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Kaupungistuminen
vaatii uusia ratkaisuja
Asuminen on noussut yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön
syksyn aluksi. Maan hallitus pohtii kohtaanto-ongelmaa eli entistä parempaa työn ja asumisen yhteen sovittamista. Rakennusalalta on saatu positiivisia tulevaisuudennäkymiä ja myös
sääntely on ajankohtaisena agendalla.
Tavoite kohtuuhintaisesta asumisesta on yhteinen. Siksi on
yllättävää, kuinka vaikeaa on saada aikaan aidosti asumisen
hintaan ja haluttuihin asumismuotoihin vaikuttavia ratkaisuja.
Rakentaminen keskittyy kiihtyvän muuttoliikkeen myötä entistä enemmän kasvukeskuksiin. Kaupungeissa palvelut ovat
lähellä ja työmatkat kuljetaan oman auton sijaan julkisilla liikennevälineillä tai kevyen liikenteen väylää pitkin. Muutos näkyy
muun muassa nuorten ajamien ajokorttien määrissä.
Halu kaupunkimaiseen asumiseen on johtanut siihen, että
reuna-alueiden sijaan sopivia rakennuspaikkoja metsästetään
keskusta-alueiden täydennysrakentamisesta ja raideliikenteen
solmukohdista. Näissä tontit ovat kuitenkin usein pieniä ja ahtaita. Hankkeiden toteuttaminen vaatiikin uusia ratkaisuja sekä
asuntotyyppeihin että hankkeiden toteuttamistapoihin.
Muualla Euroopassa on kaupunkiasumisen ja kaupunkipientalojen perinne paljon pidempi kuin Suomessa. Kävin juuri tutustumassa uusiin asuinalueisiin Hollannissa, jossa suurin osa
alueista oli sekarakenteisia. Alueilla oli sulassa sovussa uutta,
vanhaa, korkeaa ja matalaa. Tästä johtuen alueet olivat yllätyksellisiä ja viihtyisiä.
Meillä on perinteisesti rakennettu joko kerros- tai omakotitaloja. Valtaosa kasvukeskusten asuintaloista on kerrostaloja.
Kaavoihin saadaan asuntotuotannosta vain muutamia prosentteja pienimuotoisena kaupunkirakentamisena. Nyt pitääkin
miettiä uudenlaisia ratkaisuja suomalaiseen kaupunkirakentamiseen. Uskon, että onnistuneet pilottihankkeet tuottaisivat
haluttuja ratkaisuja meilläkin.
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Suomen kaupungistuminen
vaatii vaihtoehtoja asumiseen
Muuttoliike tuo asukkaat väljästi rakennetuilta alueilta kasvukeskuksiin,
mutta mieluiten suomalaiset asuisivat edelleen pientaloissa. Onko yhtälö mahdoton?
– Ei ole, vastaa professori Markku Hedman.
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”Asumisen toiveiden
ja todellisuuden
välillä on ristiriita.”
Toisaalta yhden ja kahden henkilön
asuntokuntien määrä on jo yli 75 prosenttia kaikista asuntokunnista. Erillisten
pientalojen keskimääräinen pinta-ala on
170 neliötä, joten ne ovat liian suuria pienperheiden tarpeisiin.
– Asumisen toiveiden ja todellisuuden
välillä on hämmentävä ristiriita, Markku
Hedman toteaa.
Keväällä valmistunut tutkimus kuitenkin osoittaa, että pientalo- ja kaupunkiasumisen parhaat puolet voidaan yhdistää. On
aivan mahdollista asua tiiviissä kaupungissa palveluiden ja hyvien yhteyksien ääressä ilman, että pitäisi tinkiä omasta rauhasta, pihasta ja sopivan kokoisesta kodista.
– Oikeanlaisella suunnittelulla nämä
eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, hän
sanoo.
”Tree of life”. Harjoitustyö,
asuntosuunnittelun jatkokurssi 2015,
TTY, Tommi Pesonen.

MIKSI EI MEILLÄKIN?
Markku Hedmanin mukaan suomalaisilla
on vahva mielikuva siitä, että pientaloasumiseen liitettävät laatutekijät eivät voisi toteutua kerrostaloissa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa.
– Ongelmana on, että suomalainen
asuntorakentaminen on hyvin monotonista. Meiltä puuttuvat lähes kokonaan ratkaisumallit perinteisten kerrostalojen ja erillisten pientalojen väliltä sekä kerrostalojen ja
pientalojen yhdistelmät, Hedman sanoo.

Muualla Euroopassa on kaupunkiasumisen ja kaupunkipientalojen perinne paljon pidempi kuin Suomessa.
– Esimerkiksi Lontoossa puretaan
metroasemien läheisyydestä kerrostaloja
ja rakennetaan pientaloja tilalle. Miksi ei
Suomessa? Usein vain todetaan, ettei vain
voi erilaisista tilanteista johtuen. Se on
väärä tapa ajatella. Pitäisi miettiä oikeat
ratkaisut suomalaiseen kaupunkirakentamiseen. Uskon, että onnistuneet hankkeet
tuottaisivat tulosta meilläkin.

PIENTALOPALETTI TOI RATKAISUMALLEJA URBAANIIN PIENTALOASUMISEEN
Tampereen teknillisessä yliopistossa valmistui keväällä professori Markku Hedmanin
johdolla tutkimushanke, jonka tavoitteena
oli kehittää pientalomalli suomalaiseen
kaupunkirakentamiseen.
Tutkimusryhmä kävi läpi satoja eurooppalaisia esimerkkejä, joista oman suunnittelutyön avulla haettiin perusominaisuuksia
suomalaiselle kaupunkipientalolle.
Yhteensä tuotettiin kaksikymmentä uudenlaista kaupunkipientalon ratkaisumallia, jotka
on ryhmitelty kuuteen eri kategoriaan.
– Vain yksi ratkaisu on niin sanottu townhouse, kaikki muut ovat ihan erilaisia. Kyse ei
ole tuotantoon valmiista talomalleista, vaan
kokonaisesta vaihtoehtojen kirjosta. Ne eivät
ole ”ota tai jätä” -tyyppiä, vaan eri ratkai-

suja voi kehittää ja liittää toisiinsa tarpeen
mukaan, Markku Hedman kertoo.
Pientaloteollisuus PTT ry:n koordinoiman
hankkeen työryhmässä olivat Markku
Hedmanin lisäksi tekniikan tohtori Jyrki
Tarpio, arkkitehti Juuso Heino ja arkkitehtiyo. Tommi Teronen.
Talopaletti-opas on tarkoitettu asuntojen
suunnittelun ja kaupunkien kaavoituksen
tueksi uusia kaupunkipientaloja ja niihin
perustuvia alueita toteutettaessa. Lisäksi se
pyrkii tukemaan ekotehokkaiden ja tiiviiden
kaupunkialueiden kehittymistä sekä luomaan
uutta liiketoimintaa suomalaiselle teolliselle
pientalojen tuotannolle.
Lähes kolmesataasivuisen oppaan voi
ladata maksutta verkosta http://tinyuri.com/
talopaletti.

ERILLISTALOT

TOWNHOUSEMUUNNELMAT

YHDISTELMÄT

Noppa

Siivu

Kvartteri

Domino

Ulokesivu

TIIVISTÄJÄT

KURIOSITEETIT

Minifilleri

Hyllykkö

Patiofilleri

Mobiili

Pätkä

Klusteri
Kerrossiivu

Miniblokki

Pop-up
Pihafilleri

Syöttösiivu
Citynoppa

Kategoriat ja ratkaisumallit havainnollistettuina.
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Yhteiskunnan megatrendit asettavat kuitenkin asumiselle aivan uudet vaatimukset.
– Meillä on menossa Suomessa rakennemuutos, joka on sekä suhteellisesti että
määrällisesti itsenäisen ajan suurin. Uudessa urbanismin aallossa kaivataan palvelua,
joita vain kaupungit pystyvät tarjoamaan,
professori Markku Hedman sanoo.
Suomalainen pientalorakentaminen on
murroksessa. Erillispientalojen suhteellinen
osuus asuntokannastamme on viimeisen
kymmenen vuoden aikana selvästi vähentynyt kerros- ja rivitaloasuntojen osuuden
kasvaessa.
Vuonna 2005 aloitettiin noin 16 000
omakotitalon rakentaminen, mutta määrä
on jo useamman vuoden ollut laskussa.
Pientaloteollisuus PTT ry:n mukaan viime
vuonna uusia aloituksia oli vain noin 6 000.
– Eikä kysymys ole vain taloussuhdanteista, sillä kerrostalojen rakentaminen
on ollut merkittävässä kasvussa, Markku
Hedman huomauttaa.
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Helsingistä raideliikenteen
verkostokaupunki

Helsingissä on hyviä esimerkkejä pienimuotoisesta
kaupunkirakentamisesta. Lisää toivottaisiin,
mutta kustannustehokkuus asettaa rajat.
Helsingin väkiluku kasvaa 10 000 asukkaalla vuosittain. Asuntotuotannon tavoite
nostetaankin nykyisestä 5 000 asunnosta
7 000 asuntoon vuodessa.
– Valtaosa asuintaloista on kerrostaloja. Kaavoihin saadaan asuntotuotannosta
vain muutamia prosentteja pienimuotoisena kaupunkirakentamisena kuten townhouse-tuotantona, projektipäällikkö Pia
Sjöroos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoo.
Helsingin strategiseen ohjelmaan kuuluu laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttaminen.
– Se edellyttää monipuolista asumista sekä toimivaa joukkoliikennettä. RaideJokeri on ensimmäinen kunnollinen poikkilinja Helsingin liikenteessä. Asuntoalueiden
suunnittelu painottuu nyt joukkoliikenneverkoston solmukohtiin.
– Yritämme saada kaavoihin monipuolista ja erilaista asumista, kuten townhouse-

tuotantoa. Nyt monet asuinalueet ovat aika
yksitoikkoisia, sillä samannäköistä tuotantoa syntyy helposti, Pia Sjöroos sanoo.
– Meidän täytyy löytää myös keinot
kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon.
Pikaraitiotien pysäkkien ympärillä on noin
600 metrin säteellä ns. bufferialue, jossa
voidaan vähentää pysäköintipaikkoja ja
säästää tuotantokustannuksissa.

