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Rakentamiseen ja rakennustuotteisiin liitty
vä lainsäädäntö uudistuu vauhdilla. Heinä
kuussa astuivat voimaan uudet energia
määräykset, joiden myötä Suomessakin 
uudisrakennusten energiatehokkuutta ar
vioidaan nyt kokonaisenergiatarkasteluun 
perustuen. Rakennuksen energiatehok
kuutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuute
na eikä pelkästään rakennusosakohtaisesti, 
kuten ennen. Toukokuussa voimaan astu
neen jätedirektiivin tavoite on, että raken
nus ja purkujätteestä tulisi hyödyntää 70 
prosenttia. EU:n rakennustuoteasetus tu
lee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013, 
jolloin tuotehyväksynnässä siirrytään CE
merkinnän käyttöön. Merkinnällä valmista
ja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominai
suudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun 
tuotestandardin tai eurooppalaisen tekni
sen hyväksynnän mukaiset. 

Tämä vaatii valtavasti työtä ja perehty
mistä meiltä rakentamisen parissa toimivil
ta. Uutta tietoa tulee monelta suunnalta ja 
sitä pitäisi osata etsiä ja hyödyntää. Tässä 
mekin pyrimme auttamaan teitä. Olemme 
uudistaneet kivitaloinfo.fisivustomme. Päi
vitämme sinne jatkuvasti tietoa kivitalojen 
suunnittelun avuksi. Lisäksi Kivestä muu
raamalla lehti ilmestyy jatkossa kahdesti 
vuodessa, jolloin voimme myös lehdessä 
välittää ajantasaista tietoa paremmin.

Kesän aikana haastattelimme alan vai
kuttajia ja päättäjiä siitä, millaisena he näke
vät rakentamisen tärkeimmät kysymykset 
ja millainen imago kivirakentamisella hei
dän mielessään on. Saimme paljon hyviä 
vastauksia ja apua toimintamme sekä tuot
teidemme kehittämiseen. Siitä kiitos kai 
kille osallistuneille!

Vastaajat pitivät rakennusmateriaa lien 
tärkeimpinä ominaisuuksina ympäristöys
tävällisyyttä, hintaa ja kestävyyttä. Erityi

sesti ympäristö ja elinkaariasioista kaivat
tiin puolueetonta tietoa. Elinkaariasiat ko
ettiin vieraiksi ja hankaliksi. Tällä hetkellä 
käytössä onkin useita erilaisia tapoja tutkia 
rakentamisen ympäristövaikutuksia. Tulok
sena on kiinnostavaa, mutta sekavaa tietoa, 
joka usein on laskettu tutkimuksen tilaajan 
vahvuuksia korostaen. 

Päätösten tueksi tarvitaan kuitenkin 
luotettavaa ja vertailtavaa tietoa. Sitä tarjo
aa jatkossa elinkaarilaskenta yhteisesti Eu
roopassa hyväksyttyjen ympäristöstandar
dien avulla. Ympäristö ja elinkaari asioista 
kerrotaan tässä lehdessä lisää CEN/TC 350 
työryhmän puheenjohtajan, Ari Ilo mäen, 
haastattelussa. Kerromme myös mitä alan 

yritykset ovat tehneet ympäristöasioiden 
eteen.

Lisäksi esittelemme taas useita erilaisia 
kohteita ja niiden tekijöitä. Kuten kohteis
ta ilmenee, suomalainen kivimateriaali on 
parhaimmillaan, kun tarvitaan moniilmei
syyttä, rakenteellista lujuutta, turvallisuutta 
ja helppohoitoisuutta. Osaamisemme pe
rustuu yhdistelmään pitkää kokemusta ja 
ennak koluulotonta uuden kehittämistä. 

Lukuiloa!

Tiina Suonio
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Päätösten tueksi 
tarvitaan lisää  
luotettavaa tietoa

kuva Tuom
as Pietinen
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Liika sääntely  
ei hyödytä ketään
Suunnittelun ja materiaalien valinnan vapauden tulisi 
säilyä kaavoitetussa rakentamisessa. Tarpeettoman 
tarkka sääntely hidastaa rakentamista, lisää kustan
nuksia eikä välttämättä paranna asumisen laatua.

Rakennusalaan liittyy paljon sääntelyä, jon
ka selkeytys ja purku on melko yleisesti tun
nustettu tavoite. Asiaan on otettu kantaa 
muun muassa ympäristöministeriön Nor
mitalkootraportissa ja useissa kilpailuviras
ton kannanotoissa. 

Rakennusteollisuus kannattaa materi
aalineutraliteettia viranomaistoiminnassa 
ja lainsäädännön, määräysten sekä ohjei
den valmistelussa ja sisällössä sekä toimii 
aktiivisesti materiaalineutraliteetin edistä
miseksi. Eri rakennusmateriaaleja tasapuo

lisesti kohteleva lainsäädäntö sallii osaami
sen kehittymisen ja uusien innovaatioiden 
synnyn. Lähtökohtana tulee olla asiakkaan 
oikeus valita haluamansa rakennusmateri
aali. Terve kilpailu toimijoiden välillä on asi
akkaan ja yhteiskunnan etu.

Liian yksityiskohtainen sääntely ei kui
tenkaan liity pelkästään siihen, mitä mate
riaalia missäkin pitää käyttää.

– Kaavoituksessa tulisi pyrkiä määritte
lemään objektiivisesti valmiiden rakennus
ten ominaisuuksia kilpailulainsäädännön ja 

turvallisuuden näkökohdista. Vaatimuksia 
ei tulisi asettaa yksittäisille ratkaisuille, ko
rostaa Rakennusteollisuuden elinkeinoasi
oiden johtaja Kirsi Palviainen. 

Palviaisen mukaan määrittelyn tulisi ta
pahtua pääosin lainsäädäntöteitse.

– Mikäli lainsäädäntö pakottaa käyt
tämään tiettyä tuotetta tai materiaalia, ei  
kyseisellä  tuotteella tai sen kilpailijoilla ole 
välttämättä suurta motivaatiota kehittää mi
tään eteenpäin. Jos kilpailu poistetaan lain
säädännöllä tai muilla määräyksillä, miksi 
enää pyristellä ja yrittää keksiä uusia, toi
mivampia ratkaisuja? 

Muutoksia Maankäyttö-  
ja rakennuslakiin 
Maankäyttö ja rakennuslain toimivuutta 
kartoitetaan parhaillaan, ja työ kestää vuo
den 2013 loppuun. 

– Kartoituksen aikana kerätään ympäris
töministeriön johdolla palautetta eri toimi
joilta lain toimivuudesta, Palviainen sanoo.

– Rakennusteollisuus on saanut jäsen
yrityksiltä palautetta maankäyttö ja raken
nuslaista. Kartoituksesta on lisäksi pidetty 
yksi työpaja, ja jäsenet pääsevät vielä    

Helsingin alppikylässä väri on vapaa

Malmin lentokentän ja Jakomäen naapuri-
alue oli vaipua unholaan Lahden moottoritien 
rakentamisen jälkeen. Nyt Alppikylään nousee 
Suomen olosuhteissa ainutlaatuinen ”kaupun-
kipientalokylä”. Arkkitehti Sakari Pulkkisen 
mukaan sen kaavalla haettiin monentyyppisiä 
kaupunkipientaloja vieri vieressä euroop-
palaiseen tyyliin. Alueella on suuri määrä 
erillisiä pientontteja ja niiden lisäksi isompia 
tontteja ryhmärakentamista ja tuottajamuo-
toista rakentamista varten. Ihmisille pyritään 
antamaan mahdollisimman suuret vapaudet 
rakentaa juuri sennäköisiä asuntoja kuin he 
itse haluavat. Kaavassa ei ole monia rajoittavia 
tekijöitä talojen ulkonäön suhteen. Kaupun-
kisuunnitteluviraston projektipäällikkö Matti 
Visanti perustelee vapaata värien käyttöä sillä, 
että talot tulevat kiinni kadun varteen. Tiivis ja 
selkeä katutila luo alueelle yhtenäisen ilmeen.
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antamaan palautetta erillisessä jäsenky
selyssä. 

Palviaisen mukaan maankäyttö ja ra
kennuslaki on toiminut rakennusteollisuu
den kannalta pääosin hyvin. Ongelmiksi on 
koettu muun muassa maankäyttösopimuk
sista perittävät maankäyttömaksut. Niitä ei 
aina perustella, eikä summia voi ennakoida. 

Rakennusteollisuuden jäsenyritykset 
kokevat usein myös, että maksut ovat 
suurempia kuin kustannukset, joita kun
nalle alueen infran rakentamisesta aiheu
tuu. Muita kehittämisen kohteita ovat  
liian yksityiskohtaiset kaavamerkinnät ja 
rakentamismääräysten kunnittain erilaiset  
tulkinnat. 

– Maankäyttö ja rakennuslakiin teh
dään parhaillaan muutoksia kahdesta syys
tä. Ensinnäkin korjausrakentamisen ener
gianormeja laaditaan parhaillaan. Toiseksi 
ympäristöministeriön tulee täsmentää la
kia siten, että siinä annetaan ministeriölle 
valtuudet antaa rakentamismääräyksiä. 

kuka viiMekädessä Maksaa? 
Kaavamääräykset ovat usein erittäin yksi
tyiskohtaisia ja kalliita, kun otetaan huomi
oon, että rakentamisessa tulee joka tapauk
sessa noudattaa rakentamismääräyksiä. 
Liiallinen yksityiskohtaisuus työllistää myös 
rakennusvalvontaviranomaisia, kun kaava
määräyksiin joudutaan hakemaan poik
keuksia lupavaiheessa. 

– Usein kaavamääräyksiä voitaisiin väl
jentää huomattavasti ilman, että rakennus
ten käyttäjille tärkeät esteettiset arvot tai 
laatu huononisivat, Palviainen sanoo.

Ongelmia liittyy erityisesti kaavamää
räyksiin autopaikoista, runkosyvyyksistä 
sekä talojen korkeudesta ja massoittelusta. 

– Kaupunkikuvallinen näkökulma on toki 
tärkeä, mutta sen yhteydessä tulisi arvioida 
myös haluttujen seikkojen hintalaatusuh
detta ja merkittävyyttä asukkaiden kannal
ta, Palviainen sanoo.

 
– Usein kaavamääräyksiä voitaisiin väljentää huomattavasti ilman, että rakennusten käyttäjille  
tärkeät esteettiset arvot tai laatu huononisivat, Rakennusteollisuuden elinkeinoasioiden johtaja  
Kirsi Palviainen sanoo.
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Ratinanranta,  
Tampereen ykkönen

Tampereen Ratinanranta näyt
tää, miten moderni kaupunki ja 
rantarakentaminen yhdistetään 
tyylikkäästi. Kaikki alkaa kaavasta.

Ratinanrannan kerrostaloalue sijaitsee Py
hä järven rannalla, lähes Tampereen ydin
keskustassa. Se kuuluu Ratinan aluee
seen, jota on kehitetty osana Tampereen 
keskustaa.

