysaikaa alemmas, se 
näkyy kyllä rakenteiden suunnittelussa pie-
nempinä suojabetopeitteinä ja rakenneosien 
dimensioina.

Varsinainen kikkailukohteiden kuningas 
on väestönsuojien epäselvä lainsäädäntö. 
Teräsbetonisia väestönsuojia on kahta suo-
jaluokkaa: S1- ja S2-luokan suojia. S2-luokan 
suojassa on kaksin- (joskus jopa nelin-) ker-
taiset kuormat S1-luokan suojiin verrattuna. 
Lisäksi S1-luokan suojissa ei tarvitse huomi-
oida kuin neljännes perustuksille tulevista 
pystykuormista. Molemmilla suojilla on 

kuitenkin enimmäiskoko. S2-luokan suoja 
saa olla yli 6 kertaa suurempi kuin S1-luokan 
suoja. Sen takia S1-luokan suojia tarvitaan 
yleensä paljon enemmän kuin S2-luokan 
suojia. Silti on yleensä edullisempaa raken-
taa vaikka kuinka monta S1-luokan suojaa 
kuin muutama S2-luokan suoja. Ennen oli 
tapana, ettei rakenneta kuin kolme väestön-
suojaa yhteen nippuun ja seuraavien piti 
sijaita tietyllä etäisyydellä niistä. Nykyään 
pelastuslaitos voi antaa luvan laittaa vaikka 
12 suojaa vierekkäin ja päällekkäin. Tässä 
tosin on alueellisia eroja.

Tehokkaalla suunnittelun ohjauksella 
ja oikea-aikaisella päätöksenteolla voidaan 
saavuttaa merkittäviäkin säästöjä toteu-
tuksessa. Oikein nohevat rakennuttajat ja 
grynderit palkkaavatkin kokeneen raken-
nesuunnittelijan neuvottelemaan näistä 
asioista viranomaisten kanssa.

Otsikon sananlaskuun voidaan liittää 
myös toinen näkökulma eli ajatus siitä, että 
kohde suunnitellaan ensin ja rakennetaan 
vasta sitten. Suomessa tällaista tapaa taide-
taan noudattaa ainoastaan infrarakentami-
sessa eikä sielläkään kai enää aina.

Auli Lastunen

Eurokoodiasiantuntija

Rakennustuoteteollisuus RTT

auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi

Kolumni
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Betonituotteiden ympäristöselosteet
Betoniteollisuus on halunnut vastata asiakkai-
densa ja sidosryhmiensä toiveisiin luotettavista 
suomalaisten betonituotteiden päästötiedoista, 
erityisesti tuotteen elinkaaren vaiheiden A1-A3 
(raaka-aineen syntypaikalta valmistuspro-
sessin läpi tehtaan portille) CO2-päästön eli 
GWP-arvon osalta. Laajan selvitystyön tulok-
sena on betonituotteille nyt julkaistu varmen-
nettuja elinkaariraportteja.

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että 
rakennusten elinkaarenaikaista hiilijalanjäl-
keä ohjataan tulevaisuudessa lainsäädännöllä. 
Rakennuksen CO2-päästöjen laskenta tuleekin 
tulevaisuudessa olemaan osa suunnittelupro-
sessia. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan 
menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla pääs-
töjä voidaan arvioida. 

Päästölaskentaa voidaan tehdä tuotekoh-
taisten keskiarvotietojen tai tarkempien yri-
tyskohtaisten tuotteiden hiilijalanjälkitietojen 
pohjalta. Tällä hetkellä rakennustuotteiden 
CO2-päästötietoja joudutaan koostamaan eri 
maiden lähteistä, jolloin niiden laatu on vaih-
televaa. Sääntelyn kannalta olennaista on, 
että päästötiedot ovat luotettavia ja niiden 
laadinta noudattaa yhteistä standardia (EN 
15804).