”Miten saadaan
70–80 neliön taloja
tehokkaasti?”
OIKEITA RATKAISUJA ETSITÄÄN
Pia Sjöroos toteaa pienimuotoisen rakentamisen sopivan erinomaisesti täydennysrakentamiseen ja kaupunkirakenteen
tiivistämiseen.

Kruunuvuorenrannan länsirannassa
townhouse-rivistölle tuovat yhtenäisyyttä
räystäskorkeus, materiaalit ja väritysperiaatteet. Vaihtelua tuovat kattokerroksen
muuntelu ja julkisivun eteen sijoittuva vyöhyke, johon saa sijoittaa rakennusoikeuden
lisäksi esimerkiksi terasseja, viherhuoneita
ja erkkereitä. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.

– Kun kaavoitamme lisää asuntoja
jo olemassa olevalle alueelle, kysymme
alueen asukkaiden ja taloyhtiöiden edustajien mielipiteitä. Mieluummin omaan naapuriin toivotaan pienempimuotoista rakentamista kuin kerrostaloja, Sjöroos toteaa.
– Yhtenä ongelmana on, että townhouse-tyyppinen rakentaminen tuottaa isoja, jopa 150 neliön kokoisia asuntoja. Täytyisi ratkaista, miten saadaan 70–80 neliön
asuntoja kustannustehokkaasti.
Pia Sjöroos sanoo, että kaavoituksen
haasteita lisää eri tahoilta tulevat muutospaineet.
– Asuntojen tuottajat haluavat tehokkaampaa rakentamista ja helpommin
myytäviä asuntoja. Kaikkia osapuolia on
kuunneltava ja tehtävä kompromisseja.
Viimeisen neljän vuoden aikana on muutettu usean alueen kaavaa tehokkaammaksi.
Näitä ovat esimerkiksi Jätkäsaaren Saukonlaituri, Honkasuo, Kruunuvuorenranta
ja Koivusaari.
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– Östersundomiin oli tarkoitus tehdä paljon pienimuotoista rakentamista.
Natura-alue pienensi kuitenkin rakennusalaa, mutta alkuperäinen asuntotavoite
tulee täyttää.

HYVIÄ ESIMERKKEJÄ
Pia Sjöroosin mukaan kaavoituksessa täytyy tehdä kovasti työtä, jotta pienimuotoista kaupunkirakentamista saadaan toteen.
Hyviä esimerkkejä toki jo on.
– Alppikylässä pienimuotoisuus toteutuu hyvin. Uusimmassa kohteessa
townhouse-asumisesta on tehty entistä
yhteisöllisempi. Kaupunkipientalot muodostavat umpikorttelin, jonka keskellä on
asukkaiden yhteinen piha.
– Meri-Rastilan täydennysrakentamista suunnitellaan parhaillaan. Sinne on mahdollisuus saada townhouse-rakentamista.
Pia Sjöroos huomauttaa, että täydennysrakentaminen tulee tehdä olemassa
olevan kaupunkirakenteen ehdoilla.
– Esimerkiksi Oulunkylän Käskynhaltijantie on perinteinen, helsinkiläinen
alue, jossa on sekä pien- että kerrostaloja.
Vanhan pientaloalueen viereen ja Raide-

Jokerin kylkeen tehdään pienemmällä mittakaavalla ja alueen toisella puolella kuusikerroksisia rakennuksia. Näin kaupunkirakenne pysyy monipuolisena.
– Rantarakentamisessa tuuliolosuhteiden vuoksi rakennusmassat ovat rannalla
matalampia ja niiden takana on kerrostaloja. Näin mereltä tuleva tuuli ylittää rannan

NYT
TULEVAISUUDESSA

Helsingin Alppikylässä pääasiallinen asumismuoto on kaupunkipientalo. Valmiilla alueella
tulee asumaan noin 2 000 asukasta.

rakennukset. Esimerkiksi Kruunuvuorenrannan rakentaminen on aloitettu kerrostaloista, mutta rannalle tulee 2–3-kerroksisia,
varmasti arvokkaita asuintaloja.
– Helsinki-pientalosta on tullut hyvin
suosittu ja niitä on rakennettu eri puolille
Helsinkiä.
– Pienimuotoista rakentamista kuitenkin toteutuu, hiljalleen toivon kipinöinä.
Pia Sjöroos heittää vielä haasteen talotehtaille.
– Oman pientalon rakennuttajat ovat
siirtyneet hartiapankki-rakentamisesta talopakettien hankintaan. Toivon, että talotehtaat kehittäisivät mallistoonsa myös
kaupunkipientaloja. Nyt kaikki talopaketit
ovat ympärikäveltäviä. Olisi upeaa, jos yksittäinen asukas voisi hankkia oman asuntoviipaleensa ja naapurit hankkisivat omat
viipaleensa viereen.

Kaupunkipientaloja Helsingissä,
kuva Helsingin ksv:n täydennysrakentamisprojekti.
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Tampereella tavoitteena
keskitehokas rakentaminen
Tontinluovutuskilpailut ja kumppanuuskaavoitus ovat osoittautuneet hyviksi
toimintamalleiksi uudentyyppiseen asuntotuotantoon.

Vuores on yksi esimerkki
pienimittakaavaisesta kaupunkirakentamisesta Tampereella.
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Tampereen kaupungin kaavoituksen yhtenä tavoitteena on ns. keskitehokas rakentaminen, jota tulee olla kymmenen
prosenttia vuosittain kaavoitettavasta
asuntotuotannosta.
– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että
rakennukset ovat kooltaan omakotitalojen
ja kerrostalojen välistä, sanoo asemakaavapäällikkö Elina Karppinen Tampereen
kaupungilta.
– Kaikki uudet pientaloalueet ovat
melko tehokkaita. Entistä pienemmille
tonteille rakennetaan pienempiä asuntoja.
Asuntojen keskikoko pienenee koko ajan.
Kun asunnoissa on keskimäärin reilusti
alle kaksi henkilöä, ei ole tarvetta rakentaa
enää yhtä isoja pientaloja kuin aikaisemmin, Karppinen sanoo.
Hänen mukaansa asuntoalueita kaavoitetaan tällä hetkellä eri puolilla Tamperetta. Painopiste on tulevan raitiotien
varressa.
– Pyrimme tarjoamaan monipuolisesti
vaihtoehtoja asuntorakentamiseen, Karppinen linjaa.

YHTEISTYÖSSÄ TOIVOTTUUN
TULOKSEEN
Elina Karppinen nostaa Vuoreksen hyväksi esimerkiksi siitä, miten pienimuotoista
kaupunkirakentamista on Tampereella toteutettu.
– Vuores on uusi lähiö luonnon helmassa. Vuokreksesta on tavoiteltu kaupunkimaista, mutta mittakaavaltaan inhimillistä aluetta. Vuoreksen pääkadun varsi
on rajattu kerrostaloin, mutta kaikki muu
on matalampaa rakentamista kuten kytkettyjä pientaloja, Karppinen kuvaa.
Vuoreksessa käytettiin kumppanuuskaavoitusta.
– Otimme rakennusliikkeet ja niiden
suunnittelijat mukaan jo asemakaavan
suunnitteluun. Yhdessä mietimme, miten
pääsisimme toivottuun lopputulokseen.

Vuoreksen kaavoituksesta tehtiin paljon
valituksia, minkä johdosta aikataulut ovat
venyneet, mutta alkuperäiset ideat ovat
säilyneet hyvin.
Karppisen mukaan tontinluovutuskilpailut ovat myös hyvä keino ohjata tavoiteltuun rakennustapaan. Viime vuonna järjestettiin kilpailut Linnainmaalla ja Tesomalla.