Alueen toteuttamisesta järjestettiin idea 
   kilpailu vuosituhannen vaihteessa. Kaupun
ginhallitus hyväksyi vuonna 2004 yleis
suunnitelman, jonka pohjalta laadittiin Ra
tinan etelärannan asemakaava.

toinen laatuaan Tampereella. Kilpailuun saa
tiin ehdotukset 14 rakennusliikkeeltä, joista 
alueen rakentajiksi valikoituivat Skanska, YIT 
ja Hartela.

Ratinanranta on saanut julkista kiitosta.  
Viime vuoden Kestävä Kivitalo palkinto myön
nettiin Ratinanrannalle nimenomaan tunnus
tuksena kaupungin kehitys ja kaavoitus
työstä alueen suunnittelussa ja toteutuksen  
ohjauksessa.

Paikallinen ykkösmedia Aamulehti luon
nehti Ratinanrantaa ”Tampereen hulppeim
maksi kerrostaloalueeksi”.

Ratinanranta on toteutettu paikallarakenta
misen perinteitä vaalien. Niihin kuuluu muun 
muassa hyvä ääneneristys, mikä on kaupunki
rakentamisessa tärkeää.

Ratinanranta on vielä hieman kesken, mut
ta sen valmistuttua alueella asuu noin tuhat 
tamperelaista.  

Ratinan aluetta on suunniteltu ja toteu
tettu kaupungin eri yksiköiden yhteistyössä 
Ratinaprojektin johdolla. Hyvä yhteistyö on 
jatkunut myös alueen rakentajien kesken.

Lopputuloksena onkin onnistunut kaa
voitus. Ratinanranta on tyylikäs ja yhtenäi
nen kokonaisuus, jossa perinteinen puh
taaksimuurattu tiilijulkisivu sopeutuu hie
nosti järvimaisemaan.

”taMpereen Hulppein”
Ratinanrannan suunnittelussa ja toteutuk
sessa vaalittiin laatua. Tontinluovutuskilpai
lukin tehtiin laatukilpailuna, joka oli vasta 
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tiesitkö täMän kivitalorakentaMisesta? 

Erilaisia ympäristötekoja

Kiviainespohjaisten rakennus
materiaalien valmistamisessa py
ri tään tekemään koko ajan enem
män ympäristön suojelemiseksi 
ja luonnonvarojen säästämiseksi. 
Rakennustuotteiden valmistustavat 
ovat erilaisia, ja ympäristötekojen 
kirjokin on laaja.

vesi

Kierrättämällä betonimyllyjen pesuvesiä 
valmistusprosessiin voidaan säästää 
jopa 90 % puhdasta vettä.  
Hollolan betonituotetehtaalla pohja
vesiä suojellaan  
kierrättämällä  
vedet suljetussa  
järjestelmässä. 90 %

säästöä

ilMasto

Betoniin tarvittavan sementin valmistuk
sessa ilmaan vapautuu hiilidioksidia. Betoni 
sitoo käyttöikänsä aikana osan siitä takaisin 
itseensä ns. karbonatisoitumisena. 

Sementin käyttöä  
pystytään nykyään vä 
hentämään korvaamalla                        
sitä muilla seosaineilla. 

 Co2
pieneMpi

raaka-aineet

Kivituotteiden pääraakaaineet ovat  
peräisin luonnosta ja sinne ne hyvin 
pitkän ajan kuluttua päätyvät takaisin.  
Tiilien ja harkkojen valmistukseen  
tarvitaan savea, hiekkaa, luonnonkivi
ainesta, kalkkia ja vettä. 

Lisäaineina käytetään teollisuuden 
ylijäämämateriaalia kuten masuunikuo
naa. Luonnonkivi 
aineksia säästetään  
käyttämällä seassa  
vanhoista rakennuk 
  sista kierrätettyä  
betonia tai tiiltä. 

savi 
Hiekka 
kiviaines 
kalkki 
vesi

luonto ja eläiMet

Kiviaineksen ottoalueilla suojellaan 
harvinaisia lajeja. Kiikalan kuivaaine
tehtaan maaaineksen ottoalueita mai
semoidaan puiden sijaan uhanalaisia 
kasveja istuttamalla. Rauhoitetut hieta
neilikka ja kangasraunikki saavat kasvu
alustan paahderinteestä.

Rauhoitetut törmäpääskyt ovat saa
neet kodin maaainesten ottoalueelta 
Oulussa, Pieksämäellä ja Hollolassa. 
Pääskyyhdyskunnille on tehty seinä
miä, joihin kaivertaa pesätunneleita. 
Eteläisessä Suomessa törmäpääskyt 
ovat maaaineksen oton ja tuoreiden 
ottoseinämien  
varassa, sillä luon 
taista pesimäympä 
ristöä ei juuri ole.

törMä- 
pääskyille 
koti

Juttua varten on haastateltu: 
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy /  
Eeva Konsti, Wienerberger Oy / 
Martti Romu ja Juha Karilainen,  
Saint-Gobain Weber Oy / Riitta 
Heliö, Infra ry / Eija Ehrukainen
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kierrätys

Kivipohjaiset rakennusmateriaalit käytetään 
usein uudelleen rakennus materiaalina. Yli 80 % 
betonista kierrätetään esimerkiksi maaraken
nukseen. 

Kivituotteiden valmistuksessa syntyvä yli
jäämä voidaan käyttää lähes 100 % hyödyksi. 
Esimerkiksi poltettujen tiilien tuotannossa syn
tyvät hylkytiilet murskataan uudelleen tiilimas
san raakaaineeksi ja hukkaa ei synny käytän
nössä lainkaan.

Betonituotteiden raakaaineena käytetään 
luonnonkiven lisäksi rakennustyömaiden louhin
noista saatavaa kiviainesmurskaa ja valmistus
prosessissa ylijäänyttä betonia. 

Purettujen rakennusten  
ehjät tiilet voidaan käyttää  
uudelleen kierrätystiilinä.  
Rikkoutuneet tiilet murska 
taan tienrakennukseen  
tai tennis ja urheilukenttä 
massaan.

tuotteet

Jäte ja hylkymateriaalin hyötykäyttö on  
säännöllistä muurattavien rakennustuotteiden 
valmistuksessa.

Purettavista tiilirakennuksista puhdistamal
la valmistettuja kierrätystiiliä on käytetty muun 
muassa Amos Andersonin taidemuseossa,  
Hämeenlinnan Verkatehtaalla ja Lahden musiik
kitalossa. Tiilirakennuksia puretaan kuitenkin  
vähän eikä purkutiiliä tule usein tarjolle. 

Betoniharkkojen reseptejä on uudistettu: 
neitseellistä  
raakaainetta  
on korvattu  
kierrätys 
kiviaineksella.

  rakennusMateriaalit eivät kuulu kaatopaikalle

Suomen jätelainsäädäntö uudistui toukokuussa. Uusi laki edistää 
rakennusmateriaalien kierrätystä. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä 70 % rakennus materiaaleista kierrätetään ja tuotteiden 
uusi elämä löytyy ensi sijaisesti muuna kuin energiana, uudelleen 
materiaaleina. 

– Kivipohjaisille materiaaleille on helppo keksiä uutta käyttöä raken-
tamisessa ja sille on runsaasti kysyntää ainakin maa rakentamisessa, 
Infra ry:n ympäristö päällikkö Eija Ehrukainen vastaa.

Kiviaineksia myytiin Suomessa vuonna 2011 yhteensä 56 miljoonaa 
tonnia. Kierrätyskiviainesten osuus oli 2,6 %. Siinä missä puu muuttuu 
usein käytön jälkeen energiaksi, kivi jatkaa esimerkiksi tien tai raken-
nuksen pohjana. 

Kun kierrätysmateriaalille saadaan tule vaisuudessa CE-merkintä, 
käyttö lisääntynee entisestään. Haasteet piilevätkin logistiikassa.

– Ongelmana on vielä, että rakennusjätteen vastaanottopaikat ja 
kierrätys tuotteen myyntipaikat sijaitsevat erillään neitseellisten 
materiaalien myyntipaikoista. Suurten kaupunkien ympäristössä 
kivimateriaalin uusiokäyttö on jo nyt suu rempaa kuin pienillä  
paikkakunnilla, Ehrukainen sanoo.

Jätelainsäädäntö on kuitenkin yksiselitteinen: ei enää rakennus-
materiaaleja kaatopaikalle. 

– Materiaalitehokkuus on EU-tason tavoite ja sen kautta vihreä 
Eurooppa myös rakennusalan visio. Kaatopaikan sijasta käytetyille 
rakennusaineille on etsittävä muuta käyttöä.

kiviaines 

uuteen 
käyttöön 

infra energia

Yhä useampi tehtaista käyttää energialähteenään maakaasua, 
joka on öljyä ja kivihiiltä vähäpäästöisempää. Myös biokaasua 
käytetään, jos sitä on tarjolla.

Tiiliteollisuuden energiankulutus pieneni Suomessa jo 
80luvulla noin 20 %, kun tehtaita uudistettiin ja tehostettiin. 

Poltettujen tiilien valmistuksessa energiaa kuluu eniten  
polttoon ja kuivaukseen. Energiankäyttöä onkin tehostettu  
johtamalla lämpöä uunista kuivaamoon.

Tehtaiden energiankulutusta on pienennetty yritysten  
energiasäästötavoitteiden avulla: Hollolassa betonituotetehtaan 
rakennuksia on tiivistetty ja koneiden käyntiä optimoitu. 

Energiaa säästyy myös lämmön talteenotossa.  
Kuusan koskella kevytsoran  
valmistuksen päästöjä on vähen 
netty ja energiaa säästetty  
ohjaamalla laitoksen hukkalämpö  
alueen kaukolämpöverkkoon. 

energia 

läMpö       kaasu
purkutiili

kierrätystiili

Kivestä m
uuraam

alla
9

teksti Lotta Suistoranta



Tyyppitalosta 
passiivitaloksi
Passiivirakentaminen onnistuu tyyppitalossakin. Sen osoittaa 
espoolainen pientalo, jossa vähäiseen energiankulutukseen 
tähdätään hyvällä tiiviydellä ja ilmanvaihtolämmityksellä.
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Ulospäin talo näyttää tavanomaiselta tyyp
pitalolta, mutta sisäänsä se kätkee keski
vertotalosta poikkeavia ratkaisuja. Perin
teistä tyyppitaloa kohteesta ei tullut, koska 
sen omistaja ja asukas, Reijo Nordlund 
halusi säästää lämmityskustannuksissa. 

– Tavoitteena oli mahdollisimman hyvä 
lämmöneristys. Se syntyy massiivisesta  
rungosta, joka tasapainottaa lämpö tilan 
vaihteluja, kertoo talon omistaja Reijo Nord
lund.