Vahanen Environment Oy:n toteuttama 
suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmis-

Suomalaisten betonituotteiden 
keskimääräiset kasvihuonepäästöt on 
selvitetty

Betoniteollisuus ry 
www.betoni.com

Pyrittäessä hillitsemään ilmastomuutosta rakentamisen ja raken-
nusmateriaalien ilmastovaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Materiaalien ja menetelmien vertailemi-
nen ei ole osoittautunut mutkattomaksi ja keskustelua käydään 
joskus voimakkaasti mielikuvien tasolla. Betoni on maailman 
käytetyimpänä rakennusmateriaalina ympäristökeskustelun kes-
kiössä ja nyt tehdystä betonituotteiden ympäristövaikutusten 
selvityksestä onkin suuri hyöty koko rakennusalalle. Aiheesta 
on kerrottu laajalti myös Betoni 1-21 lehdessä sivuilla 86–91.

osien elinkaariarviointi on nyt valmistunut. 
Johtavan asiantuntijan DI, FT (ympäristötek-
nologia) Esa Salmisen mukaan päästölaskelmat 
auttavat ymmärtämään aiempaa kokonais-
valtaisemmin rakennustuotteisiin liittyviä 
ympäristökysymyksiä. Laaditut keskimää-
räiset (geneeriset) betonituotteiden ympäris-
töselosteet nojaavat laajaan, Betoniteollisuus 
ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2019 tuotannosta 
kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta teh-
tyyn, kolmannen osapuolen varmentamaan, 
laskentatyöhön.

Elinkaariarviointi kattaa myös muut 
tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaiku-
tukset, joita voivat olla ilmastovaikutuksen 
lisäksi rehevöityminen, happamoituminen, 
toksiset vaikutukset, vesijalanjälki, energia-
varojen käyttö ja muiden resurssien käyttö. 
Laskelmissa on huomioitu lisäksi erikseen 
ilmoitettava hiilikädenjälki, joka tarkoittaa 
myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi 
ilman tuotteen valmistamista. Kun betonituote 
sen elinkaaren lopussa puretaan, materiaalit 
kierrätetään uusioraaka-aineena. 

Geneerisiä päästötietoja tullaan tarvitse-
maan rakennuslupavaiheessa rakennuksen 
hiilijalanjälkeä laskettaessa. Tällöin laskijalla 
on harvoin tiedossa lopullisia tuotetoimitta-
jia ja näiden toimittamien tuotteiden päästö-
tietoja, jolloin geneerisillä tiedoilla voidaan 

mahdollisimman luotettavasti arvioida tulevan 
rakennuksen päästöjen tasoa. 

Bechmark-taso päästöjen pienentämiselle
Koska betonia käytetään niin paljon, päästö-
vähennyksillä betoninvalmistuksissa on saa-
vutettavissa merkittäviä tuloksia ilmaston-
muutoksen hillinnässä. Materiaalitehokkuus 
ja vähähiiliset tuotteet ovat suurin vaikuttava 
tekijä tuotelähtöisten päästöjemme vähentä-
miseksi. ”Kiinnostus vähähiilisiä tuotteita koh-
taan on kasvussa ja nyt lasketut kotimaisen 
betonin keskimääräiset päästöarvot kasvatta-
vat tietoisuutta tuotteiden päästöjen lähteistä 
ja luovat tason, johon yksittäisiä tuotteita voi 
luotettavasti verrata. Tämä tulee varmasti 
antamaan lisäpotkua uusien vähähiilisten 
tuotteiden kehitystyölle” toteaa Betoniteolli-
suus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila. 

Mistä betonin päästöt koostuvat?
Kaikissa betonituoteryhmissä sideaineen eli 
lähinnä sementin osuus koko tuotteen elin-
kaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä 
on yli puolet. Sementtiä ei sellaisenaan voi 
pitää ainoastaan ”ilmastopahiksena”, sillä sen 
valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä 
polttoaineita ja kierrätysmateriaaleja kuten 
masuunikuonaa ja voimalaitosten lentotuh-
kaa. Sideaineiden ja sementtien laatua ja 
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määrää optimoimalla sekä rakenteen käyttö-
ikää pidentämällä voidaan merkittävästi vä-
hentää päästöjä.

Myös tuotteiden kuljetusten merkitys on 
suuri. Monien betonituotteiden hiilijalanjäl-
jestä kuljetukset elinkaaren eri vaiheessa muo-
dostavat jopa neljäsosan, joten myös liikenteen 
päästöjen vähentämisellä on merkittävä vaiku-
tus betonituotteiden päästöihin.