”Perinteisiin
ratkaisuihin ei
tarvitse tyytyä.”
– Kilpailun voittajat tulivat mukaan jo
viimeistelemään asemakaavaa. Näin saatiin uudentyyppistä, tehokasta rakentamista, joka on toteuttamiskelpoista myös
rakennusliikkeiden näkökulmasta.
– Myös Muotialan alueella on tehty
paljon kehitystyötä. Yhtenä teemana on
alueen turvallisuus. Muotialaan on saatu
sekoittunut rakenne eli kerrostaloja ja pienimuotoisempaa rakentamista. Villilä on
jo valmiiksi rakennettu asuinalue, jossa
on onnistuneesti toteutettu kytkettyjä kaupunki-pientaloja muun tehokkaan pientalorakentamisen rinnalla.

VAIHTOEHTOJA ON OIKEASTI
Elina Karppisen mukaan kaavoituksen ongelmana on kustannustehokkuuden tavoittelu jopa ympäristön laadun kustannuksella. Liian usein tyydytään myös tekemään
kuten aina ennenkin eikä kehitetä uusia
ratkaisuja.
– Talopaletti-kirja on aivan loistava
teos kaikille alalla toimijoille. Siinä näytetään, että vaihtoehtoja on oikeasti eikä tarvitse tyytyä perinteisiin ratkaisuihin.
Karppinen sanoo, että kaavoituksen tavoitteena tulee aina olla mahdollisimman
korkea rakennetun ympäristön laatutaso.
– Se on iso kokonaisuus, johon liittyy
alueiden käyttötarkoitus, sekoittunut rakenne ja toimintojen yhteensovittaminen.
Yksityiskohtaisimmillaan laatutaso toteutuu materiaalien ja laadukkaan toteuttamisen keinoin.
– Asuinalueen suunnittelussa pysäköinnin ratkaisut ovat oleellista. Tampereen
keväällä hyväksytty pysäköintipolitiikka
antaa mahdollisuuden entistä lievempään
autopaikkojen määrään eli nyt pysäköintiäkin voidaan ratkaista uudella tavalla.

Yksi havainnekuva Tampereen Linnainmaan
tontinvarauskilpailun voittaneista ehdotuksista.
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Nuoren perheen
kestävä kivikoti
Moderni, huoleton ja juuri sopivan kokoinen.
Sellainen on unelmien kaupunkikivitalo.
Peppi ja Andreas Puhakka sekä heidän
4- ja 1-vuotiaat tyttärensä Filippa ja Josefina odottavat jo malttamattomina talvea.
Silloin edessä on muutto uuteen kotiin ja
perheen ensimmäiseen omakotitaloon.
Peppi ja Andreas eivät oikeastaan olleet
aivan vielä suunnitelleet rakennuttavansa omakotitaloa, mutta Basso-Kivitalojen
kohde Espoon Pellaslaaksossa lähellä palveluja, upean luonnon keskellä osoittautui
vaikeaksi vastustaa.
Puhakoiden moderni kaupunkikivitalo
on kooltaan 108 neliötä. Talossa on kaksi
kerrosta. Alakerrassa sijaitsevat kaksi makuuhuonetta ja yläkerrassa avarat oleskelutilat. Andreaksen mukaan talo on heidän
nelihenkiselle perheelleen täsmälleen sopivan kokoinen. – Itse asiassa jätimme
yhden makuuhuoneen pois, jotta saimme
yläkerrasta hieman avaramman. Tarpeen
vaatiessa yläkerran ruokailutilasta saa
myöhemmin käyttöön vielä yhden makuuhuoneen lisää, Peppi lisää.

selkeästä arkkitehtuurista, Peppi kiteyttää.
Puhakoiden talo on valmis kymmenessä kuukaudessa. Leca-harkoista rakennettava runko nousee todella nopeasti, eikä
rakenteiden kuivumista tarvitse odotella.
Myös julkisivu voidaan rapata saman tien.
Basso-Kivitalot rakentaa perheen kodin täysin valmiiksi avaimet käteen -periaatteella, joten pienten lasten vanhempien ei tarvitse itse osallistua työlääseen
rakentamisprosessiin mitenkään. Perheen
kerrostalokodista Kauniaisista on tontille
vain viiden minuutin matka, joten he voivat
käydä tontilla katsomassa rakentamisen
edistymistä aina silloin, kun siltä tuntuu.
Puhakoiden talo on yksi neljästä saman kadun varteen nousevasta erillistalosta. Ne on suunnitellut arkkitehti Sauli
Kosonen Kanttia2 Oy:stä. Arkkitehtuuriltaan ne edustavat juuri sellaista modernia
kaupunkikivitalon suunnittelua kuin Peppi
ja Andreas ovat toivoneet.
– Rakennuttajan hyvät suunnitelmat
sopivat meille oikeastaan sellaisenaan!

KIVITALO ON KAIKIN TAVOIN PARAS
Peppi ja Andreas halusivat nimenomaan
kivirakenteisen talon.
– Se on talvella lämmin, kesällä viileä
ja hiljainen. Pidämme myös modernista,

PEPIN, ANDREAKSEN, FILIPPAN
JA JOSEFINAN BASSO-KIVITALO
108 m2
Kaksikerroksinen, harkkorakenteinen
omakotitalo omalla tontilla
Suunnittelu: Kanttia2 Oy
Avaimet käteen -toimitus
Rakennusaika 10 kk
Talon kokonaishinta on
n. 350 000 € + tontti
Rakentaa: Basso Building Systems Oy

Andreas ja Peppi Puhakka sekä tyttäret Filippa
ja Josefina odottavat jo malttamattomia uuden
kotinsa valmistumista. Yläkerran avarista oleskelutiloista avautuu upea näkymä luontoon.
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OMAKOTITALOISTA ENTISTÄ PIENEMPIÄ
Pientaloteollisuus PTT ry ennustaa, että kompakteista omakotitaloista on tulossa
lähivuosien hitti kasvukeskusten asuntorakentamiseen – niin uusilla asuinalueilla
kuin täydennysrakentamisessa.
Alle sadan neliön omakotitalo tarjoaa hyvin suunniteltuna omakotitalo-asumisen
mukavuudet kohtuukustannuksilla. Pienten perheiden lisäksi kompakti omakotitalo
sopii myös yhden ja kahden hengen talouksille.
Asuntorakentaminen painottuu tulevina vuosina kasvukeskuksiin, joissa vaaditaan
maankäytöltä tehokkuutta. Kompakti omakotitalo on yksi ratkaisuvaihtoehto.
Kun yhdistetään muutokset kotitalouksien koossa, muuttoliike kasvukeskuksiin ja
suomalaisten asumistoiveet, voi veikata kasvavaa kysyntää pienille omakotitaloille.
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ARI PAUNA:

Pientalojen
tulevaisuus on
kaupungeissa
– Suomen asuntomarkkinoiden ongelmaa
ei ratkaista lisäämällä vuokra-asuntoja,
vaan tuottamalla kohtuuhintaisia ja -kokoisia
omistusasuntoja.
Näin sanoo toimitusjohtaja Ari Pauna Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä.
– Kaupungistumisen tulee olla tästä
eteenpäin suomalaisen asuntopolitiikan ja
yhdyskuntarakenteen pohja. Kaupungistuminen etenee vääjäämättä ja se on suuri
mahdollisuus, Ari Pauna toteaa.
RT:n arvioiden mukaan tänä vuonna
Suomessa valmistuu 31 000 uutta asuntoa.
– Se on hyvä alku, mutta tätä vauhtia on pidettävä yllä seuraavat 20 vuotta.
Kasvukeskuksiin vuoteen 2040 mennessä
tarvitaan 700 000 uutta asuntoa, joista
puolet pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle ja loput 14 kasvukeskukseen seutukuntineen.
Pauna sanoo, että tutkimusten mukaan
90 prosenttia suomalaisista haluaa oman
kodin ja heistä 62 prosenttia pientalon.
– Näin ollen pientalojen tulevaisuus on
kaupungeissa.
Pauna osoittaa kuntapäättäjille, rakennusteollisuudelle ja viranomaiselle avainkysymyksen: miten saadaan kohtuuhintaisia ja -kokoisia asuntoja oikeille paikoille.
– Ostajia ja rahoitusta kyllä on.

OSTAJILLA JÄRKITRENDI
– Kohtuuhintainen asunto on sellainen,
jonka keskituloinen voi ostaa noin 20 prosentin omarahoituksella ja pankkilainalla.
Lainaa saa, kun työllisyys on turvattu, Ari
Pauna määrittelee.
Hän huomauttaa myös, että erilaisilla
tuloilla saa asuntorahoitusta, kun oston

kohde on mitoitettu oikein asukkaan tulotasoon.
– Kasvukeskuksissa se tarkoittaa keskituloisen sinkun kohdalla jopa 20–30 neliön asuntoja.
Asunnon hintaan vaikuttaa etäisyys
kaupungin keskustasta. Paunan mukaan
asunnonostajat ovat viimeisen neljän vuoden aikana siirtyneet muotitrendistä järkitrendiin.
– Nyt etsitään kohtuuhintaisia asuntoja hyvien liikenneyhteyksien päässä sijaitsevista lähiöistä.