Talon sisäkuori on Kahiharkkoja, joi
hin on kiinnitetty 240 millimetrin paksuiset 
poly uretaanilevyt. Nordlund valitsi eristeek
si perinteisen mineraalivillan sijaan polyure
taanin, jonka lämmönläpäisyarvo on mata
lampi kuin muilla eristysmateriaaleilla. 

– Näin hyvä eristävyys saadaan aikaan 
muita eristeitä ohuemmalla kerroksella.

Levyjen ja tiilivuoratun ulkokuoren välis
sä on ilmarako. Alapohjassa on lämpöeris
teenä 30 senttiä styroksia. Lattialämmitys
tä ei tarvittu muualla kuin märkätiloissa.

riittävästi tilaa ilManvaiHdolle
Passiivitalojen ratkaisuihin perehtynyt eri
tyisasiantuntija Mikko Saari VTT Expert 
Services Oy:stä konsultoi ratkaisuja suun
nitteluvaiheessa. Hän korostaa, ettei passii

  passiivirakentaMisen  
 tärkeiMMät tekijät

 Minimoi lämpöhäviöt 
 Tehosta sähkönkäyttöä 
 Hyödynnä ilmaisenergiat 
 Vaikuta kulutukseen reaaliaikaisen  

 näytön avulla 
 Valitse ympäristöystävällinen  

 energiamuoto

vitalo synny yksittäisen laitteen avulla, vaan 
kokonaisuudesta. Saaren mukaan valittu 
tyyppitalo mukautui hyvin passiivirakenta
misen vaatimuksiin.

– Olennaista on, miten talotekniikan 
putket ja kanavat saadaan vedettyä. Suun
nittelua helpotti, että talo on yksikerroksi
nen ja suhteellisen pieni.

Tarkkuus oli silti tarpeen. 
– Kun talon rakenteet on eristetty  

hyvin, lämpöhäviöitä syntyy vähemmän. 
Tällöin kuitenkin pienetkin virheet esimer
kiksi nurkissa korostuvat ja voivat pilata hy
vän kokonaisuuden. 

Passiivitalon lämmitys perustuu ilman
vaihtoon, jonka avulla lämpöä saadaan ta
lon joka nurkkaan. 

– EteläSuomessa lämpötila on alle mii
nus kymmenen astetta keskimäärin vain 
noin kolme viikkoa vuodessa. Tarvitaanko 
sitä varten rakentaa erillistä lämmitysjärjes
telmää? Tässä tapauksessa todettiin, ettei 
tarvitse. Ilmanvaihtojärjestelmää sen sijaan 
tarvitaan aina, joten lämmitys kannattaa yh
distää siihen, Saari perustelee.

Saari muistuttaa, että ilmanvaihtojärjes
telmälle tulee varata riittävästi tilaa. Ilman
vaihtoa pitää pystyä tehostamaan lämmi
tyskauden ulkopuolella, jotta ylimääräinen 
lämpö saadaan vietyä ulos ja lämpötila py
syy sisällä mukavana.

Maan läMpö Hyötykäyttöön
Reijo Nordlund halusi hyödyntää ilmanvaih
tolämmityksessä maan lämpöä.

 – Maalämpöpumput olisivat ylimitoitet
tuja tällaiseen yli 120 neliön taloon. Vähäi
nen energiankulutus onnistuu kevyemmil
läkin ratkaisuilla, Nordlund toteaa.

Nordlund päätyi poistoilmalämpöpump
puun, jossa ulkoilma esilämmitetään maas
ta otetulla lämmöllä. Lämpökaivo on po
rattu 60 metrin syvyyteen. Tasainen 5–10 
asteen lämpötila esilämmittää talvella ja vii
lentää kesällä tuloilman. Ilmalämpöpumpul
le on rakennuksessa olemassa varaus sil
tä varalta, että jäähdytyksen tarve kasvaa. 
Lisälämpöä tuo tarvittaessa varaava takka. 

Kokemusta ratkaisujen toimivuudesta 
on kertynyt vajaan vuoden ajalta. Kaikki on 
toiminut suunnitelmien mukaan. 

  passiivitalo espoossa

 Basso-kivitalo, pinta-ala 123,5 m2 
 Runko: Saint-Gobain Weberin 

 Kahi runkoportti -harkko 
 Julkisivu: Kahi luonnonharmaa  

 MKH85 lohkotiili 
 Valmistunut 2011 
 Talon energian kokonaiskulutus  

 on VTT Expert Services Oy:n arvion  
 mukaan 98 kWh/m2 vuodessa eli  
 26 prosenttia pienempi kuin   
 vuoden 2010 rakentamismää- 
 räysten mukaan tehdyssä talossa. 

 Lämmitysenergiankulutus on  
 51 kWh/m2 vuodessa sisältäen läm-  
 pimän käyttöveden 29 kWh/m2 eli  
 38 prosenttia määräystasoa pienempi. 

 Kokonaisostoenergian tarve on  
 74 kWH/m2 vuodessa eli 44 prosenttia  
 määräystasoa pienempi.

 
Kahi-harkkojen ja -tiilien välissä on eristeenä 
polyuretaanilevy.

Energiatehokkaan rakentamisen perustana 
on rakennuksen ja sen järjestelmien lämpö-
häviöiden pienentäminen. Sen jälkeen tulevat 
muut energian käyttöä tehostavat toimenpiteet. 
Vasta näiden jälkeen tulee pieneen energian-
kulutukseen sopivien energiamuotojen ja 
energiantuotanto ratkaisujen arviointi.

kioto-pyraMidi 
energiatehokkaan rakentamisen portaat

Energia- 
muoto

Kulutuksen 
ohjaus ja näyttö

Ilmaisenergioiden 
hyödyntäminen

Sähkönkäytön tehostaminen

Lämpöhäviöiden pienentäminen
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Elinkaari  
energia  

ja yhteiset  
pelisäännöt

,

kestävän rakentaMisen perustukset 

Ari Ilomäki on kahdeksan vuoden ajan johtanut 
puhetta EU-komission asettamassa kestävän 
rakentamisen standardointityöryhmässä. Siinä 
missä eri maiden nykykäytännöt heijastelevat 
erilaisia poliittisia painotuksia, rakentamisen 
asiantuntijoista koostuvan CEN/TC350-työryhmän 
tehtävänä on luoda yleiseurooppalaiset läpi-
näkyvät mittarit kestävälle rakentamiselle. 

Työn ensimmäinen vaihe, ympäristösuori-
tustason arviointiperusteiden määritteleminen, 
valmistui keväällä. Seuraavan kahden vuoden 
aikana ryhmän tavoite on saada valmiiksi yhteiset 
pelisäännöt myös kestävän rakentamisen sosiaa-
lisen ja taloudellisen mittariston määrittelemiseen. 
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Kestävästä rakentamisesta puhutaan useilla eri tahoilla hieman eri sanoin. 
Moni rakentamisen päätöksentekoon osallistuva kokee neutraalin tiedon  
saamisen haastavaksi. On parasta palata perusasioiden äärelle.

Rakennustuoteteollisuuden ympäristö ja 
energiaaiheiden erityisasiantuntija Ari Ilo
mäki toimii puheenjohtajana työryhmässä, 
joka solmii eurooppalaisia pelisääntöjä kes
tävälle rakentamiselle. Ilomäki kertoo kes
keisimmät faktat, joiden avulla selviää kes
tävän rakentamisen viidakossa. 

  fakta 1: 

kestävä rakentaMinen on  
kokonaisuus, jossa rakennuk-
sen sosiaalisilla, taloudellisil-
la ja yMpäristövaikutuksilla 
on yHtä paljon arvoa. 
Kestävässä rakentamisessa lopputuotetta 
arvioidaan sosiaalisesta, taloudellisesta ja 
ympäristönäkökulmasta. Pelkkiin yksityis
kohtiin tuijottaminen vääristää viestiä. Mo
nimutkaisessa yhtälössä yksi ratkaisu voi 
vaikuttaa toiseen, jolla voi lopulta olla kes
tävän kokonaisuuden kannalta negatiivisia 
vaikutuksia. LCA eli elinkaariarviointi on glo
baali menetelmä rakennusalan ympäristö
suoritustason mittaamiseen. Elinkaariarvi
oinnin lopputulos riippuu oleellisesti siitä, 
miten tarkasteltavat kysymykset on rajattu. 

  fakta 2:  
kestävää rakentaMista tulee 
vertailla rakentaMisen loppu-
tuotteen koko elinkaaren  
näkökulMasta.
Rakennustuotteet ovat kestävässä arvioin
nissa vain välituotteita. Sosiaalisen, talou
dellisen ja ympäristökestävyyden selvittä
minen vaatii koko rakennuksen elinkaaren 
arvioimista. Rakennuksen elinkaari alkaa 
materiaalien hankinnasta ja päättyy purka
miseen ja rakennusjätteiden käsittelyyn. 
Arvioinnissa huomioidaan lisäksi myös ra
kennusjätteiden kierrätyksen ja hyödyntä
misen potentiaaliset vaikutukset. Rakenta
misessa pitäisi myös kiinnittää yhä enem
män huomiota lopputuotteen käyttöikään. 

Rakennuksen ympäristösuoritustasoa esi
merkiksi ei arvioida pelkän tuotteen näkö
kulmasta, vaan sitä tarkastellaan aina käyt
tötarvetta sekä siitä johdettuja toiminnalli
sia ja teknisiä vaatimuksia vasten. 

  fakta 3:  
yMpäristön kannalta kestävä  
rakentaMinen on Muutakin 
kuin energiaa ja Co2-päästöjä.
Rakennuksen ympäristösuorituskyvyn ar
vioinnissa on 22 indikaattoria. Näistä poliit
tisten päättäjien on valittava mahdollisim
man kattavasti kansallisesti sovellettavat. 
Tunnetuksi tullut hiilijalanjälki ei ole sama 
kuin koko rakennuksen ympäristösuoritus
taso. Vaikka hiilidioksidi eli CO2 on tärkeä 
indikaattori ympäristövaikutuksien seuran
nassa, sen varjolla ei saa unohtaa muita 
 mahdollisesti vielä pahempia haasteita, 
kuten jäteongelmaa, otsonikatoa, happa
moitumista, rehevöitymistä, vesivarojen ja 
muiden luonnon resurssien hupenemista.

  fakta 4:  
energiateHokkuus on tärkeä 
osa yMpäristön kannalta  
kestävää rakentaMista.
Energiatehokkuus on ylivoimaisesti tärkein  
asia rakennusten ympäristövaikutusten 
pienentämisessä. Noin 80 prosenttia ra
kennuksen ympäristövaikutuksista aiheu
tuu energiankulutuksesta. EU:n ja Suomen  
energiankulutuksesta ja hiilidioksidipääs
töistä puolestaan noin 40 prosenttia liittyy 
rakennuksiin. 