Päästöjen suuruudet ja merkittävimmät 
päästöihin vaikuttavat tekijät löytyvät tuo-
tekohtaisista varmennetuista ympäristöra-
porteista, jotka on koottu ladattaviksi ja alan 
toimijoiden hyödynnettäviksi osoitteessa: 
https://betoni.com/tietoa-betonista/beto-
ni-ja-ymparisto/betonituotteiden-ymparis-
toselosteet/  
 

 
Lisätietoja:  
Esa Salminen, 
Johtava asiantuntija,  
Vahanen Environment Oy,  
Puh. +358 44 768 8392 
email: esa.salminen@vahanen.com

 
Janne Kihula, Jaospäällikkö (elementit),  
Betoniteollisuus ry   
Puh. +358 40 514 6510  
email: janne.kihula@rakennusteollisuus.fi
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U-ARVO 0,17 W/M²

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Väliseinäelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLISEINÄELEMENTTI
150 MM, 200 MM JA 250 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  
 

1 
                 Betoniputket ja kaivonrenkaat Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETONIPUTKET JA 
KAIVONRENKAAT

PUTKET: RAUDOITETTU 600 (Dr),

1200 (Dr), 1200 (Br)

JA RAUDOITTAMATON 400 B

KAIVONRENKAAT: 800 (Cr) JA 2000 (Cr)

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

 

1 
                 Kevytsoratuotteet Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEVYTSORATUOTTEET 
KEVYTSORAHARKKO 200 MM JA 

KEVYTSORAERISTEHARKKO 

U-ARVO 0,17 W/M²

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

 

1 
                 Valmisbetoni Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMISBETONI
NORMAALISTI KOVETTUVA 

RAKENNEBETONI C30/37, SÄÄNKESTÄVÄ 
RAKENNEBETONI C30/37 XF1, 

NORMAALISTI KOVETTUVA 
RAKENNEBETONI C25/30 JA 

VÄHÄHIILINEN RAKENNEBETONI C25/30

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

KKuuvvaa::  RRuudduuss  OOyy  

KKuuvvaaaajjaa::  JJoorrmmaa  UUuussiittaalloo  

 

1 
                 Palkkielementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALKKIELEMENTTI 
480X380 MM, 580X380 MM, 680X380 MM, 

580X480 MM, 780X480 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

SANDWICH-ELEMENTTI 
SISÄKUORI 150 mm, ERISTE 220 mm, ULKOKUORI 80 mm

11

A1-A3 päästöt 115 kg CO2 eq./m2

Sementti
58 %

Eriste
20 %

Kiviaines
1 %

Teräs
4 %

Raaka-aineiden 
kuljetus tehtaalle

10 %

Energia 
6 %

Muut (sis. 
vesi, jätevesi, 
jätteet jne.)

1 %

Hiilijalanjäljen muodostuminen moduuleissa A1-A3

 

1 
                 Sandwich-elementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDWICH-ELEMENTTI
SISÄKUORI 150 MM, LÄMMÖNERISTE 220 

MM JA ULKOKUORI 80 MM SEKÄ 
SISÄKUORI 80 MM, ERISTE 200 MM JA 

ULKOKUORI 80 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

 

1 
                 Massiivilaattaelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIIVILAATTAELEMENTTI 
220 MM, 260 MM JA 280 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN
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                 Sisäkuoriseinäelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERISTETTY 
SISÄKUORISEINÄELEMENTTI

SISÄKUORI 150 MM, 180 MM TAI 200 MM, 
LÄMMÖNERISTE 140 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

 

1 
                 Ontelolaattaelementti Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTELOLAATTAELEMENTTI 
200 MM, 265 MM, 320 MM, 370 MM, 400 MM 

JA 500 MM

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

 

1 
                 Teräsbetoninen lyöntipaalu Life-Cycle Assessment created with One Click LCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÄSBETONINEN 
LYÖNTIPAALU

RTB-250-16, RTB-300-16 JA RTC-350-16

VERIFIOITU ELINKAARIARVIO 
(LCA)

STANDARDIEN EN 15804+A1 & ISO 14040 & 14044 MUKAAN

  

NORMAALI RAKENNEBETONI C30/37

1

A1-A3 päästöt (GWP): 268 kg CO2 eq./betoni-m3

Sementti
82 %

Kiviaines
2 %

Raaka-aineiden 
kuljetus tehtaalle

14 %

Energia 
2 %

Muut (sis. vesi, 
jätevesi, jätteet 

jne.)
0 %

Hiilijalanjäljen muodostuminen moduuleissa A1-A3
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Julkaisun ohjeet koskevat sellaisia betoniele-
menttien ja paikalla valettujen betonirakentei-
den pintoja, joille asetetaan ulkonäköä koske-
via vaatimuksia. Ohjeita voidaan soveltaa sekä 
uusiin että vanhoihin betonipintoihin myös 
pinnoittamisen yhteydessä.