”Suomen tie on
kaupungistumisen tie.”

Asuntojen hinnat kasvukeskuksissa
ja maaseudulla ovat hyvin eriytyneet. Ari
Paunan mukaan eriytyminen voimistuu
entisestään, jos yhteiskunnan taloudelliset
suhdanteet paranevat.
– Harvaan asutuilla alueilla sekä pienettä kerrostalojen purkaminen on jo todellisuutta. Parempi purkaa kuin kantaa
ylläpitokustannukset. Asuntojen hintojen
laskuun on edelleen varauduttava 14 suurimman kaupungin ulkopuolella.
– Helsinki–Hämeenlinna–Tamperekasvukäytävä on Suomen ainoa AAAluokituksen arvoinen asuntoalue. Meidän

– Asunnonostajat ovat siirtyneet
muotitrendeistä järkitrendeihin,
Ari Pauna sanoo.

on pakko ymmärtää, että 5,5 miljoonaa
ihmistä ei voi asuttaa Suomea Hangosta
Nuorgamiin. Ruotsin kymmenen miljoonan
ihmisen kansa asuu Tukholmasta etelään
ja sielläkin pääosin rannikolla.

KYNNYS POIS KASVUKESKUKSISTA
Kasvukeskusten asuntopula merkitsee Ari
Paunan mukaan sitä, että taloudellinen toimeliaisuus on liian alhaista.
– Ei varmaan innosta lähteä taantuvalta paikkakunnalta tuetusta vuokraasunnosta töihin vaikka Helsinkiin, kun koko
palkka menee vuokraan. Kynnys omaan
asuntoon tai markkinaehtoiseen vuokraasuntoon täytyy saada mahdollisimman
matalaksi.
–Asuntomarkkinat ovat Suomen talouden veturi. Tarvittavien uudisasuntojen
projekti on arvoltaan 100–150 miljardia
euroa ja tarjolla on paljon verotuloja. Luulisi
niiden kiinnostavan eri osapuolia.
Ari Pauna sanoo, että kunhan sote- ja
kuntaratkaisut saadaan päätökseen, tiedetään Suomen yhdyskuntarakenne.
– Mutta kun päättäjät jahkailevat näiden isojen asioiden keskellä, niin asukkaat,
ostajat, rakennusteollisuus, viranomaiset
ja pankit näyttävät jo tietä. Suomen tie on
kaupungistumisen tie.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kasarmialueen vanhat rakennukset
muuttuvat asunnoiksi ja toimistoiksi
sekä saavat rinnalleen uusia asuinrakennuksia.

Hennalassa on kolmisenkymmentä
komeaa punatiilistä rakennusta,
jotka on tehty Venäjän vallan
aikana 1900-luvun alussa.

Kivestä muuraamalla Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Petri Koivisto

Hennalasta
monipuolinen
asuinalue Lahteen
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– Hennalan käyttötarkoituksen muutos tuli ihan yllättäen. Nyt tavoitteena on säilyttää
vanha rakennuskanta, rakentaa uutta ja luoda Hennalasta vetovoimainen asuinalue,
projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen Lahden kaupungilta kertoo.

– Meitä hieman kritisoitiin siitä, että
alueelle olisi pitänyt laatia uusi asemakaava ennen kuin rakennuksia alettiin korjata
ja käyttötarkoitusta muuttaa. Tavoitteena
on kuitenkin saada rakennukset mahdollisimman pian uuteen käyttöön. Tyhjillään

”Käyttötarkoituksen
muutoksiin piti
tarttua nopeasti.”

Hennalan varuskunnan lopetus tuli yllätyksenä Lahden kaupungille.
– Vielä vuonna 2012 puolustusvoimat
ottivat kantaa yleiskaavaan toteamalla,
että Hennala säilyy varuskuntana. Seuraavana vuonna tehtiin päätös varuskunnan lopettamisesta, mikä tapahtui 2014,
projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen
Lahden kaupungilta kertaa viime vuosien
tapahtumia.
Lahden kaupunki ei olisi tarvinnut uutta
asuinaluetta, sillä yleiskaavassa on Jakosen mukaan ihan tarpeeksi tonttivarauksia
asuinrakentamiselle.
– Mutta kun tilanteet muuttuivat, piti
tarttua toimeen nopeasti, Jakonen sanoo.
Senaatti-kiinteistöt omistaa alueen rakennukset ja se laittoi ne heti myyntiin.
– Suurin osa on jo myyty yksityisille
ostajille, jotka kunnostavat rakennuksia
asunnoiksi ja toimitiloiksi. Isommat rakennukset ovat vielä myymättä. Rakennukset
ovat suojeltuja eli niiden korjaamiseen on
omat sääntönsä. Kiinteistöjen ostajille onkin laadittu korjaus- ja ympäristöoppaat.
Punatiiliset rakennukset ovat suhteellisen hyvässä
kunnossa, sillä puolustusvoimat piti niistä huolta
pikaiseen lähtöönsä asti.

olevat rakennukset rapistuvat ja niihin kohdistuu ilkivaltaa.
Hän kiittää Senaatti-kiinteistöjä hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä.
– Kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet olosuhteiden muuttuneen Hennalassa oleellisesti.

HELMI LÄHES KESKUSTASSA
Hennalan alue sijaitsee vain pari kilometriä
Lahden keskustasta.
– Moni onkin hämmästellyt, miten
tällainen alue voi olla keskellä yhdyskuntarakennetta, Pirkko-Leena Jakonen sanoo.
Hennalassa on kolmisenkymmentä
komeaa punatiilistä rakennusta, jotka on
tehty Venäjän vallan aikana 1900-luvun
alussa. Suurimmat rakennukset ovat kaksi pitkää miehistökasarmia. Kaikki vanhat
tiilirakennukset sekä vaaleaksi rapattu sotilaskoti kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön alueeseen eli ne
tullaan säilyttämään alueen käyttötarkoituksen muuttuessa. Vanhoihin rakennuksiin etsitään niihin sopivaa uutta käyttöä
asuntoina, toimitiloina tai muina työpaikkaja harrastetiloina.
– Rakennukset ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Puolustusvoimillahan ei

15
Kivestä muuraamalla

ollut tarkoitus luopua alueesta, joten kiinteistöistä on pidetty huolta.
Alueella on jo uutta elämää. Punkrockyhtye Apulanta on kunnostanut komentajan talosta treenikämpän ja muuttaa
sotilasmuseota rokkimuseoksi. Entisessä
opintokeskuksessa toimii makeisten maahantuoja, Upseerikerho jatkaa ravintolana
ja juhlapaikkana ja entinen ratsuväkirykmentin kasarmi toimii kokous- ja juhlatilana.
Suurin yksittäinen peruskorjaus on
muonituskeskuksen muuttaminen Hämeen pääpoliisilaitokseksi, joka siirtyy parin vuoden kuluttua Lahden keskustasta
Hennalaan.
– Ihan kaikkea ei voi säilyttää. Esimerkiksi sairaalarakennus joudutaan purkamaan, Jakonen toteaa.

PUNATIILI KESTÄÄ KATSEITA

OMALEIMAINEN OSA LAHTEA

Hennalan arvokkaan komea ilme syntyy
vanhoista punatiilirakennuksista sekä jyhkeästä puustosta.
– Olen laittanut merkille, miten vanha
punatiili on aina hyvän näköinen – niin
auringon paisteessa, sateessa kuin kaikkina vuodenaikoina, Pirkko-Leena Jakonen
tuumii.
– Haluamme säilyttää myös sotilaallisen ympäristön mahdollisimman ennallaan. Pienet kukkapenkit eivät Hennalaan
sovellu.
– Kunhan kasarmialueen aidat poistetaan ja kaupunkilaiset löytävät tämän,
moni varmasti yllättyy iloisesti. Vielä kun
saisimme Hennalan seisakkeen uudelleen käyttöön. Sillä olisi suurta merkitystä
niin alueen yrittäjille kuin asukkaille, varsinkin junalla pääkaupunkiseudulla töissä
kävijöille.

Pirkko-Leena Jakosen mukaan Lahden
kaupungin tavoitteena on kehittää Hennalasta uusi, omaleimainen osa Lahtea.
Alueelle tulee ns. sekarakenne eli asuntojen lisäksi on toimisto- ja toimitiloja.
Hennalaan kuuluu noin 30 hehtaarin
harjoituskenttäalue, jonne suunnitellaan
uutta asuinaluetta. Sen kehittämiseksi
julistettiin ideakilpailu, jonka tuloksena
valittiin viisi huipputyöryhmää mukaan
ideointiin. Pääosa suunniteltavasta rakentamisesta on asuntoja, kaikkiaan noin
100 000 kerrosneliötä.
– Sekä vanhojen kiinteistöjen kunnostus että uusien talojen rakentaminen
pyritään toteuttamaan vaiheittain. Alueen
toteuttaminen tulee kestämään pitkään
ja on tärkeää, etteivät ensimmäisetkään
muuttajat koe asuvansa jatkuvalla rakennustyömaalla, Pirkko-Leena Jakonen korostaa.
– Toivotaan, että kasarmialueen vanhat rakennukset ovat löytäneet parissa
kolmessa vuodessa uudet omistajat ja
kiinteistökehittäjät. Uudisrakentaminen alkaa varmaan muutaman vuoden päästä.
Parikymmentä vuotta saattaa kulua ennen
kuin koko alue on valmis, Jakonen arvioi.