Eurooppalainen näkökulma kestävään 
rakentamiseen painottaa energiatehokkuu
den parantamista. On hyvä muistaa, että 
suomalaisen perusteollisuuden proses
sien energiatehokkuus on jo nyt äärira
joilla, mutta rakennuskannan energiate
hokkuuden parantamisessa on valtavasti 
mahdollisuuksia. Energiatehokkuuden pa
rantaminen ei ole pelkkää ympäristönsuo

jelua, vaan samalla pyritään vähentämään 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, var
sinkin öljystä.

  fakta 5:  
energia ja käyttöikä vaikut-
tavat eniten rakentaMisen  
kestävyyteen.
Rakennuksen käytönaikainen energiate
hokkuus ja sopivan pitkä käyttöikä vaikut
tavat eniten kaikilla kestävyyden mittareil
la katsottuna. Energiatehokkuus on tärke
ää, koska rakentaja ei voi vaikuttaa siihen, 
tuotetaanko energia tulevaisuudessa ra
kennukseen uusiutuvista vai uusiutumat
tomista lähteistä. Siksi rakennusten raken
teellisen energiatehokkuuden tulisi nousta 
passiivitasolle. Toisaalta energiantuotannol
la on iso vaikutus paitsi ilmastonmuutok
seen myös terveyteen sekä uusiutuvien 
ja uusiutumattomien luonnonvarojen riittä
vyyteen.

Käyttöikää määriteltäessä puolestaan 
korostuu rakennuksen muunneltavuus. 
Rakennuksen tilaajan pitäisi aina asettaa 
rakennukselle haluttu käyttöikä. Rakennus
kantamme kannalta olisi hyvä, että vaadit
tu käyttöikä sopisi aina tarpeeseen. Turhan 
lyhytikäistä rakennusta ei tulisi rakentaa 
lainkaan, ellei rakennus ole uudelleen
käytettävä.

  fakta 6:  
neutraalia tietoa kestävästä 
rakentaMisesta on vaikea saada.
Puolueetonta tietoa ei varmastikaan ole ol
lut tähän asti riittävästi saatavilla. Yhteisiä 
standardeja tehdään juuri siksi, että kestä
vän rakentamisen arviointi olisi luotettavaa. 
Yhteiset kriteerit tarvitaan, jotta kaikki pu
huisivat teknisesti samaa kieltä ja huomio 
kohdistuisi kokonaisuuden kannalta oike
aan asiaan: koko rakennuksen elinkaaren 
kestävyyden arviointiin.  
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Rinteeseen  
kotiutunut  
Haa Rakas
Espoolaisen täystiilisen oma
kotitalon juju on suojaisa,  
katettu sisäänkäynti, jonne  
johdattavat kutsuvat portaat. 

  pientalo espoossa

 Suunnittelija:  
 POOK Arkkitehtitoimisto Oy /  
 Katariina Rautiala, Pentti Raiski 

 Huoneistoala 158 m2,  
 kokonaisala 258 m2 

 Tiilirunko ja julkisivut,   
 toimittajana Wienerberger 

 Valmistunut 2011
Talon kantava idea on  
toisen kerroksen sisäänkäynti,  
jonne kauniisti valaistut  
tiiliportaat johdattavat.  
Arkkitehtitoimisto POOK  
suunnitteli myös talon  
valaistuksen.
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Jyrkkä rinnetontti tiiviisti rakennetulla asuin
alueella ei ole helpoin lähtökohta pientalon 
suunnitteluun. Arkkitehdit Katariina Rau-
tiala ja Pentti Raiski kuitenkin suunnit
telivat talon, jonka kantava idea perustuu 
maaston korkeuseroihin. 

– Paikan merkitys on tärkeä arkkiteh
tuurin luomisessa. Rinnerakentaminen on 
haastavaa, mutta se antaa myös hienoja 
mahdollisuuksia, Pentti Raiski sanoo.

Talo Haa Rakas on alempana tontilla, 
kadulle päin suljetumpi ja ylempänä, yksi
tyi semmässä tilassa avonaisempi. Rin
tees sä, toisessa kerroksessa sijaitsee 
pää sisäänkäynti. Etupihalta sisäänkäynnin  
luo, puolijulkisesta yksityiseen tilaan, siirry
tään intiimisti tiiliseinien suojissa kulkevia  
por  taita pitkin. 

Toiseen kerrokseen on sijoitettu asuk
kaiden toiveiden mukaisesti yhteen tasoon 
pääoleskelu tilat: viisi makuuhuonetta, olo
huone ja keittiö. Muuta tilaa korkeamman 
olohuoneen isoista ikkunoista avautuvat nä
kymät omalle pihalle. 

Talon toinen sisäänkäynti sijaitsee etu
pihalla, suojaisasti yläkerroksen muodos
taman lipan alla. Alemmassa kerroksessa  
sijaitsevat sauna ja askartelutilat. 

Suunnittelun periaatteena oli myös 
muuntojoustavuus: talon tulee kestää elä
män muutoksia. Se soveltuu perheelle sit
tenkin, kun lapset ovat pyrähtäneet maail
malle. Makuuhuoneita on viisi, mutta osa 
väliseinistä on helppo purkaa, jolloin keittiö 
ja olohuone sekä muut tilat laajenevat.      

Arkkitehti Katariina Rautiala suunnitteli Pentti Raiskin 
kanssa talon hyvin tiiviisti rakennetulle alueelle. 

Julkisivuun kiinni muurattu ulkotakka sisään-
käynnin vieressä houkuttelee viettämään  
aikaa ulkona syysiltoinakin.

Kivestä m
uuraam
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koko tontti Haltuun
Katariina Rautiala ja Pentti Raiski ovat ton
tin maastoeroja hyödyntäen suunnitelleet 
myös oleskelualueita eri tarpeisiin ja sää
oloihin. Koko tontti on otettu haltuun. Si
sääntulo ja oleskelupiha on eriytetty toi
sistaan, ja ne poikkeavat toisistaan ole
mukseltaan. Toisen kerroksen oleskelupiha 
jakaantuu katettuun ja kattamattomaan te
rassiin sekä vielä nurmialueeseen. 

– Pyrimme ratkaisemaan myös tontin 
toiminnot arkkitehtuurilla. Emme suunnit
tele vain rakennusta, vaan myös ulkotilat, 
he toteavat.

Esimerkiksi katettu, takalla varustettu 
oleskelutila sisäänkäynnin yhteydessä on 

toteutettu rakennusmassaan lovettuna. Kat 
tamaton terassi on puolestaan luotu auto
katoksen päälle. Katutasoa ylempänä ja  
tiilimuurilla reunustettuna sillä voi nauttia 
auringosta katseilta suojassa. 

luonnetta ja arvokkuutta
Tiili oli omiaan luomaan kiilanmallisen ta
lon selkeälinjaisen, modernin ilmeen. Vaa
leanruskeaa tiiltä on käytetty kauttaaltaan, 
myös ulkoportaissa. 

– Tiili mahdollistaa kappalemaisen muo
don, jota Haa Rakkaassa luovat esimerkiksi 
lyhyet räystäät, Raiski sanoo. 

– Tiili on hieno, kiitollinen luonnonma
teriaali, joka antaa rakennukselle luonteen 
ja arvokkuuden. Se koetaan hyvänä muun 
muassa huoltovapauden ja säänkestävyy
den ansiosta, Katariina Rautiala toteaa. 

Massiivinen, hyvin eristetty tiiliseinä on 
myös energiatehokas, ja Haa Rakas onkin 
Aenergialuokan talo.

Arkkitehdit kiittelevät taitavia muurarei
ta ja valveutuneita tilaajia, jotka toteuttivat 
suunnitelmat tarkasti. Lopputuloksena on 
yksilöllinen, asukkaiden toiveita vastaava 
koti. 

Piha on jätetty osittain luonnontilaan. Kalliossa toistuvat eläväpintaisen tiilen sävyt.

Ruokailutilaan tulvii valoa  
olohuoneen  
suurista ikkunoista. 

Tiili antaa 
rakennukselle 
luonteen ja 
arvokkuuden.
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Ruokailutilaan tulvii valoa  
olohuoneen  
suurista ikkunoista. 
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Loft

Asukaslähtöisyys, monimuotoisuus  
ja muunneltavuus ovat loft-tyylisen 
pientalokonseptin avainsanoja.

päivitti  
pientalon
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Kun viime vuosisadan alun kiviseen kerrostaloon 
mieltynyt perhe etsi tuloksetta suurempaa asuntoa 
Tampereelta, Vuoreksen messualueelle rakentuva loft
tyylinen uusi omakotitalo onnistui täyttämään toiveet. 
– Talon arkkitehtuuri miellytti. Lofttyyli tekee siitä  
erilaisen kuin perusomakotitalot. Suuret ikkunat  
ja korkeat huoneet viehättivät meitä vanhan kivitalon 
valoisaan asuntoon tottuneita, perheen äiti kertoo. 

Vuoreksessa näkee päivänvalon ensim
mäistä kertaa uusi lofttyylinen pientalokon
septi. Täyskivitalo lainaa henkeään muun
neltavilta ja usein teollisesta alkuperästään 
muistuttavista loftasunnoista. 

– Lofthenkisyys syntyy avarista, muun
neltavista tiloista sekä näkyviin jätetyistä ra
kenteellisista yksityiskohdista eli välipohjaa 
kannattavista teräspalkeista, talokonseptin 

yhteistyössä JämeräKivitalojen kanssa ke
hittänyt arkkitehti Jussi Hietalahti arkki
tehtitoimisto J10:stä kertoo.

Vuoreksen tiukkoihin kaavamääräyksiin 
istuva kivisten pientalojen kaartuva rivi erot
tuu ympäristöstään edukseen. Autotallit ja 
kattoterassit kytkevät kuusi taloa toisiinsa. 
Räystäiden tehtävää hoitavat viistetyt ul
konurkat, kymmenen asteen kattokulma ja 

saman verran viistotut suuret ikkunat teke
vät taloista perinteistä valmistaloa persoo
nallisempia myös ulospäin.

funkkiksen piirteitä
Arkkitehti myöntää, että kokonaisuus on 
onnistunut, kun se on kivitalon näköinen. 
Kivisten portaiden, valkoiseksi rapatun jul
kisivun, kattoterassin ja seinänkorkuisten 
ikkunoiden muodossa on funkkiksen piir
teitä. Kevytbetoniharkoista tehdyn 50 sen
tin paksun seinän sisäpuolelle jää parikym
mensenttiset leveät ikkunapenkit. Näyttä
vän näköinen talo ei vaadi korostamista 
suurella puutarhalla, vaan kaupunkimaisen 
kompakti pikkupiha sulautuu rakennuksen 
massaan portaiden, terassien ja autotalli
välikön avulla. 

– Talot on rakennettu molemmista suun
nista. Sisätilojen moderni tyyli jatkuu myös 
ulkona. 