Julkaisussa annettujen ohjeiden lisäksi 
betonirakenteiden pintojen laatuvaatimuksia 
asetettaessa tai niistä sovittaessa käytetään 
pintamalleja ja mallielementtejä. Elementtien 
ja paikallavalurakenteiden pintamallien val-
mistukseen käytetään muotteja, joilla haluttu 
pintalaatutaso on saavutettavissa.

Ohjetta sovellettaessa on muistettava, että 
pinnan toteutuksessa on osittain kyse betoni-
rakenteen pinnan laatuun liittyvistä teknisistä 
asioista, mutta suurelta osin myös arkkitehdin 
asettamasta visuaalisesta tavoitteesta. Tämän 
vuoksi pinnan yleisilmeen ja laatutason hyväk-
syy tavoitteen asettanut kohteen arkkitehti. 
Hän myös osoittaa tarvittaessa pinnan mah-
dolliset korjattavat alueet, jos virheet ylittä-
vät luokitustaulukoissa esitetyt raja-arvot. 
Kannattaa myös muistaa, että valupintojen 
korjaaminen voi usein johtaa myös huonom-
paan lopputulokseen, kuin mitä alkuperäinen 
valupinta oli.

Julkaisun päivityksessä on julkisivujen 
saumausta koskeva osuus uusittu kokonaan 
ja tarkasteltavien asioiden kokonaisuutta laa-
jennettu. Tässä luvussa käsitellään varsinaisten 
massattujen saumojen lisäksi sekä elementti-

rakenteisiin että paikallavaluun liittyviä vale-
saumoja.

Julkaisuun on lisätty eri betonilaatuja ja 
niiden valintaa ja käyttöä sekä elementti- että 
paikallavalurakenteissa kuvaava osio.

Muottien pintamateriaaleja ja erilaisia 
muottikalustoja kuvaavat luvut on päivitetty 
kattavasti sekä kuvattu niillä toteutettuja eri-
laisia betonirakenteita.

Paikalla puhtaaksi valettujen pintojen 
käyttö on lisääntynyt erilaisten rakennusten 
julkisivu- tai sisäpinnoissa merkittävästi viime 
vuosina. Eräänä tähän vaikuttavana tekijänä 
on itsetiivistyvän betonin käytön yleistyminen 
ja sillä saavutettava hyvä pintalaatu. Tämän 
vuoksi julkaisuun on lisätty puhdasvalupinnan 
suunnittelu- ja toteutusprosessissa huomioon 
otettavia oleellisia osatekijöitä.

Julkaisussa on esitetty laatuluokitustau-
lukko muottia vasten valetuille paikallava-
lupinnoille ja elementtipinnoille sekä muilla 
tekniikoilla toteutetuille elementtipinnoille. 
Julkaisun kaikki laatuluokitustaulukot on päi-
vitetty ja taulukoita on myös lisätty sellaisille 
toteutustekniikoille, joille aiemmin taulukkoar-
voja ei oltu laadittu. Taulukoita on selkeytetty 
poistamalla sisällöstä joitakin tarpeettomaksi 
osoittautuneita arvoja ja muuttamalla lukuar-
vojen jäsentelyä toimivammaksi. Taulukoi-
den lukuarvoja on tarpeellisin osin muutettu 
vastaamaan nykyisiä laatuvaatimuksia. Osa 
toteutustavoista, etenkin uusista tekniikoista 

on edelleen sellaisia, joille taulukkoluokitusta 
ei pysty antamaan. Näissä tapauksissa pinta-
laatumäärittely on tehtävä pintamallien avulla 
ja yhdessä sovittujen kriteereiden perusteella. 

Lukuun muut betonipinnat, on lisätty muu-
tamia uusilla tekniikoilla tehtäviä betonipin-
toja. Näitä on mm. lasi- tai kaakelimurskebe-
tonipinta, Umbra- pintakäsittely, valukalvon 
päälle valettu betonipinta ja muotobetoni. 
Näistä uusimpana on muotobetoni, jossa 
tuoreeseen betonipintaan painetaan haluttu 
kuvio. Menetelmässä käytetty kangas antaa 
betonin pinnalle himmeän samettisen ulko-
asun. Tekniikkaa on toistaiseksi käytetty mm. 
tukimuureissa.

Merkittävä osa julkaisun sivuista käsittelee 
betonin pinnan suojausta ja pinnoittamista. 
Nimensä mukaisesti suoja-aineet, joita on 
vesihöyryä läpäisemättömiä ja läpäiseviä, suo-
jaavat betonin pintaa kastumiselta tai haitta-ai-
neilta. Muita luvussa käsiteltyjä menetelmiä 
ovat maalit ja paksukalvo-pinnoitteet.