Hennalassa on kolmisenkymmentä komeaa
punatiilistä rakennusta, jotka on tehty Venäjän
vallan aikana 1900-luvun alussa.

Asuntomessuja
kasarmialueille
Entiset varuskunta-alueet tarjoavat hyvät puitteet asuntomessuille. Vuoden
2019 messut pidetään Kouvolan Korialla ja 2020 messut Tuusulassa.
Kouvolan kaupunki järjesti syksyllä
2015 yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Osuuskunta Suomen
Asuntomessujen kanssa suunnittelukilpailun, jonka tarkoituksena oli ideoida
vetovoimaisen asuinalueen sovittamista Korian entisen varuskunta-alueen
yhteyteen.
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n vetämän työryhmän ehdotus
”Koriaa” valittiin voittajaksi. Palkintolautakunnan mukaan ”Koriaa” on vähäeleinen ja melkein itsestäänselvän oloinen.
Katuverkko on taloudellinen ja hahmottuu luontevasti. Uudet korttelit asettuvat
luontevaksi osaksi aluetta, mutta jättävät tilaa kasarmialueen olemassa olevalle järjestykselle eivätkä kiistele sen
kanssa huomiosta.
Tuusulaan tuleva noin kuuden
hehtaarin kokoinen asuntomessualue
sijaitsee entisen varuskunnan alueelle
rakentuvalla Rykmentinpuiston asuinalueella, Hyrylän keskustan tuntumassa. Asuntomessualue on osa suurempaa Rykmentinpuiston kokonaisuutta,
ja koko Rykmentinpuiston alueelle tulee
tulevaisuudessa 10 000–15 000 uutta
asukasta. Asuntomessualueesta rakentuu luonnonläheinen, asukkaiden tarvitsemat palvelut tarjoava kyläkaupunki.
Tuusulan kunnan ja Asuntomessujen tavoitteena on kehittää Rykmentinpuistosta nollaenergia-alue.
Kaikkien aikojen ensimmäiset asuntomessut järjestettiin Tuusulan Lahelanrinteessä vuonna 1970. Näin ollen
vuoden 2020 messut ovat 50-vuotisjuhlamessut.
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Mansardi laskeutuu
julkisivuiksi
Uudisrakennus kunnioittaa Oulussa vanhan
teollisuusalueen historiaa yllättävällä tavalla:
julkisivut on ladottu kattotiilistä.

ASUNTO OY ÅSTRÖMIN RANTA,
KASARMITIE 7, OULU
Rakentaja Hartela-Forum Oy
6 kerrosta, bruttoala 1 900 m2
20 asuntoa, joista osa ylemmissä
kerroksissa kaksitasoisia
Julkisivu: Wienerberger Datura,
Natural red ja levyrappaus
Rakenneratkaisu:
paikalla valettu betonirunko
Rakennusaika 4/14–9/15
Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Järvinen &
Kuorelahti Oy
Rakennesuunnittelu:
Insinööritoimisto Putkonen Oy
LVI-suunnittelu: Optiplan Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkö-Arktia Oy
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PERSOONALLISESTI ALUEEN
HENKEEN
Åströmin Rannan arkkitehtisuunnitteluun
vaikutti alueen olemassa oleva rakennuskanta.
– Tontti on erittäin tiukka ja haastava,
rakennuspaikka lienee Oulun hienoin, sanoo arkkitehti Ari Järvinen.
– Vanhimmat teollisuusrakennukset
ovat 1800-luvun lopusta ja tuoreimmatkin
vivahtavat jugendiin mansardikattoineen,
Jari Kuorelahti lisää.
Kaava määritti julkisivumateriaaliksi punatiilen ja rappauksen. Koko tontin alueella
on pysäköintilaitos pihakannen alla.
– Paikalla muurattu tiiliverhous kannen
päälle tuntui raskaalta ratkaisulta, Ari Järvinen sanoo.
JK-arkkitehdeillä syntyi ajatus toteuttaa julkisivu punaisista kattotiilistä. Tämä ratkaisu yhdistää uudisrakennuksen

alueen vanhoihin mansardikattoihin ja
antaa rakennukselle oman, persoonallisen
ilmeensä.

EHDOTUS KIITTÄEN LÄPI
JK-arkkitehdit kutsuvat julkisivua ”tiiliseksi
sadetakiksi”. Ehdotus oli ilmeeltään yllättävä sekä rakennuttajalle että kaupungin
viranomaisille.
– Kaupunkikuvatyöryhmä vaalii vanhoja teollisuusympäristöjä. Tiilinen sadekatto hyväksyttiin miljöötä täydentävänä
elementtinä. Rakennuttajan päätöksenteossa auttoi varmasti se, että meillä oli
esittää hyviä referenssejä kattotiilen käytöstä julkisivuissa eri puolilta Eurooppaa,
Ari Järvinen toteaa.
Suunnittelun yhtenä innoittajana on
myös korttelia ympäröivä, upea puistoalue.
– Ylimmissä kerroksissa puiston puoleisessa päädyssä vesikaton ja tiilijulkisivujen muodostaman kuoren alla on suuret
ikkunapinnat. Ne keventävät rakennuksen
ilmettä ja niistä avautuvat hyvät näkymät
puistoon, Jari Kuorelahti sanoo.

Asunto Oy Åströmin Ranta rakentui
ahtaalle tontille, Oulun Hupisaariin
upealle paikalle.

Kivestä muuraamalla

Asunto Oy Åströmin Ranta valmistui viime
vuonna ensimmäisenä kortteliin, johon tulee kaikkiaan neljä asuinkerrostaloa. Kortteli sijoittuu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti yhdelle Oulun arvokkaimmista
alueista. Alueella toimi aikoinaan Weljekset
Åströmin nahkatehdas, joka oli Pohjoismaiden suurin.
Kortteli on Hupisaarten kaupunginpuistossa Lasaretinväyläksi nimetyn kanavan rannalla.
Alueen toteutusta edelsi Oulun kaupungin järjestämä tontinluovutuskilpailu,
jonka Hartela-Forum voitti. Tämän jälkeen
urakoitsija valitsi kolmen arkkitehtitoimiston luonnoksista rakennusten toteutuksen pohjaksi Arkkitehtitoimisto Järvinen &
Kuorelahti Oy:n ehdotuksen.
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Historia ja nykyaika
kohtaavat
Arabiankadulla

AS OY HELSINGIN ARABIANKATU 4
Rakennuttaja:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto
Brunow & Maunula Oy (Part of Sweco),
pääsuunnittelija Pekka Ojalammi
Rakennuttajatehtävät:
Rakennuttajatoimisto Demaco Oy
Rakennesuunnittelu:
A-Insinöörit Turun Juva Oy
Urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
Valmistunut kesäkuussa 2015
Julkisivu paikallamuurattu käsinlyödyistä
tiilistä, Terca Pastoral
Välipohjat paikallavaletut
Vuokra-asuntoja 145 kpl, keskikoko 57 m2
Kolme liiketilaa
Kestävä Kivitalo -palkinto 2016

LUHTITALO PIHALLA
Rakennuksen korkomaailma on sovitettu ympäristöönsä: itäinen julkisivu on kahdeksan- ja
eteläinen viisikerroksinen.
Kaava olisi mahdollistanut sisäpihalle kahdeksankerroksisen nopan, mutta sisäpihalle
suunniteltiin nelikerroksinen luhtitalo ja loppu
kerrosala sijoitettiin kadunvarsitaloon.
– Asunnoissa pyrittiin tehokkaisiin pohjaratkaisuihin. Porrashuoneiden suuri syöttötehokkuus johti käytävämäisiin porrashuoneisiin, joihin on annettu ilmettä kalakuvioidulla
graafisesta betonista tehdyllä sivuseinällä.