Tiiviissä naapurustossa lähtökohtana on 
ollut pihojen yksityisyys ja viihtyisyys, mut
ta myös avaruus. Sisälle yltää paljon valoa, 
mutta ei katseita.                                         

Jämerä-Loft -konseptista syntyi Vuorekseen arkkitehtonisesti korkeatasoisten valmistalojen sarja.
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Asukkaita miellyttääkin alakerran jatku
minen yhtenä korkeana ja huoneiston le
vyisenä tilana, jota ei ole täytetty turhilla 
väliseinillä. 

s-, M- ja l-kokoisille perHeille
Vuoreksen loftomakotitalot on suunnitel
tu asumisen muuttuviin tarpeisiin. Loftin 
idea sopii lähtökohdaksi modernille valmis
talokonseptille, jolta odotetaan monimuo
toisempia tilaratkaisuja erilaistuvien per
hemallien ja vaihtuvien elämäntilanteiden 
aika kaudella. 

Vuoreksen uuslofteissa rakennuksen 
ulkokuori ja aukotus säilyy samana, mutta 
tilajako joustaa. Kantavia rakenteita ei run
gon sisällä ole lainkaan välipohjan kevyt
betonielementtejä ja teräspalkkeja lukuun 
ottamatta. Huoneiden väliseiniä voidaan 
myöhemmin purkaa tai rakentaa lisää.

Samasta asuntopohjasta tarjottiin kol
me eri kokovaihtoehtoa: S, M ja L. Pinta
alaltaan pienin ja eniten avointa tilaa käsit
tävä Smalli voidaan muuntaa väliseiniä ja 
pohjia lisäämällä M tai jopa L koon viiden 
makuuhuoneen kodiksi.  

ei kuMMallinen,  
vaan tavallisen Hyvä
Tarinan tamperelainen perhe sai uusloftis
ta ajattoman ja tyylikkään, mutta myös ta
vallisen sopivan kotitalon.

– Mietimme erilaisia mahdollisuuksia 
kerrostalosta omakotitaloon. Teeseitseta
loa emme halunneet, joten talokonsepti oli 
helppo valinta. Kun on pieni piha ja valmis 
talo, ei haukkaa liian isoa palaa. Lofthenki
nen talo oli sopiva seuraavaksi askeleeksi 
pois kerrostalosta, perheen äiti sanoo. 

Arkkitehti Jussi Hietalahden tehtävänä oli  
suunnitella ”Suomen hienoimmat pakettitalot” 
ja päivittää suomalaisen pientaloteollisuuden 
estetiikkaa 2000-luvulle.

Uudisrakentamista loft-hengessä: Vuoreksen 
uus-loft -tyyppiset pientalot miellyttävät vanhoihin 
kivikerrostaloihin mieltyneitä asukkaita.



  jäMerä-loft -oMakotitalokonsepti

 Ensimmäiset Tampereen Vuoreksen   
 asuntomessuilla 2012 

 Arkkitehtisuunnittelu:  
 Jussi Hietalahti, Arkkitehtitoimisto J10 Oy 

 Runkona kevytbetoni- eli Siporex- 
 massiiviharkko (500 mm) 

 Valittavana S, M ja L -huoneistovaihtoehdot 
 Huoneluku muunneltavissa loft-hengessä 
 Asuinpinta-ala: 134 m2, 147 m2, 159 m2 
 M-malli: 4h+k+khh+kph+s+at+kattoterassi
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Asukaslähtöisyys, monimuotoisuus ja muunnelta-
vuus ovat loft-tyylisen pientalokonseptin avain-
sanoja. Vuoreksen taloja valmistui yhteensä kuusi.



brick
’12Brick Award 2012
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Maisemassa 
elävä veistos
Geometrinen vanhusten asuin ja palvelutalo erottautuu  
portugalilaisesta maisemasta ja samalla mukautuu siihen.  
Se on elämyksellinen silloinkin, kun liikkuminen  
tilassa on rajoittunutta. 
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teksti Riikka Vakkuri  kuvat Fernando ja Sergio G
uerra 



brick
’12Brick Award 2012

Portugalilaiset arkkitehtiveljekset Francis-
co ja Manuel Aires Mateus voittivat 
tänä vuonna Brick Award kilpailun asuin
rakennussarjan vanhuksille suunnittele
mallaan asuin ja palvelurakennuksella. 

Hohtavan valkoinen rakennus kurottau
tuu maisemasta matalana muurina portu
galilaisen Alcácer do Salin kaupungin laita
milla. Etäältä rakennus näyttää matalalta, 
kompaktilta massalta horisonttia vasten. 
Läheltä paljastuu rakennuksen ja julkisivun 
monimuotoisuus. 

Talo erottuu maisemasta veistoksellise
na ja puhtaan valkoisena kontrastina tum
malle maalle. Samalla se mukautuu maise
maan sen kumpuilevia muotoja myötäillen. 
Rakennuksen korkeus vaihtelee maaston 
muotoja seuraillen maan tasalta kolmiker
roksiseksi. 

Tämä onkin Francisco ja Manuel Aires 
Mateuksen suunnittelulle ominaista: ra
kennukset ovat erillisiä ja itsenäisiä koko
naisuuksia, mutta toisaalta ne samalla il
mentävät ympäristöään ja määrittyvät suh
teessa siihen.

yksityisen ja julkisen  
vuorovaikutus
Yksi suunnittelun tärkeimmistä lähtökoh
dista oli asukkaiden yksityisyydentarve ja 
toisaalta asumismuodon yhteisöllisyys. 
Julkinen ja yksityinen vaihtelevat elävästi 
ja muodostavat tasapainoisen toiminnalli
sen ja visuaalisen kokonaisuuden. 

Ulospäin rakennus on suojaisa, turval
lisuutta henkivä. Sen muoto muistuttaa 
vanhoja linnoitusmuureja, rakennus onkin 
eräänlainen moderni tulkinta niistä.

Julkisivu vaihtelee terassien ja asuinyk
sikköjen, tyhjän ja täyden, avoimen ja 
suojaisan vuoropuheluna. Auringonvalo 
ja varjot korostavat rakennuksen muoto
ja. Varjoisat syvennykset ja kuutiomaiset 
asuinyksiköt muodostavat shakkilautamai
sen kuvion, jonka mustavalkoisuus vaihtuu 
illan hämärässä toisinpäin, valon heijastues
sa syvennysten ikkunoista. Rakennuksen 
ydin on käytävä, josta avautuu näkymiä ra
kennuksen molemmille puolille. 

Valo on keskeinen elementti. Päivän 
kierron mukaan vaihtuva luonnonvalo vai

Materiaalit ovat korkealaatuisia, esimerkiksi 
lattioissa on käytetty marmoria.

Geometrinen muotokieli on ominaista  
Francisco ja Manuel Aires Mateuksen  
arkkitehtuurille. 

Huoneistot erottuvat toisistaan  
suojaisilla terasseilla. 
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kuttaa olennaisesti tilakokemukseen ja tun
nelmaan. Suunnittelijat ovat luoneet raken
nuksen, joka on ilmeikäs ja elämyksellinen 
asukkailleen silloinkin, kun heidän liikkumi
sensa on rajoittunutta. 

suojaava rakenne
Talon rakenteelliset ratkaisut perustuvat yk
sinkertaisten ja luonnollisten materiaalien 
käyttöön, minkä tarkoituksena oli varmistaa 
asukkaiden mukavuus ja rakennuksen kes
tävyys. Niin rakennuksen muoto kuin sen 
materiaalit auttavat pitämään rakennuksen 
viileänä Portugalin paahtavassa auringossa. 

Betonirakenne on vuorattu tiilellä. Arkki
tehdeistä oli kuitenkin tärkeää, ettei tiili ero
tu, vaan pinnasta muodostuu yhtenäinen. 

Julkisivu on viimeistelty valkoisella maalilla, 
mikä korostaa muodon veistoksellisuutta ja 
rakennuksen hiljaista arvokkuutta. 

  BriCk award  
 -asuinrakennussarjan voittaja

 Vanhustenkoti Portugalin Alcácer do Salissa 
 Suunnittelijat:  

 Francisco ja Manuel Aires Mateus 
 Valmistunut 2010 
 Poltettu kennotiili ja betonirunko 
 Brick Award on Wienerbergerin joka  

 toinen vuosi järjestämä kansainvälinen   
 tiiliarkkitehtuurikilpailu
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Ilo silmälle
Villa Ilo suunniteltiin tuomaan aktiivisen lapsiperheen  
arkeen selkeää ja toimivaa luksusta.

26

Kivestä m
uuraam

alla



Vuoreksen asuntomessuilla Tampereella 
esiteltiin tulevaisuuteen suuntautunutta, 
luonnonläheistä ja ekotehokasta asumista.
LammiKivitalon maalämpöä hyödyntävä 
Villa Ilo sijaitsee messujen suurimmalla ton
tilla puiston reunassa. 

Suunnittelun lähtökohtana oli pelkistetty 
ja ajaton arkkitehtuuri. Väljät, korkeat asuin
tilat tuovat taloon avaruutta ja suuret ikku
nat järvinäköalan osaksi elämää. Sisustusta 
hallitsevat kiviset ja keraamiset laatat. Tyy
lissä on skandinaavisuutta ja ekologisuutta, 
toisaalta valkoisen ja hiekan sävyt luovat ti
laan lähes välimerellisen tunnelman.

laadukas ja luotettava  
kiviMateriaali

– Kivimateriaalin etuja ovat energia
tehokkuus, turvallisuus, lujuus ja huolto
vapaus sekä selkeät ja yksinkertaiset raken
teet, mikä helpottaa kokonaissuunnittelua. 
Kivi antaa rakenteellisesti ja tilallisesti va
paammat kädet kuin esimerkiksi puu, ker
too arkkitehtisuunnittelun tehnyt Susanna  
Nabb. 

– Myös välipohjien pidemmät jännevälit 
helpottavat suunnittelua, Nabb jatkaa. 

– Rakennuksessa ei tarvita niin paljon 
kantavia linjoja ja korkeiden tilojen suunnit
telu on ongelmattomampaa. 

kaksi kerrosta ja kellari
– Villa Ilossa kivimateriaalit ja rakenteet so
veltuvat hyvin kohteessa haettuun selke
ään ja ajattomaan muotokieleen. Ne tuke
vat rakennusteknisesti asukkaiden toivet
ta kellari kerroksesta ja kaksikerroksisesta 
oleskelualueesta, Susanna Nabb sanoo. 

– Lammin harkkorakenteella kellari liit
tyy saumattomasti maanpäällisiin kerrok
siin. Korkean tilan akustiikka on saatu ään
tä vaimentavia materiaaleja ja rakenteita 
hyödyntäen hyvin hallintaan, joten isoille 
kivipintaisille tiloille ongelmallista kaikua ei 
käytännössä ole.