Materiaalitietojen lisäksi julkaisussa on esi-
tetty kattavasti betonialustan lujuutta, käsit-
telyä ja pinnoittamista koskevat standardit ja 
normistot, sekä pintojen ja pinnoitteiden tut-
kimiseen liittyvät vastaavat ohjeistukset. Osa 
näistä tiedoista on laajuutensa vuoksi sijoitettu 
liiteaineistoon.

Julkaisun liitteissä on esitetty myös betoni-
pinnan työselitysmallit sekä elementtiraken-
teille että paikallavalurakenteille.

Pentti Lumme, TkL, Acvacon Oy 
penttilumme@gmail.com 

By40 Betonirakenteiden pinnat / 
luokitusohjeet 2021 on uudistettu ja julkaistu

Betonipintoja ja niiden laatua käsittelevä julkaisu, By40, jonka aiempi versio oli vuodelta 
2003, on päivitetty ja uusin julkaisu, By40 Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet 
2021, on ilmestynyt toukokuussa. Julkaisun päivitystä oli tekemässä laajapohjainen, alan 
suunnittelijoista ja teollisuudesta koostuva työryhmä.

BETONIRAKENTEIDEN PINNAT / LUOKITUSOHJEET

BY40
2021

104 105

5.8 LIUKUVALETTU PINTA

5.8.1 YLEISTÄ

Liukuvalua käytetään lähinnä korkeissa piipuissa tai vastaavissa erikoisrakenteissa.
Kiipeävät muottijärjestelmät ovat korvanneet liukuvalun useimmissa rakenneosissa. 

Kiipeävää muottijärjestelmää käytettäessä betonin pinnan laadun arviointiin voidaan käyttää 
soveltuvin osin paikallavalutaulukon 5.2 arvoja. Tällöin on tapauskohtaisesti tilaajan ja toimit-
tajan välillä sovittava, mikä on toteutettavan pinnan tarkoituksenmukainen luokkavaatimus.

5.8.2 LAATUVAATIMUKSET

Tässä ohjeessa ei anneta liukuvaletulle rakenteelle laatuvaatimuksia. Mikäli liukuvalutoteu-
tusta tullaan työkohteessa käyttämään, on suositeltavaa, että tilaaja ja toteuttaja yhdessä 
arvioivat toteutettavan pinnan tarkoituksenmukaisen laatutason. Arviointia tehtäessä on 
muistettava, että liukuvalettua pintaa katsellaan useimmiten varsin kaukaa, mikä kannattaa 
ottaa huomioon laatutavoitteita asetettaessa.

▲ Haukilahden vesitorni, Espoo. Arkkitehti Erkko Virkkunen ja DI Ilmari Hyppönen.
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1a ja 1b Julkisivuelementtien sauma ja elementtien 

taustan tuulettamiseen suositeltava tuuletuskotelo.

2 Paikallavaletuissa puhdasvalupinnoissa on suun-

niteltava muottilevyjen koko ja jako, muottipulttien 

sijoittelu ja mahdollisten valesaumojen sijainti.

3 Voimakkaasti uritettua julkisivuelementtipintaa.

4 Umbra-käsiteltyä betonielementtipintaa.

5 Uusin betonin pinnan käsittelytapa on muun 

muassa muotobetoni.

3.22 sauman tuuletuskotelon detalji

3.26 elementtisaumojen levyden vaihtelu

n. 15 mm

n. 5 mm

Sauman maksimileveys talvella

Sauman minimileveys 
kesällä

a εsL

εtL

Talvella

Kesällä

εtL

εsL

1b

2

3

4 5

1a

by 40 Betonirakenteiden pinnat / 
Luokitusohjeet
Tuotetunnus: 9789527314029
Tuotemuoto: Pehmeäkantinen kirja
Saatavuus: Tulossa 11.6.2021
Ilmestymispäivä: 11.6.2021
Sivumäärä:  305
Hinta: 165,00 € (150,00 € alv 0 %)
Tilaukset: https://www.rakennustietokauppa.
fi/sivu/tuote/by-40-betonirakenteiden-pin-
nat/2571753
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by 2020 Betonin 
kuivumisaika-arvio 
-ohjelmisto

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

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

Rudukselta 
tuoteperheuutuus: 
Pienempi kutistuma 
LUX Laatubetoneilla

Rudus on kehittänyt LUX-reseptin pohjalta 
tuoteperheen, jossa on lattiabetonin lisäksi 
kolme muuta tuotetta erilaisiin tarpeisiin. 
LUX Laatubetoneissa käytetään karkeaa 
sementtilaatua, minkä ansiosta betoneissa 
on vähemmän vettä. Näin betonin kutistuvan 
osan, sementtipastan osuus betonireseptissä 
jää pienemmäksi. 