KÄSINLYÖTY TIILI ANTAA ILMETTÄ

Helsingin Arabianrannassa uusi asuinkerrostalo on
sovitettu sekä vanhoihin teollisuusrakennuksiin että
alueen moderniin henkeen. Käsinlyöty tiili oli varma
valinta julkisivujen materiaaliksi.
As Oy Arabiankatu 4:n naapurustossa on
Arabian tehtaan punatiilirakennuksia 1870luvulta, rapattuja tuotantolaitoksia 1930- ja
40-luvuilta sekä Pop & Jazz Konservatio
vuodelta 1995. Muuten Arabianranta on
uudisrakentamista, vieressä on muun
muassa kahdeksankerroksisia pistetaloja.
– Hyvin ahtaalle tontille piti sovittaa
asuinrakennus, jossa on kerrosalaa yli

10 000 neliötä, arkkitehti Pekka Ojalammi
Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy:
stä sanoo.
– Julkisivut päätettiin muurata käsintehdystä tiilestä. Elävä julkisivutiili yhdistää
uudisrakennuksen vanhoihin teollisuusrakennuksiin. Pihan puolen valkoisiksi rapatut pinnat liittävät rakennuksen 30- ja 40lukujen tehdasmiljööseen.

Käsinlyödyt tiilet on valmistettu tiilenpolton
perinteitä kunnioittaen.
– Tiilet eivät ole moduulimittaisia. Kapealla pystysaumalla ja normaalia leveämmällä
vaakasaumalla säädettiin tiilimoduuli tasamitoille. Muurarille tehtiin vielä limityskaavio,
Pekka Ojalammi sanoo.
Rakennuksessa on käytetty tiiltä paljon.
Tontin rajoja myötäilevän, kansipihan alle jäävän autohallin seinät ovat tiilimuurattuja, samoin arkadin pilarit ja parvekkeiden pielet on
verhottu tiilellä.
Pekka Ojalammi on hyvin tyytyväinen lopputulokseen.
– Rakennuttajan tavoitteena oli laadukas
asuintalo ja yhdessä mietittiin, miten rakennuskustannuksiin varatut rahat parhaiten
käytettäisiin. Vuokratalojen toteuttamisessa
on tärkeää, että käytetään kulutusta kestäviä
ja helppohoitoisia materiaaleja.
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Tiilen ohutsaumamuuraus on saanut Keski-Euroopassa varsin suuren suosion, etenkin
arkkitehtien keskuudessa. Todennäköisesti menetelmä otetaan käyttöön Suomessakin.
Menetelmä poikkeaa perinteisestä 15 mm:n
paksuisella saumalla tehtävästä julkisivumuurauksesta siinä, että sauman paksuus
on sekä pysty- että vaakasaumoissa ainoastaan 4–6 mm kohteesta riippuen.
Ohutsaumalla saatava julkisivupinta
on yhtenäinen ja muurimaisuutta korostava. Menetelmä edellyttää tiilien sekalimitystä, jolloin pystysaumat eivät ole

samassa linjassa, eivätkä ne muodosta
selkeää juoksuakaan. Mitoitus on vapaa,
sillä muurari lisää jokaiseen tiiliriviin aina
sopivanmittaisia täytekiviä, mikä tekee julkisivusta myös elävämmän.
Muurin sidonta runkoon tehdään perinteistä hieman ohuemmilla tiilisiteillä ja
rakenteen tuuletus toteutetaan perinteisen

muurauksen tapaan ensimmäiseen tiiliriviin jätetyillä pystysauma-aukoilla.
Ohutsaumamuuratusta julkisivusta tulee perinteistä muurausta lujempi ja myös
kosteusteknisesti hyvin toimiva muurirakenne. Ulkonäöllisesti muuraustapaan
soveltuvat ehkä parhaiten pinta- ja reunamuodoltaan hieman karheat tiilet.

Belgian Chaumont-Gistouxissa sijaitsevan pankkirakennuksen julkisivut ovat ohutsaumamuuratut.

Kivestä muuraamalla Teksti ja kuvat: Wienerberger Oy Ab

Ohutsaumamuuraus
suosiossa Keski-Euroopassa
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RAPATTU TIILI

Kestävä ja
ilmeikäs julkisivu
Tiilestä muurattu julkisivu saa usein pintaansa myös
rappauksen. Puhtaaksimuuraus ja rappaus eivät
kilpaile keskenään, päinvastoin: molemmilla on etunsa
ja usein ne täydentävät toisiaan.
– Julkisivuissa puhtaaksimuuraus ja rappaus ovat pintoina ihan erilaiset. Puhtaaksimuurattu on tunnelmaltaan vankka ja
muurimainen, kun taas rappaus antaa kevyemmän vaikutelman, arkkitehti Veikko
Mäkipaja Arkkitehdit Hannunkari ja Mäkipaja Oy:stä tiivistää näiden kahden pinnan
ulkoisen eron.
Rapattu pinta tuo hyvin esille rakennuksen plastisia muotoja. Rappausta käytetään usein tiilipinnan kontrastina – ja
myös päinvastoin.

KESTÄVÄ JULKISIVU
– Jos haluaa kestävän julkisivun, silloin
tiili ja rapattu tiili ovat hyviä vaihtoehtoja,
Veikko Mäkipaja sanoo.

– Heidän toimistonsa on tehnyt paljon
tällaisia kohteita erittäin vaativiin olosuhteisiin. Esimerkiksi Helsingin Eiranrantaan
valmistui kahden talon As Oy Eiran Kommodori kahdeksan vuotta sitten.
– Siinä muurauksen päälle tehtiin moderni kaksikerrosrappaus ja julkisivut ovat
kestäneet erittäin hyvin, Mäkipaja toteaa.
Tänä vuonna valmistui Helsingin Lauttasaareen As Oy Larunportti.
– Se on yksiaineinen rakennus, jossa
sileä valkoinen rappaus ja aukotus tuovat
massoittelun selkeästi esille.
Molemmat kohteet ovat vapaarahoitteista asuntotuotantoa, mutta tiilen ja rappauksen yhdistelmä ei ole kallis ratkaisu
sinänsä.

Rapattu pinta ja muurattu tiili antavat toisilleen
myös kontrastia, sanoo arkkitehti Veikko Mäkipaja.

– Moni rakennuttaja haluaa tällaisen
ratkaisun, koska he ymmärtävät sen kestävyyden tuomat edut rakennuksen elinkaaren aikana. Rapatun tiilijulkisivun saa
toisaalta myös sopimaan ara-tuotannon
rajoihin, Veikko Mäkipaja sanoo.
Arkkitehdit Hannunkari ja Mäkipaja Oy
onkin suunnitellut Espoon Asunnoille, Asuntosäätiölle ja Helsingin ATT:lle asuinkerrostaloja, joissa on tällainen julkisivurakenne.

MELKEIN MINNE VAIN
Veikko Mäkipaja sanoo tiilen ja rappauksen
muodostaman julkisivuratkaisun olevan
hyvin pätevä ratkaisu melkein kaikessa
kaupunkirakentamisessa.
– Vaikea kuvitella, mihin se ei sopisi.
Hyvin korkea rakentaminen voi muodostua
teknisesti hankalaksi.
– Värikkäät rapatut julkisivut muodostavat hyvää kaupunkiseinää, tosin myös
valkoinen on aina ajankohtainen.
– Tällä hetkellä suunnittelemme
muun muassa vahvan oranssin väristä
kohdetta, jossa on kontrastina valkoista
ja harmaata.

As Oy Eiran Kommodorissa Helsingissä on tiilen
päällä kaksikerrosrappaus. Julkisivu on kestänyt
vaativissa olosuhteissa meren rannalla hyvin.
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”Rappaus tuo
esiin rakennuksen
plastisia muotoja.”

Helsingin Lauttasaaressa
vastavalmistunut
As Oy Larunportti on
selkeän tyylikäs.
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Kevyempi tiili
tervetullut työmaille
Sekä muurausurakoisija että muurari ottavat
ilolla vastaan tiedon tiilikoon pienenemisestä.

Muurari Tommi Porttikallio muuraa
kerrostalon julkisivua Muurausliike
Sami Vanne Oy:n työmaalla Lahdessa.
– Kevyempi tiili on työnteon
kannalta todella hyvä uudistus.
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taavaa tiiltä painaa noin 4 kiloa. Vaikka
pienempiä tiiliä menne neliölle neljä kappaletta enemmän, muurarin työ kevenee
konkreettisesti.
– Tämä on suuri parannus muurareiden työn ergonomiaan. Nykyisin kaksi kolmasosaa muuratuista tiilistä on tätä poistuvaa kokoa. Raskaiden tiilien käsittely käy
jäseniin ja niveliin. Kevyemmän tiilen myötä muuraustyö inhimillistyy paljon. Kaikki
ovat varmasti tyytyväisiä muutokseen,
luonnehtii työnjohtaja Sami Vanne.
Tommi Porttikallio sanoo, että hänelle
on isoista käsistä ollut hyötyä tiilien käsittelyssä.