– Selkeät ja yksinkertaiset rakenteet yh
distettyinä suoraviivaisiin rakennusmassoi
hin mahdollistavat energiatehokkuuden. 
Yläpohjan alaslasku mahdollistaa esimer
kiksi epäsuoran valaistusratkaisun. Alas
laskun ansiosta myös talotekniikka on saa
tu lämmöneristeiden lämpimälle puolelle 
eikä turhia läpivientejä tarvittu. Tiiveysmit

  villa ilo 

 Talotehdas: Lammi-Kivitalot Oy,  
 runkomateriaali valuharkko 

 E-luku 114, energiatehokkuusluokka A 
 Kantavat seinät: Lammin Betoni Oy,  

 ladottava lämpökivi LL-400 
 Ilmanpitävyys 0,5
 Lämmitysjärjestelmä: maa-/kalliolämpö  

 ja vesikiertoinen lattialämmitys

Pelkistetty ilme näkyy myös Villa Ilon saunassa.

tauksissa isolle talolle on saavutettu erittäin 
hyvä ilmanpitävyysluku 0,5.

Kellarikerroksen mahdollistama väljä 
suunnittelu on Villa Ilon selkein ero muihin 
messutaloihin verrattuna.  
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teksti Virve Juhola  kuvat Lam
m

i Kivitalot O
y



  Mikä Melualue? 

 Valtioneuvoston päätös vuodelta 1992  
 määrittelee sallittavat äänitasot raken- 
 nusten sisällä ja pihoilla. Pihoilla sal- 
 litaan päiväaikaan 55 dB keskiäänitaso.  
 Tontti on melualuetta, jos luku ylittyy.

  Missä Meluaa?

 Esimerkiksi Helsingin Mannerheimin- 
 tiellä melualueen rajat ylittyvät.  
 Myös pientaloalueilla isompien teiden  
 varsilla melua voi olla yli normaalien  
 kaupunkiäänien. Hiljainen, 40 dB:n  
 paikka alkaa olla harvinainen taaja- 
 massa. Esimerkiksi Turun keskustasta  
 sellaisen voi löytää toisinaan neljältä  
 aamuyöllä.

LäHdE: Mikko Kylliäinen
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Melualueelle rakentaminen on kaupungis
tuvassa nykySuomessa kasvavan ajan
kohtainen aihe. Lähes puolet Helsingin 
asukkaista asuu melualueella ja muualla
kin maassa melulle altistuminen lisääntyy. 
Hyvän elinpiirin rakentamisessa meluisaan 
ympäristöön onkin otettava huomioon sekä 
sijoittelu että rakenteet.

– Melualueelle rakentaminen alkaa 
maankäytön suunnittelulla. Mitä aiem
massa vaiheessa melu otetaan huomioon, 
sitä helpompi melun torjunnan vaatimuk
set on toteuttaa, sanoo akustiikan asian
tuntijana Insinööritoimisto Heikki Helimäki 
Oy:ssä työskentelevä tekniikan lisensiaatti  
Mikko Kylliäinen.

sijoittelulla ja Massalla  
Melua vastaan
Melun leviämisestä rakennuspaikalla laadi
taan meluselvitys, jossa varaudutaan en
nusteilla liikenteen kasvuun ja melun li
sääntymiseen. 

– Meluntorjunnan suunnittelu lähtee ra
kennusmassojen sijoittelusta. Pihaalueita 
voidaan suojata rakennuksella ja parvek
keita sekä makuuhuoneita voidaan sijoit
taa asunnon hiljaiselle puolelle.

Myös rakennuksen ulkovaipalla on ää
neneristysvaatimuksia.  

MELualueelle  
rakentaminen  
tuli jäädäkseen

Rakennusmateriaalin valinta vaikuttaa me
luntorjuntaan etenkin sisätiloissa. 

– Kaikkien rakenteiden ääneneristävyys 
pohjautuu massaan. Perussääntö on, mitä 
enemmän massaa, sitä parempi eristävyys.

Kivitalojen ääneneristystä tutkineen Kyl
liäisen mukaan kivirakenteen raskas mas
sa on lähtökohtaisesti hyvä materiaali es
tämään melun kantautuminen ulkoa sisälle. 

– Kaikista materiaaleista voi tehdä ää
neneristävän, mutta eristävyyden saavut



  Hiljaisesti vilkas vantaa

Vantaa on liikkumisen kaupunki. Sen läpi 
kulkee vilkasliikenteisiä moottoriteitä, pian 
kaksi junarataa ja siellä sijaitsee maan 
suurin lentoasema. Liikenteen äänistä 
huolimatta Vantaa rakentaa hyvää ja 
terveellistä kaupunkiympäristöä.

– Melu antaa reunaehdot kaupunkisuun-
nittelulle, sanoo Marja-Vantaan kaavoitus-
päällikkö Lea Varpanen.

Varpanen vastaa kaavoituksesta Marja-
Vantaalla, joka on pääkaupunkiseudun 
suurin rakennusprojekti. Seuraavan  
20 vuoden aikana lentokentän länsipuolelle 
valmistuu koti lähes 30 000 asukkaalle ja 
saman verran työpaikkoja. 

– Marja-Vantaalla meluntorjunta lähtee 
maakunta- ja osayleiskaavan ohjaamasta 
toimintojen sijoittelusta. Marja-Vantaan  
eteläosa on lentoaseman kiitoteiden sijain-
nin vuoksi työpaikka-aluetta, jonne ei ra-
kenneta uutta asumista. Loput alueesta on 
melutasoltaan joko normaalia asuinaluetta 
tai lievää lentomelualuetta, jossa lentomelu 
voidaan torjua rakenteellisesti.

Lentomelun torjuntaan on totuttu erityises- 
ti Vantaalla, mutta Varpanen kysyy aiheel-
lisesti, onko pääkaupunkiseudulla enää 
täysin lentomelutonta aluetta.

– Rakenteellisilla ratkaisuilla saadaan hyvin 
torjuttua melua sisällä. Haasteellisempaa 
on lentomelun torjuminen piha-alueilla. 

Koska melua tulee myös maantasosta, 
tarvitaan toisinaan meluesteitä. 

Sekä meluntorjunnallisesti että kaupunki-
kuvallisesti paras ratkaisu olisi Varpasen 
mielestä kuitenkin usein melun torjuminen 
itse rakennuksilla. 

– Pintojen käsittely materiaaleilla, jotka 
eivät heijasta ääntä tai viherkattojen käyttö 
voisivat olla tulevaisuuden hyviä ratkaisuja.
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teksti Lotta Suistoranta  kuva Tuom
as Pietinen

MELualueelle  
rakentaminen  
tuli jäädäkseen

Tieliikenne häiritsee raidemelua enem
män, koska se on jatkuvaa ja vaihtelevaa. 
Raitiovaunuliikenteessä puolestaan koros
tuu tärinä. 

Melu lisääntyy Kylliäisen mukaan kah
desta syystä. Liikennemäärien kasvaessa 
melua tulee lisää. Toisaalta yhdyskunta 
rakennetta pyritään tiivistämään.

– Rakennuspaikat ovat usein liikenne
väylien varrella ja mahdollisesti melualttiita. 
Asia on tietysti ratkaistavissa suunnittelulla.

Melua on myös onnistuttu estämään. 
Lentomelun haitat ovat vähentyneet, kun 
reittejä on suunnattu uudelleen ja koneita 
parannettu. Myös uudet junat ovat vanhoja 
hiljaisempia. Koska tieliikenne on selvästi 
kasvava melun lähde, melu ei ole pelkäs
tään pääkaupunkiseudun haaste ja melu
alueelle rakentaminen on ajankohtaista 
koko maassa. 

taminen kevyemmällä massalla tarkoittaa 
suurempaa rakennepaksuutta. 

Kiviseinien sisälläkin on kiinnitettävä 
huomiota äänen siirtymiseen ulkoa sisälle 
ikkunoiden kautta.

– Mitä parempi ulkoseinä, sitä helpom
malla päästään ikkunoiden valinnoissa. Jos 
seinä on heikko, ei ehkä löydy määräykset 
täyttävää ikkunaakaan, Kylliäinen toteaa.

tiet Meluavat koko suoMessa
Kaupungeissa tieliikenne on voimakkain 
melun lähde.

– Ulkoa tulevasta melusta tieliikenne
melu on Suomessa yleisyydessään mer
kittävintä. Raideliikenne on vähäisempää ja 
melu hetkittäistä ja ennustettavaa. Radan 
varrella junaa pidetään usein sympaattise
na, kun tiedetään milloin se menee ohi. 
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Nyt valitaan  
vaalea  

kivimäinen lattia

Tyylivirtaukset vaikuttavat  

yhä vahvemmin myös  

lattiamateriaalin valintaan. 

Suunnittelijoita kiinnostaa 

tasainen ja yksivärinen lattia.
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teksti Virve Juhola  kuvat A
m

paro Espana ja Saint-G
obain W

eber O
y A

b

– Tasainen, vaalea lattia vahvistaa tilan mo
dernia luonnetta, kun seinät ja kattokin nou
dattavat yleensä samaa linjaa, sanoo suun
nittelija ja Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n 
arkkitehtiosakas Samuli Miettinen. 
– Suuntaus on tullut meille Euroopasta ja 
jatkunut jo jonkin aikaa. Suomalaiset otta
vat mielellään vastaan uusia, modernia ti
lailmettä korostavia ratkaisuja.

– Lattiatuotteet ovat viimeaikoina ke
hittyneet huimasti. Kaikenkaikkiaan mas
salattia on tasainen, tasalaatuinen, koko
naisedullinen ja helppohoitoinen. Sen asen
taminen vaatii tietysti ammattitaitoa ja pinta 
hoitoa, kuten mikä tahansa lattia. Toisaalta 
pienet kuprut kuuluvat elämään, Miettinen 
muistuttaa. 

Kestävä tasoitelattia tehdään paikan 
päällä valamalla, ja se soveltuu käytettä

väksi kaiken kokoisissa kohteissa. Lattia
massaan tarvittava laastijauhe toimitetaan 
kuivatuotteena ja sekoitetaan työmaalla 
veteen. Lattian pintakäsittelyyn on useita 
vaihtoehtoja, esimerkiksi vaha tai lakka.

design-lattiaa Hyvinkin 
roHkeasti
Designlattiaan voi vaalean tai luonnonval
koisen lisäksi valita beigen, sinisen, vihre
än tai harmaan sävyjä ja vaikkapa luovan 
pintakuvioinnin. Lattiapintaa voi jakaa urit
tamalla, jolloin saadaan aikaan laatoitusta 
muistuttavia vaikutelmia.

Sävyn ja kuvioinnin lisäksi lattiaratkai
sun valintaan liittyvät oleellisesti ääni ja 
lämpötekniset asiat. Lattiajärjestelmäksi 
voi valita askelääniä vaimentavan ratkaisun 
tai mukavan lämpölattian. Valumenetelmä 

valitaan tilan, tarkoituksen ja materiaalin 
mukaan, ja tasoite levitetään joko käsin tai 
pumppaamalla. 

Moderni lattiaratkaisu 
säästää energiaakin
– Ohut tasoitelattia on kevyempi ja tun
tuu pehmeämmältä kuin perinteinen be
tonilattia, kertoo SaintGobain Weber Oy 
Ab:n lattiaratkaisujen kehityspäällikkö 
Gunnar Laurén. 