LUX Laatubetonit voidaan sävyttää halut-
tuun sävyyn. Lopputulos on kaunis myös 
sellaisenaan, esimerkiksi design-lattioissa. 
LUX Laatubetoneissa on pienempi kutistuma, 
joka ehkäisee halkeilua ja tekee lopputulok-
sesta huolitellun. Lattia-LUXin hyvä työstet-
tävyys tarjoaa laadukkaan pohjan erilaisille 
design-lattioille, kun taas NP-LUXin nopea 
kuivumisaika tekee siitä sopivan nopean 
aikataulun töihin, kuten esimerkiksi kylpyhuo-
neen pinnoituksiin. Karkearakeisempi Raken-
ne-LUX on hyvä perustuote paikallavaluun, ja 
premium-luokan Holvi-LUXin nopea lujuuden-
kehitys sopii sellaisiin paikallavalutöihin, joissa 
jännitystyön nopeuttaminen on eduksi.

LUX Laatubetonien pinta on siisti ja edus-
tava sellaisenaan. Parhaiden mahdollisten 
sementtilaatujen ansiosta betoni on tasalaa-
tuista ja sen kuivumiskutistuma on erityisen 
pieni, ehkäisten pintahalkeamia. Hyvät kutis-
tumaominaisuudet mahdollistavat suurten-
kin laattojen valmistuksen. Harva saumaväli 
parantaa rakenteen kestävyyttä ja lisää näyt-
tävyyttä.

Lisätietoja: Mika Autio, kehityspäällikkö
Rudus Oy
Puh. 020 447 4030
mika.autio@rudus.fi

Betonin hiilipäästöt 
ovat kuten perunalla

Betonin hiilipäästöjä pidetään isoina, mutta 
ominaispäästöinä mitattuna sen päästöt ovat 
samaa luokkaa kuin perunalla. Yrittäessä hil-
litsemään ilmastomuutosta rakentamisen ja 
rakennusmateriaalien ilmastovaikutuksiin on 
alettu ymmärrettävästi kiinnittää yhä enem-
män huomiota. Materiaalien ja menetelmien 
vertaileminen ei ole osoittautunut mutkatto-
maksi ja keskustelua käydään usein voimak-
kaasti mielikuvien tasolla.

Betonia pidetään hyvin CO2-intensiivisenä 
materiaalina. Kun asiaa tarkastelee huolelli-
semmin, selviääkin, että betonin suuret päästöt 
johtuvat suurista käyttömääristä. Ominais-
päästöjä (kg-CO2/kg) vertailtaessa betonin 
ominaispäästöt sijoittuivat hieman kotimai-
sen omenan ja päärynän alle. Huonommin 
vertailussa pärjäsivät jopa olut, ruisleipä, lohi, 
makkara, kova juusto ja naudan liha.

Betoni aiheuttaa kuitenkin merkittävät hii-
lidioksidipäästöt, sillä betonia käytetään niin 
valtavasti: maailmassa noin 10 000 000 000 
m3  vuodessa, eli henkilökohtaisesti yli kuutio 
vuodessa (1 m3 /henkilö/vuosi). Suomessakin 
käyttö on samalla tasolla. Jokaista suomalaista 
kohti käytetään siis noin 2500 kiloa betonia 
vuodessa. Maailman vuosittaisella betonituo-
tannolla voitaisiin rakentaa poikkileikkauksel-
taan 5 x 5 m2 silta maasta kuuhun.

Betonin hiilidioksidipäästöt ovat pääosin 
peräisin sementistä ja maailman CO2-pääs-
töistä sementistä aiheutuu noin 5 %. Suomessa 
sementin päästöjen osuus on alle 2 %.