Kivestä muuraamalla

Tommi Porttikallio muuraa kerrostalon
julkisivua Muurausliike Sami Vanne Oy:n
työmaalla Lahdessa. Työ sujuu rutiinilla,
sillä Porttikallio oli jo 14-vuotiaana kesätöissä Sami Vanteella ja vakituisena muurarina hän on ollut jo 17 vuotta.
Porttikallion mukaan päivässä pitäisi
muurata 700–800 tiiltä.
– Mutta on niitä ollut parin tuhannen
kivenkin päiviä, hän sanoo.
Lahden urakka on loppusuoralla. Kun
se valmistuu, Tommi Porttikallio on muurannut taloon 70 000 tiiltä.
Poistuva RT-kokoinen tiili (285x135x85
mm) painaa 4,6 kiloa ja uusi koko vas-

POISTUVAT TIILIKOOT
NRT (270x130x75) ja RT85 (285x135x85)
> uusi koko RT75 (285x135x75 mm)
MRT85 (285x85x85)
> uusi koko MRT75 (285x85x75 mm)

– Mutta ylöspäin muuratessa tiilen
paino käy ranteeseen, Porttikallio toteaa.
– Raskaiden tiilien nostelu käy muutenkin vartalolle. Kevyemmät tiilet ovat
tervetulleita. Onhan se hyvä, jos eläkkeellä
voi liikkua muutenkin kuin rollaattorilla.

Tiilikokoihin muutoksia – varaudu ajoissa
Tiiliteollisuusliiton jäsenyritykset ovat tehneet tiilikokojen standardointimuutoksen,
jonka myötä NRT-tiili poistuu julkisivutiilien valikoimasta ja 85 mm korkeat tiilikoot
korvataan matalammilla 75 mm korkeilla
tiilillä.
Miksi vakiintuneita tiilikokoja päätettiin muuttaa? Tiilijulkisivun ulkonäköön
kiinnitetään entistä enemmän huomiota,
mikä arkkitehtonisesta ja kaupunkikuvallisesta näkökulmasta on erinomainen asia.
Muutos kysynnässä on vaikuttanut siihen,
että tiilen erilaisten pintojen ja värien
määrä on lisääntynyt. Muurauskohde
edellyttää usein erityisiä, yksilöllisiä ratkaisuja tiilen valmistamiseksi. Julkisivutiilien
myynti onkin kehittynyt yhä enemmän
projektimyyntiin. Se asettaa tiilituotannolle ja toimituskyvylle haasteita, varsinkin
kun tuotantolaitosten määrä on vähentynyt. Kun esimerkiksi Tanskassa on vain
yksi tiilikoko ja kymmeniä tuotantolaitoksia, meillä Suomessa on vain neljä tuotantolaitosta, mutta seitsemän erilaista
tiilikokoa. Vähentämällä kokovaihtoehtoja
turvataan laadukkaiden, kotimaisten
tiilituotteiden saatavuus asiakkaiden
toivomassa laajuudessa kohtuullisilla
toimitusajoilla.
Päätös madaltaa MRT85- ja RT85-tiilikokoja perustuu myös tiilen kysynnässä

pääasiassa esteettisistä syistä tapahtuneeseen muutokseen. Matalat tiilikoot
ovat kasvattaneet suosiotaan ja osuuttaan tiilimyynnissä
Mitä muutos vaikuttaa suunnitteluun?
Muutos yksinkertaistaa suunnittelua, kun
kokoja on vähemmän. Uudessa koossa
tiilen pituus (285 mm) ja korkeus (75 mm)
ovat mittasuhteiltaan sopusoinnussa keskenään. Tiilivalikoimassa säilyy edelleen myös uutta kokoluokkaa matalampi
60 mm korkea tiili.
Mitä muutos vaikuttaa rakennuttajille ja
rakennusliikkeille? Kun kokovaihtoehtoja
on vähemmän, tiiliä pystytään valmistamaan pidempinä sarjoina kustannustehokkaammin. Pidemmällä aikavälillä
kokomuutos hillitsee painetta nostaa
tiilituotteiden hintaa. Kun tuotanto tehostuu, myös tuotteiden toimitusajat pysyvät
kohtuullisina.
Mitä muutos vaikuttaa muurausurakoitsijoille? RT85-kokoinen tiili painaa
lähes viisi kiloa, joten sen muuraaminen
on muurareille fyysisesti raskasta. Työergonomian ja jaksamisen kannalta uusi
RT75-tiili on kevyempi ja miellyttävämpi
muurata. Uuden tiilikoon neliömenekki
39 kpl/m2 asettuu NRT-tiilen ja RT85-tiilen

väliin, eikä vaikuta siten merkittävästi
muurausnopeuteen.
NRT-kokoisen julkisivutiilen tuotanto
päättyi huhtikuussa. Onko tiilikokoa
enää saatavissa? Tiilikokoa valmistetaan
tilauksesta kohteisiin, joiden olemassa
olevissa suunnitelmissa julkisivu on
mitoitettu NRT-tiilelle. Ainoana poikkeuksena punaista NRT-tiiltä valmistetaan
varastoon hormien muurausta varten.
Suunnitteille tulevissa julkisivukohteissa
ei tule enää käyttää NRT-tiilikokoa.
MRT85- ja RT85-tiilikoot jäävät pois
vuoden 2016 lopussa. Onko niitä enää
sen jälkeen saatavissa? Jos julkisivusuunnitelmat on ehditty toteuttaa ennen
vuoden 2017 alkua, valmistetaan MRT85ja RT85-tiiliä projektikohtaisesti vähintään
vuoden 2017 ajan.
Koska MRT75- ja RT75-tiilikokoja on
saatavissa? Uusia tiilikokoja valmistetaan
projektikohtaisesti jo nyt. Varastotuotteina uutta tiilikokoa on rajoitetusti saatavissa vuoden 2017 alusta alkaen.
Vuoden 2018 alkuun mennessä uudet
tiilikoot ovat suurimmalta osaltaan korvanneet vanhat tiilikoot myös tehtaiden
varastossa.
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Paksueristerappauksella
on jalansijaa Turussa

RAPPAUSRATKAISUT

JULKISIVUIHIN

Stålarmintiellä Turun keskustassa on käytössä sekä perinteisiä paksueristerappauksia että
niistä jalostettuja uudempia versioita. Kummallakin menetelmällä on etunsa ja kannattajansa.
Turun keskustassa on runsaasti ennen viime vuosisadan puoltaväliä rakennettuja,
julkisivultaan rapattuja asuinkerrostaloja.
Kaupunkiin onkin kehittynyt osaava joukko
rappausurakoitsijoita, joiden ei ole välttämättä tarvinnut lähteä Varsinais-Suomen
rajoja kauemmas ”kalaan”.
– Aloitimme TVT-Asuntojen kohteessa
kaksi vuotta sitten uudemmalla paksueristerappauksella. MonoRoc-eristerappaus
tehdään yhdellä laastilla alusta loppuun
asti. Erittäin tärkeää on huolehtia jälkikastelusta, toteaa toimitusjohtaja Risto Haapala kohteen rappausurakoitsijana toimivasta Tasoite ja Rappaus Oy:stä.
Haapala korostaa, että rappausurakoitsijan on hallittava kaikki menetelmät ja
oltava valmis toteuttamaan työt suunnittelijan näkemysten mukaisesti. Paras loppu-

tulos syntyy hänen mielestään silloin, kun
urakoitsijankin osaamiselle yksityiskohtien
ideoinnissa jätetään tilaa.
– Tässä kohteessa on ollut käytössä
kahta erilaista paksueristerappausta. Itse
olen uudemman menetelmän kannalla,
koska siinä voidaan jättää yksi työvaihe
pois lopputuloksen lainkaan kärsimättä.
Menetelmästä riippumatta on kuitenkin
oltava tarkkana yksityiskohdissa, kuten
liikuntasaumojen sijoittamisessa ja mitoittamisessa.
Haapala muistuttaa paksueristerappauksen suuresta painosta, jonka johdosta rappauskerros aina painuu alaspäin.
Neliöpaino on 55 kg/m2, minkä seurauksena rappaus laskeutuu kerroslukumäärästä
riippuen enimmillään jopa useita senttimetrejä.

Risto Haapala muistuttaa kuivumisajan tarkan
noudattamisen tärkeydestä myös rappaustöissä.

– Lisäksi on ratkaistava järkevästi se,
että arkkitehtonisista syistä liikuntasaumat yleensä sijoitetaan teknisestä näkökulmasta huonoimpiin paikkoihin, Haapala
muistuttaa.