– Se ei rasita selkää, joten sen päällä on 
mukava kävellä ja seistä. Comfortlämpö
lattia reagoi nopeasti silloin, kun lämmitys
tä tarvitaan. Ohut kerros välittää lämmön 
nopeasti huonetilaan, mikä voi säästää jopa 
20 prosenttia lämmityskustannuksissa.

 Lattiatasoitteella tehty kivimäinen lat
tia kestää kulutusta. Pintakäsittelyn          

Himmeän harmaa lattia rauhoittaa As Oy 
Helsingin Kaskisaarenrannan ruokailutilan.
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mukaan lattiaa voidaan hoitaa esimerkiksi 
vahaamalla, hiomalla ja lakkaamalla. Tasoi
telattia soveltuu myös saneerauskohteisiin. 
Yhä useampi ei halua lattiaansa lainkaan nä
kyvää, peittävää pintakäsittelyä. Lattian ha
lutaan olevan luonnollisen näköinen, jolloin 
lattiavaha on hyvä vaihtoehto.

– Tällainen lattia vaatii yhtä lailla huol
toa kuin mikä tahansa vastaava materiaali. 
Designlattia edellyttää lisäksi osaavaa, am
mattitaitoista asentajaa, Laurén muistuttaa. 
– Maalattuun betoniin verrattuna lattiarat
kaisumme ovat ohuita ja kuivuvat nopeasti. 
Ne ovat turvallisia asentaa, vaativat vähem
män kuljetuskapasiteettia eivätkä synnytä 
haitallista jätettä. 

kansainvälinen keHitys ja kou-
lutus keskittyvät suoMeen
– Tavoitteenamme on kehittää kokonaan 
uusia sekä entistä parempia lattiatuotteita 
ja ratkaisuja, kertoo Weberin kehitysjohta
ja Helena Turto. – Koko Weberkonsernin 
lattiatuotteiden ja ratkaisujen kehitys, lat
tiaosaamisen koordinointi ja koulutus on 
keskitetty osaamiskeskukseen Suomeen 
osana Paraisilla toimivaa kuivatuotekehi

tystä. Suomessa kehitettyjä lattiaratkaisu
ja käytetäänkin ympäri maailmaa. Yhteis
työ suunnittelijoiden, arkkitehtien ja mui
den asiakkaiden kanssa on oleellinen osa 
kehitystyötä – ovathan esimerkiksi värilliset 
lattiatasoitteet osa asuntojen sisustusta.

– Rakennusalaa ei yleisesti pidetä ala
na, joka investoi voimakkaasti tuotekehityk
seen, Turto sanoo. – Weber maailman joh
tavana tasoitteiden ja laastien valmistajana 
näkee kuitenkin tuotekehityksen ja uudet in
novaatiot kilpailuvalttina. Myös turvallisuus 
ja terveellisyys ovat meille tärkeitä tavoit
teita, mistä osoituksena ovat lukuisat EC1, 
EC1+ ja M1luokitellut tuotteemme. 

Lattialla on tilaan huima esteettinen vaikutus. Design-lattia sopii 
hyvin yrityksille, jotka haluavat profiloitua toimitilojensa avulla.



Tavallinen tarina näinä päivinä: betonilähiö
talojen julkisivut ja eristeet olivat käyttö
ikänsä päässä. Kolmen piste ja viiden la
mellitalon julkisivuja Helsingin PohjoisHaa
gassa oli yritetty paikkailla ja tukea, mutta 
enää eivät pikkuviilaukset riittäneet. 

– Kyseessä on tyypillinen 70luvun koh
de, jossa betonin suojakerros on liian pieni. 
Eristeiden paksuus vaihteli ja niissä oli mik
robejakin. Betonisen sandwichelementin 
rapautuminen oli edennyt pitkälle, kertoo 
toimitusjohtaja Sebastian Lönnqvist 
ERAT Arkkitehdeiltä.

Niinpä tilaaja, PohjoisHaagan Kiinteis
töt Oy, päätti, että julkisivu ja eristeet vaih
detaan uusiin. 

taloudellinen tiili 
Betonielementtien tilalle valittiin useista 
vaihtoehdoista tiili. 

– Tavoitteena oli, että julkisivut kestävät 
ainakin seuraavat sata vuotta. Tiili valittiin 
sen kokonaistaloudellisuuden vuoksi. Tiilen 
käyttöikä on pitkä ja se on vähiten huoltoa 

tarvitseva julkisivumateriaali. Ajan kulues
sa sen pinta patinoituu kauniisti, Lönnqvist 
sanoo. 

Suomen asunnoista 70 prosenttia on 
rakennettu 1950–1980luvuilla. Nyt edes
sä on niiden miljardien eurojen remontit. 
Lönnqvist muistuttaa, että korjausratkaisut 
tulisi tehdä vuosikymmeniksi. 

– Korjausrakentamisen kokonaistalou
dellisuutta tulee tarkastella pitkällä aika
välillä sen sijaan että päätökset tehtäisiin 
kerta kustannusten perusteella. 

Taloudellisuuden lisäksi ympäristö vai
kutti punatiilen valintaan PohjoisHaagas
sa. Naapurustossa on Koneen punatiilinen 
toimistorakennus. Se ja asuintalot näkyvät 
Hämeenlinnan väylälle ja muodostavat nyt 
ehyen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden 
tielle päin. 

Tiili oli myös työmaatekniikan kannalta 
hyvä valinta.

– Vanhat betonielementit eivät olleet 
mittatarkkoja. Tiilellä näitä epätarkkuuksia 
pystyttiin helposti korjaamaan.

tuulettuva rakenne toi 
energiateHokkuutta
Kohteen peruskorjaus oli mittava: kerros
taloissa uusittiin julkisivun ja eristeiden 
lisäk si vesikatto, ikkunat ja ovet. Lisäksi 
lisät tiin räystäät, laajennettiin ja lisättiin par
vekkeita sekä lasitettiin kaikki parvekkeet. 
Lamellitaloihin lisättiin myös hissit.

Kohteen peruskorjaus valmistui vuon
na 2010. Muutos on merkittävä. Ränsisty
neen kerrostaloalueen tilalle on tullut huo
liteltu, viihtyisä asuinalue, jonka talot näyt
tävät uusilta.

– Tiili antaa tiettyä arvokkuutta, Lönn
qvist kuvaa.

Nykyinen rakennuskanta kuluttaa 40 
prosenttia Suomessa käytetystä energi
asta ja aiheuttaa noin kolmanneksen hiili
dioksidipäästöistä. Peruskorjauksissa ra
kennusten energiatehokkuuden paranta
minen onkin keskeistä.

Näin oli myös PohjoisHaagan kohtees
sa. Viihtyisyyden lisäksi uudet julki sivut 
ovat parantaneet merkittävästi talojen   

Sadan 
vuoden  
kestävyys
Betonilähiö Helsingin  
PohjoisHaagassa koki  
muodonmuutoksen,  
jossa rapistunut julkisivu  
vaihtui aikaa kestävään  
tiileen. Samalla talojen  
energia tehokkuus  
harppasi 2010luvulle.
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jakoMäki-konsepti loi poHjan
Sebastian Lönnqvistillä on kokemusta vielä 
mittavammasta lähiön peruskorjauksesta. 
ERAT Arkkitehdit oli mukana suunnittele
massa Helsingin Jakomäen peruskor jausta 
ja loi yhdessä Insinööritoimisto Lauri Meh
to Oy:n kanssa Jakomäkikonseptin, uraa 
uurtavan betonielementtijulkisivujen kor
jausmenetelmän. Siihen perustui myös 
PohjoisHaagan Kiinteistön kohteen kor
jaus.

Myös Jakomäessä pahoin pakkasrapau
tuneet betonielementit ja eristeet purettiin 
pois ja korvattiin uudella, aiempaa huomat
tavasti paksummalla eristeellä sekä tiilijul
kisivulla, jonka taakse on jätetty neljän sen
tin ilmarako.

Alueen ilme muuttui huomattavasti, 
mutta toisaalta alkuperäistä muotokieltä ja 
funktionalistista henkeä kunnioittaen. Tur
haa konstailua vältettiin. 

Jakomäen alueen talojen peruskorjaus 
alkoi vuonna 1997 ja jatkuu yhä. Uudistus

hankkeen on tarkoitus valmistua vuoteen 
2014 mennessä.

Olennaista lähiöiden kohtalon kannal
ta on Lönnqvistin mielestä parantaa niiden 
viihtyisyyden ja energiataloudellisuuden li
säksi niiden asuntokannan monimuotoi
suutta. 

Lähiöiden purkamistakin monet toivo
vat, mutta Lönnqvist muistuttaa, että parja
tut lähiöt ovat useille asukkailleen rakas koti.

– Monet lähiöasukkaat ovat juurtuneet 
alueelle. Esimerkiksi Jakomäessä asuu kol
mannen polven jakomäkeläisiä. 

  Pohjois-haagan Kiinteistöt oy:n  
 teuvo PaKKalantie 1–9, 13  
 Maiju lassilantie 6 

 Viisi 3-kerroksista lamellitaloa,  
 kolme 8-kerroksista pistetaloa,  
 valmistuneet vuonna 1973. 

 Julkisivukorjaus 2007–2010. 
 Suunnittelija: ERAT Arkkitehdit,  

 Sebastian Lönnqvist 
 Rakennuttajakonsultti: Juha Ruokanen,  

 Tapani Jäderholm / ISS-Proko Oy. 
 Tiilivalmistaja: Wienerberger

ekologisuutta. Lämmöneristevahvuutta li
säämällä ja taustatuulettuvalla rakenteella 
lämmöneristävyys parani yli 30 prosenttia.

– Tiiliverhouksen takana oleva ilmarako 
parantaa energiatehokkuutta. Talvella aurin
ko lämmittää tiilijulkisivua ja yön aikana läm
pö siirtyy siitä välitilaan. Kesällä rakenne toi
mii viilentävästi, Lönnqvist kertoo.

Ulkoseinien lisäeristäminen parantaa 
energiatehokkuutta yleensä noin 15–25 
prosenttia, joten kohteessa onnistuttiin 
keskimääräistä paremmin. Tiilen ja läm
möneristeen välinen tuulettuva tila suoje
lee myös sisäpuolisia rakenteita kosteus
rasitukselta. 

Työmaana kohde oli haastava, koska ra
kennuksissa asuttiin peruskorjauksen ajan. 
Siksi turvallisuuteen ja muun muassa pölyn 
hallintaan oli kiinnitettävä paljon huomiota. 
Peruskorjaus sujui kuitenkin hyvin. Sen ja
kaminen kahteen vaiheeseen ja toisen vai
heen rakennustyöt vielä neljään pääurak
kaan säästi kokonaiskustannuksia peräti 
kahdella miljoonalla eurolla. 
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Oman maan   

materiaalit

Laatua ja vastuuta rakentamiseen löytyy 
läheltä. Muurattavia tuotteita, kuten beto
niharkkoja, kevytbetonia ja poltettua tiiltä, 
valmistavat paikalliset ihmiset esimerkiksi 
Korialla, Ikaalisissa ja Lammilla. Suomessa 
sijaitsevissa tehtaissa noudatetaan tietysti 
Suomen ympäristö ja työturvallisuusvaa
timuksia. 