Koska betonia käytetään niin paljon, pääs-
tövähennyksillä betoninvalmistuksissa on 
saavutettavissa merkittäviä tuloksia. Jos beto-
nivalmistuksen päästöjä voitaisiin vähentää 
kymmenellä prosentilla, se tarkoittaisi 0,2 mil-
jardin tonnin vähennystä maailmanlaajuisesti. 
Ne tarkoittaisivat myös neljä kertaa Suomen 
kokonaispäästöjä. 
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Betonin yhteystiedot 2021 
– osoite: Eteläranta 10

.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

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

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

Ilmoittajaluettelo 2  2021

Ilmoittaja Sivu
Ardex Academy IV kansi
Betonilaatta Oy 6
Betonipallas Oy 3
Contesta Oy  2
Finnsementti Oy III kansi
Hi-Con 8
Julkisivuyhdistys r.y. 8 
Kestävä Kivitalo-yritysryhmä 9
Lammin Betoni Oy 6
Master Chemicals Oy 8
Peikko Finland Oy II kansi
Peri Suomi Ltd Oy 4
Pielisen Betoni Oy 2
Ruskon Betoni Oy 6
Saint Gobain Finland Weber 4
Schwenk Suomi Oy 2
Serviz Oy 5
Swerock Oy 2
Ulma Ltd - Seroc Oy 7
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 7

RT 103333, Betonin  
suhteel lisen kosteuden 
mittaus - 
Rakennustietosäätiö RTS, 
2021
Ohjekortissa esitetään betonirakenteiden suh-
teellisen kosteuden mittaus tarkkuustekijöi-
neen seuraavilla menetelmillä: porareikämit-
taus, näytepalamittaus, jaksoittain luettavat 
seurantamittaukset sekä jatkuvatoimiset 
seurantamittaukset. Kortissa annetaan lisäksi 
yleisohjeita eri tilanteissa tehtäville mittauk-
sille sekä mittaustulosten tulkinnalle. Ohjetta 
voidaan soveltaa myös muiden kiviaineisten 
materiaalien, kuten muurattujen rakenteiden 
ja tasoitteiden kosteusmittauksiin.

Ohjekortti on saatavissa PDF-latauksena 
Rakennustiedon kirjakaupasta:  
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/
tuote/rt-103333-betonin-suhteellisen-kosteu-
den-mittaus/3858665

 
RT 103333, Betonin suhteellisen kosteuden 
mittaus
Tuotetunnus: 6438510010235
Tuotemuoto: PDF
Saatavuus: Heti ladattavissa
Ilmestymispäivä: 22.4.2021
Hinta: 75,90 € (61,21 € alv 0 %)
Kustantaja: Rakennustieto Oy
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Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritykset ja tuotteet

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

Hulevesituotteet •
Jännebetonipalkit • •
Kalusteet, istutusastiat yms. 

Kanavaelementit ja kourut • •
Kattotiilet

Kevytsoraharkot

Kuitubetonielementit • •
Kuivalaastit ja kuivabetonit

Kylpyhuone-elementit •
Maakellarit

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

Reunatuet • •
Sandwich-elementit • • • • • • • • •
Siilot ja säiliöt • •
Sillat, laiturit ja tukimuurit • • •
Sisäkuoret • • • • • •
TT- ja HTT-laatat •
Valmisbetoni • • • • • •
Valuharkot •
Väestönsuojat • •
Väliseinäharkot •
Väliseinät • • • • •
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a

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

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

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

b

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

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

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

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

Myynti:

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

Muut toimipisteet:

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

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

j

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

Muut toimipisteet:

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

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

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

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

Valmisbetonitehdas, Seinäjoki
Routakalliontie, 60200 Seinäjoki
Puh 040 6782 740

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

Tehtaat:
Joutseno
Kotka
Kouvola

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

l

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

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

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

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

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

Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m

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

n

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

Myynti:

Elementit:
Pekka Kellokumpu, 020 7933 208

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

Valmisbetoni:
Ilkka Väänänen, 020 7933 203

p
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

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

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

HIILINEUTRAALIN BETONIN TOIMITTAJA  

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

Valtakunnallinen elementtimyynti: 
040 3400 130

Valtakunnallinen ontelolaattamyynti: 
040 3400 125

myynti@pielisenbetoni.fi

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

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

Olemme vahva yhteistyökumppani hiilineutraa-
lin yhteiskunnan luomisessa. 

Teemme sen, minkä lupaamme..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elementti- ja valmisbetonitehtaat: 

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

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

Toimitusjohtaja:
Timo Suutarinen timo.suutarinen@suutarinen.fi

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

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

Swerock Oy
Karvaamokuja, 00380 Helsinki
Puh 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

Naantalin betonitehdas
Prosessikatu 17, 21100 Naantali
Puh 0290 091 092

Salon betonitehdas
Uitonnummentie 82, 24260 Salo
Puh 0290 091 092

Tampereen betonitehdas
Jalkaharpinkatu 7, 33840  Tampere
Puh 0290 091 094

Vaasan betonitehdas
Valimontie 7, 65100 Vaasa
Puh 040 7132 077

Ylöjärven betonitehdas
Soppeentie 61, 33470  Ylöjärvi
Puh 0290 091 094

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

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

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

y

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

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

Tehtaat Ylitornion toimipisteen lisäksi:

YBT Oy Raahe
Betonimyllärinkatu 1, 92120 Raahe
Tehdaspäällikkö:
Juha Sirén 050 462 3377, juha.siren@ybt.fi

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

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

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

Järjestelmäratkaisut ja työohjeet ARDEX-Työoh-
jepankista

ARDEX-Opiston maksuttomat koulutukset – 
katso kurssikalenteri

b

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

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

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

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

Schnell – Tecmor – Krenn – Edilgrappa.

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

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

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

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen 
lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.

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

c

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

Muut toimipisteet:

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

Kaarina
Kairiskulmantie 10, 20760 Kaarina  
Puh. 0400 811 833

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

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

Sementtiterminalit: 
Lappeenranta (Mustola), Nastola ja Joensuu

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

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

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

Vantaan toimipisteen lisäksi:

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Betoniteollisuus ry:n 
kannatusjäsenyritysten tuotteet, 
palvelut ja toimipisteet

hakemisto

d

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

Oulun toimipiste
Vesuritie 8, 90820 Haukipudas
Puh 0400 696 425

f

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

Lappeenrannan tehdas
Poikkitie 105, 53500 Lappeenranta
Puh 0201 206 200

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

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

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

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

EPS- ja Platina -eristeet kaikkeen rakentamiseen

Nyt myös EPS-suojatulpat betonielementtien 
nostolenkeille!
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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
Master Builders Solutions  
Finland Oy
Lyhtytie 3, 11710 Riihimäki
Puh 010 830 2000
https://www.master-builders-solutions.com/fi-fi
Tilaukset@mbcc-group.com

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

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

p

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

Tuote- & palveluosio webissä

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

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

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

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

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

Peikko työllistää maailmanlaajuisesti yli 1 800 
henkilöä yli 30 maassa.

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

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

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

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

Betonin testaus, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

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

Raudoitteet
Pintos Eura
Pysäkintie 12, 27510 Eura
Puh 02 838 5200
www.pintos.fi
pintos@pintos.fi

Betonivalutarvikkeet
Pintos Turku
Jonkankatu 4, 20360 Turku
Puh 02 838 5200
www.pintos.fi
okaria@pintos.fi

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

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

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

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

Tuotteet: sementti, lentotuhka

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

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



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

Lue lisää: peikko.fi/peikkoway

WELDA® KIINNITYSLEVYT 
RAKENTEIDEN VÄLISIIN HITSAUSLIITOKSIIN

BOLDA® – 
PILARILIITOSTEN TULEVAISUUS
30 vuotta sitten kehitimme kompaktin ja kestävän ratkaisun, joka teki  
pilareiden pystyttämisestä nopeampaa, turvallisempaa sekä  
tehokkaampaa. 

Nyt olemme tehneet sen taas. BOLDA® on nykypäivän – ja tulevaisuuden – 
elementtirakentamisen vaatimuksiin suunniteltu pilarikenkä, joka on  
pienikokoisempi ja suorituskykyisempi. Se on maailman ainoa ETA-arvioinnin 
omaava, ja sen perusteella CE-merkitty suuren kuormituskestävyyden  
pilarikenkä.

Rakenna 
korkeammin, 
suuremmin  
ja nopeammin

BOLDA®

Oiva on Finnsementin uusi ympäristöystävällinen sementti.

Rakentamassa 
kestävää Suomea
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Hallittu betonin päällystäminen !

Kaikki ARDEX - höyrynsulkutuotteet     
toimivat betonin alkalisuojana, 
  lisäämättä rakenteen kosteutta.

ARDEX-höyrynsulkutuotteella      
 varmistat rakenteen toimivuuden 
  ja sisäilman laadun
...ja tasoitetta käytät tasoittamiseen.

Höyrynsulkujen käyttöalueet -taulukko 
sekä työohjepankin järjestelmäratkaisut 
osoitteessa ardex.fi

Katso kevään viimeiset verkkokurssit www.ardex.fi/ardex-opisto/verkkokurssit