Korialla Wienerbergerin tehtaalla tiilet 
valmistetaan puhtaista luonnonmateriaa
leista, savesta, hiekasta, sahanpurusta ja 

kalkista, kuten aina ennenkin. Ne eivät si
sällä mitään haitallisia tai myrkyllisiä ainei
ta, joita voisi valmistuksen tai rakennuksen 
käytön aikana haihtua sisäilmaan. Värillisis
sä tiilissä käytetään lisäksi jonkin verran mi
neraalisia pigmenttejä. 

– Tiilituotannon tuotekehitys keskittyy 
prosessien hallintaan ja mittatarkkuuksiin, 
kertoo Wienerbergerin Korian tehtaan käyt
töpäällikkö Matti Himanen. 

– Kehitämme myös uusia värejä, pinnan 
laatuja ja muurausominaisuuksia. 

Käyttötarkoituksen mukaan tiilen pi
tää omata tietty imukyky. Esimerkiksi 
rappauk sen alla tiilen vedenimukyvyn tulisi 
olla 8–12 prosenttia ja pinnan karhea, jotta 
rappaus tarttuisi hyvin ja sen elinkaari olisi 
mahdollisimman pitkä.

perinneresepteillä  
täHän päivään
Harkkotuotannon päärunkoaine tulee pai
kallisista soravarainnoista. Betoni sekoite
taan luonnonkiviaineksesta, sementistä ja 
vedestä. Betoniharkot valmistetaan maa
kosteasta betonimassasta tärypuristus
menetelmällä. Muottiharkkorakenteen lo
pullisen lujuuden määrää valubetonin lu
juusluokka.

Lähes kaikki muurattavista tuotteista tehdään  
kotimaassa. Suurin osa tehtaista sijaitsee pienillä,  
suomalaisilla paikkakunnilla, missä ne hyödyntävät 
paikallisia raakaaineita ja työllistävät paikallisia ihmisiä. 



Ympäristökeskuksen mielestä maa- 
aineksen ottopaikka on hyvä saada maise-
moinnin jälkeen joko maa-, metsätalous-  
tai virkistyskäyttöön, kertoo Wienerbergerin  
Korian tehtaan käyttöpäällikkö Matti Hima-
nen entisellä savenottopaikalla.
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Ikaalisissa valmistetaan suomalaisille 
hyvin tuttuja Siporexharkkoja. Tänä vuon
na 40 vuotta täyttävä tehdas on paikkakun
nan toiseksi suurin työllistäjä. Siporexia on 
käytetty rakennusmateriaalina jo 80 vuot
ta, kertoo H+H Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Timo Venäläinen.

– Siporexharkko on yksiaineinen mas
siivituote eli siihen ei ole lisätty mitään eris
tettä, Venäläinen selittää. 

– Se oli suosittu rakennusmateriaali 
pientaloissa jo 1950 ja 60luvuilla ja teol
lisuusrakentamisessa 1970luvulla. Nyt nä
mä rakennukset ovat ”toisella kierroksel
la” uusilla omistajilla, joten saamme paljon 
kyselyjä vielä hyvässä kunnossa olevien 
raken teiden perushuoltoon liittyen. 

Suomessa on lähemmäs 20 000 Siporex 
taloa. Harkoista on helppo rakentaa tekni

sesti oikeaoppisen tiivis rakenne, jolla voi 
vaikuttaa oleellisesti rakennuksen lämmi
tyskustannuksiin. Tuotekehityksellä pyri
tään saamaan aikaan entistä keveämpiä ja 
monimuotoisempia rakennusosia. 

kaikki kiertoon
Lammin Betoni valmistaa noin 60 prosent
tia Suomen muottiharkoista. Lammin teh
das on paikkakunnan kolmanneksi suurin 
työnantaja ja tuotantomääriltään Suomen 
suurin: joka neljäs Suomessa valmistettu 
harkko tehdään Lammilla. Tehtaan koneet, 
laitteet ja linjastot ovat kaikki kotimaisia.

– Pääosa käyttämistämme raakaaineis
ta on kotimaisia, ja koneissakin luotamme 
kotimaiseen osaamiseen, kertoo toimitus
johtaja Ismo Nieminen. 

– Muottiharkkoja ei muurata perinteisel
lä muuraustekniikalla, eikä työssä käytetä 
muurauslaastia, hän selittää. 

– Kivet ladotaan kuin legopalikat, tarvit
tava tekniikka asennetaan seinän sisään ja 
lopuksi valetaan ontelollinen seinärakenne 
täyteen betonia. 

– Tuotteiden laatu on meille ykkösasia. 
Jokainen tehtaalta lähtenyt harkko on mital
listettu timanttihionnalla, Nieminen sanoo. 

Lammin Betoni Oy investoi tämän vuo
den alussa 1,5 miljoonaa euroa uuteen be
toni asemaan, joka edustaa moderneinta    



Suunnittelijan, rakentajan,  
päättäjän palvelu verkossa uudistui
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Tiilen matka savesta valmiiksi tiileksi kestää 
kymmenen päivää.

mahdollista tekniikkaa ja mahdollistaa ai
empaa ekologisemman tuotannon ja tuot
teet. Tehtaalta ei synny kaatopaikkajätettä 
vaan kaikki materiaali kierrätetään ja uudel
leenkäytetään.

kestävästi alusta loppuun
Muurattavien tuotteiden valmistuksessa 
käytettävät luonnosta otettavat raakaaine
määrät ovat pieniä verrattuna yhteiskunnan 
muuhun luonnonmateriaalikulutukseen, ja 
ne otetaan nykyisin aina viranomaisten hy
väksymien suunnitelmien mukaan. Käy
tön jälkeen alueet maisemoidaan mahdol
lisuuksien mukaan entiselleen tai esimer
kiksi virkistyskäyttöön. 

– Savi on lisääntyvä luonnonvara  
erityisesti rannikkoseuduilla, kertoo Wie
nerberger Oy:n markkinointijohtaja Juha 
Karilainen. 

– Nykyisillä tuotantomäärillä koko Suo
men tiiliteollisuus käyttää enintään viiden 
hehtaarin peltoalaa vastaavan määrän sa
vea vuodessa noin 1–2 metrin kaivupak
suudelta. Tätä menoa savea riittää Suomes
sa 500 000 vuodeksi.

Wienerberger Oy:n mielestä toistaisek
si paras polttoaine tiilenvalmistukseen on 
päästöiltään vähäinen maakaasu. Poltetun 
tiilen valmistuksen energiankulutusta on 
koko ajan vähennetty 1980luvulta lähtien, 
ja prosessi jatkuu edelleen. 

Vaikka muurattuihin rakenteisiin sitou
tuu valmistusvaiheessa raakaaineita ja 
energiaa, ne ovat pitkäikäisiä ja huoletto
mia. Siihen perustuu koko rakennuksen 
elinkaarelle mitattava ympäristöystävälli
syys. Ne kestävät hyvin sekä mekaanista 
että ympäristön aiheuttamaa kemiallista ra
situsta. Maailman kauimmin säilyneet ra
kennukset ovat tiiltä tai kiveä. 

Luonnonkivimateriaaleista tehtyjen, 
myrkyttömien rakenteiden valmistus ja 
purkujäte on helppo kierrättää. Puhdistet
tuja tiiliä voi käyttää uudelleen. Murskattua 
hylkytiiltä voi käyttää uudelleen poltettujen 
tiilien runkoaineena ja murskattuja harkkoja 
vaikkapa kattorakenteissa, korjausrakenta
misessa tai maarakennuskohteissa täyte
materiaalina. 

 
Kivipohjaiset tuotteet 
ovat kuin rakentajan 
lähiruokaa, paikal
lisista raakaaineista 
valmistettuja.



Suunnittelijan, rakentajan,  
päättäjän palvelu verkossa uudistui

Uudistimme Kivitaloinfo.fi sivustoa palvelemaan yhä monipuolisemmin sinua,  
rakennusalan ammattilainen ja rakentamisesta päättävä. Kivitaloinfo.fi kokoaa  
luettavaksesi tasapuolisesti tietoa kivisistä rakennusmateriaaleista, ohjeita kivitalo
jen suunnittelemiseen, tietoa lainsäädännön tuomista muutoksista sekä toteutus
kelpoisia malleja kivestä rakennettuun ympäristöön. Nostamme esiin myös ideoita 
ja ratkaisuja kivi rakenteiden toteutukseen sekä inspiraatiota omaa kotia kivestä  
harkitsevalle. Kaikki yhtenä, helposti selailtavana verkkopalveluna.

Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Muurattujen rakenteiden ryhmä. 

Kivirakentaminen on tänään  
hyvin moni-ilmeistä.  
Tunnetko eri vaihtoehtoja?

kivitaloinfo.fi
Kaikkea kivitaloista – yhdestä osoitteesta

 Tasapuolisesti tietoa kivisistä rakennus 
 materiaaleista

 Ratkaisuja runkoon, julkisivuun ja sisätiloihin 
 Suunnitteluohjeet kootusti
 Ideoita rakennettuun ympäristöön
 Inspiraatiota kivitalokodin toteutukseen



Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elin keinopoliittisten ja työmarkkina- 
asioiden edun -valvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa:  
Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

RTT:n Muurattujen rakenteiden ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekka- 
tiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, kevytbetonia, betoniharkkoja, kuivabetoni- 
tuotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita valmistavat yritykset. 

Ryhmän tehtävänä on edistää muurattujen rakenteiden käyttöä rakentamisessa  
vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa.

FESCON OY
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

HB-BETONITEOLLISUUS OY
Puh. (014) 3348 200
www.hbbetoni.fi

H+H FINLAND OY
Puh. 020 752 4200
www.hplush.fi

KOUVOLAN BETONI OY
Puh. (05) 8843 400
www.kouvolanbetoni.fi

LAKAN BETONI OY
Puh. 020 748 1200
www.lakanbetoni.fi

LAMMIN BETONI OY
Puh. 020 753 0400
www.lamminbetoni.fi

LUJABETONI OY
Puh. 020 789 5500
www.lujabetoni.fi

SAINT-GOBAIN WEBER OY AB
Puh. 010 44 22 00
www.eweber.fi

RAIKKONEN OY
Puh. (02) 7636 530
www.raikkonen.fi

RAKENNUSBETONI- 
JA ELEMENTTI OY
Puh. (03) 877 200
www.rakennusbetoni.fi

RUDUS BETONITUOTE OY
Puh. 020 447 4300
www.rudusbetonituote.fi

TIILERI-TEHTAAT
Puh. (02) 484 300
www.tiileri.fi

WIENERBERGER OY AB
Puh 020 748 9200
www.wienerberger.fi

Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
Muuratut rakenteet  
ryhmän jäsenet