PITKÄ ELINKAARI
Turkulaisen Insinööritoimisto Hirsinummi
Oy:n toimitusjohtaja Harri Hirsinummi
tuntee rapatut julkisivut hyvin, koska ne
kuuluvat toimiston erikoistumisalueisiin.
Hirsinummi aloitti rapattujen julkisivujen
suunnittelijana jo runsaat 30 vuotta sitten,
jolloin hän myös tutustui ensimmäistä kertaa paksueristerappauksen menetelmään.
– Tuo kohde on ollut seurannassa
alusta asti. Näin pitkän ajanjakson perusteella voi todeta, että ainakin perinteinen
paksueristerappaus toimii suomalaisissa
olosuhteissa, Hirsinummi toteaa.
Taiten tehtyjen suunnitelmien ohella paksueristerappauksen onnistumisen
edellytyksiin kuuluu asennusolosuhteiden
huomioonottaminen. Kylmemmässä kuin
+6 °C rappausta ei kannata tehdä, eikä
pahimmilla helteilläkään pressun alla,
jolloin lämpötila työpisteessä voi nousta
40 asteen kuumemmalle puolelle.
Hirsinummi kuuluu perinteisen, Serporoc-paksueristerappauksen kannattajiin,
koska sen käytöstä on pitkäaikaiset kokemukset.
– Se ei tarkoita, etteikö molemmilla
menetelmillä olisi omat järkevät käyttökohteensa. Uudempi paksueristerappaus sopii
mielestäni parhaiten massiivibetonipinnan
päälle tai sitten paikkoihin, joissa vaaditaan
mekaanisesti kestävää pintaa, Hirsinummi
perustelee.
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Tässä kohteessa on käytetty kahta
erilaista paksueristerappausta.
– Menetelmistä riippumatta on oltava tarkkana
yksityiskohtien kanssa, Risto Haapala muistuttaa.
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Nekalassakin
energiatehokkuus
parani rappaamalla
Tampereen Nekalassa Kuoppamäentie 19:ssä vanha julkisivu oli sekä huonokuntoinen että energiasyöppö. Ennen uuden julkisivurakenteen asentamista
vanha siporex-kerros purettiin, minkä jälkeen vanha pinta oli vielä oikaistava.
– Keskimäärin 40 millimetrin paksuudelta
oli oiottava ennen kuin pääsimme asentamaan villoituksen, verkotuksen ja uuden
rappauksen. Käytimme Lakka-kuitulaastia,
jonka kuidut mahdollistavat suuret täyttöpaksuudet yhdellä levityskerralla ja varmistavat lujuuden, työmaapäällikkö Tommy
Koivula MV-Maalaus Oy:stä kertoo.
Tässäkin tapauksessa valittiin paksueristerappaus, koska samalla pitää parantaa energiatehokkuutta. Työ alkoi toukokuussa ja jatkuu lokakuun loppuun. Puoli
vuotta riittää juuri ja juuri runsaan tuhannen julkisivuneliömetrin osittaiseen purka-

miseen, epätasaisen pinnan oikaisemiseen
ja uuden rakenteen asentamiseen. Sen
kauempaa urakka ei saisi kestää, koska
sääriskit kasvaisivat liiaksi.
Nykyisin sekä paksu- että ohuteristerappaus käyvät paljon joutuisammin kuin
muutamia vuosikymmeniä sitten. Kun ruiskutusmenetelmä tuli käyttöön, asennustehot moninkertaistuivat verrattuna täyteen käsityövaltaisuuteen. Eron merkitys
korostuu Kuoppamäentie 19:n kaltaisissa
kohteissa, joissa julkisivun epätasaisuus
johti urakan alkuvaiheessa lisätöihin ja
useiden viikkojen viiveeseen.

Matti Tikka kiinnittää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tartuntoja
ennen villoituksen asentamista.

RAPPAUSRATKAISUT

JULKISIVUIHIN

MITAT NÄPEISSÄ
Käsityötaitoa ja hyvää mittatuntumaa tarvitaan edelleen, jotta suunnitelmien mukainen
kerros saadaan aikaiseksi mahdollisimman
tasaisena koko julkisivulle. Kun pinnat oli oikaistu, asennettiin ensin villat ja verkot, minkä jälkeen rapattiin kolmessa kerroksessa:
tartunta-, täyttö- ja pintarappaus.
– Uloin rappauskerros on noin puolen
senttimetrin vahvuinen. Paksuus arvioidaan pitkän kokemuksen mukaisella tuntumalla, Tommy Koivula toteaa.
Kuoppamäentie 19:n rappauksissa
tuntuma on niin tarkka kuin se ihmisen
ammattitaidolla voi olla. Tästä vastaa
MV-Maalauksen rappari Matti Tikka – 30
vuoden kokemuksella.
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Kuva Weber

Ohutkerroseristerappaus
yleistyy
Eurooppalaisittain hyvin yleinen ohutkerroseristerappaus on vähitellen yleistynyt
myös Suomessa. Menetelmän etuna
paksueristerappaukseen nähden on liikuntasaumojen tarpeettomuus sekä painumattomuus. Toisaalta asennuspohjan
mittatarkkuuden ja tasaisuuden vaatimukset ovat huomattavasti tiukemmat.
Eristeen on oltava joko kovaa villaa tai
EPS-eristettä. Eristepaksuus saa olla jopa
30 senttimetriä – helposti harhaanjohtavasta menetelmän suomalaisesta terminologiasta huolimatta.
Rappaus ruiskutetaan kahtena kerroksena, joiden väliin asennetaan lasikuituverkko. Teräsverkko veisi liikaa tilaa.
As Oy Helsingin Gondolieerissä
Vuosaaren Aurinkolahdessa on käytetty
SerpoMin-eristerappausta.

Nanoteknologia tuottaa
likaantumattomia julkisivuja
Fescon toi jo pari vuotta sitten Suomen
markkinoille nanoteknologiaa hyödyntävän
julkisivurappauksen. Silikonihartsia sisältävä pinnoite on nestemäinen, kiviainesta sisältävä tuote, joka asennettuna muistuttaa
perinteistä rappauspinnoitetta.
– Peruskysymys on, haluaako suunnittelija tai rakennuttaja itsestään peseytyvää
pintaa vai hieman edullisempaa julkisivua,
jolloin sen ylläpidossa on oma vaivansa,
kiteyttää tuotepäällikkö Keijo Neffling
Fescon Oy:stä.
Silikonihartsia sisältävä nanopinnoite
on 10–15 prosenttia tavanomaista silikonihartsipinnoitetta kalliimpi. Toistaiseksi käyttömäärät Suomessa ovat olleet

10 000–15 000 neliömetriä vuodessa.
Nefflingin mukaan potentiaalia voisi olla
lähes kymmenkertaiseen volyymiin, jos
vertaa lukuja esimerkiksi Saksaan, jossa
itsepuhdistuvista julkisivuista on hänen
mukaansa runsaasti hyviä kokemuksia.

HELPPO PUHDISTETTAVUUS
KOROSTUU RANNOILLA
Myös Weber on kehittänyt oman tuotteensa julkisivujen puhtaanapitämiseksi.
Itävaltalais-suomalaisena yhteistyönä kehitetty weber.vetonit SilcoPlus Pinnoite
on ollut Suomen markkinoilla runsaan
vuoden, Itävallassa jo muutaman vuoden.
Hydrofobinen ja samalla hengittävä pin-

noite hylkii likaa ja vettä. Näin seinä pysyy
sekä puhtaana että kuivana.
– Helppo puhdistettavuus on tuotteen
perusidea. Tämä ominaisuus on tarpeen
esimerkiksi merten rannoilla, mutta myös
muualla, missä eri syistä julkisivun pintaan
kulkeutuu perinteisestä rakenteesta hankalasti irrotettavia epäpuhtauksia, kertoo
urakoitsijamyynnin myyntipäällikkö Mika
Pesonen Weberiltä.
Pesonen arvioi, että noin 70–80 prosenttia kaikista julkisivuista soveltuu uuden tuotteen käyttökohteiksi.
– Hieman suurempi investointi julkisivupinnoitteeseen säästää ylläpitokustannuksissa.
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Matala-alkalinen tasoite
ja maltti odottaa
tekevät laatulattian

Sisäilman terveellisyyden ja oikein toimivien rakenteiden
välinen yhteys on ollut pitkään erilaisten väittämien
varassa. Tutkimustieto vahvistaa, ettei kyse ole vääristä
tai oikeista pintamateriaaleista, vaan betonin riittävästä
kuivumisajasta. Valun päälle levitettävä matala-alkalinen
tasoite varmistaa laadukkaan lopputuloksen.
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FTALAATTI KÄRSII KOSTEUDESTA
Kosteaksi jääneen betonilattian ja sen
päälle levitetyn muovimaton seurauksena
heikentynyttä sisäilman laatua on koetettu
parantaa yleensä poistamalla vanha muovimatto ja liima, lämmittämällä lattiaa ja
tehostamalla ilmanvaihtoa. Näin on pyritty nopeuttamaan sisäilmaoireilua aiheuttavien haitallisten yhdisteiden poistumista
betonilaatan pinnalta.
Tekniikan lisensiaatti Pertti Metiäinen
on tutkinut tämän korjaustavan tehokkuutta. Johtopäätös on, että muovimattojen

Kivestä muuraamalla

Sisäilman laatuongelmiin oli pakko havahtua, kun työskentelystä julkisissa rakennuksissa ja asumisesta alkoi aiheutua
kansanterveydellisiin mittoihin paisuvia
ongelmia. Yksimielisyyttä ongelmien lähteistä ei löytynyt, joten tarvittiin tutkimusta.
Se tunnustettiin, että ainakin lattioissa ja
niiden pinnoitteissa oli vikaa.
Aluksi, noin viisitoista vuotta sitten,
keskityttiin kosteiksi jääneiden lattioiden muovimattopinnoitteiden päästöihin.
PVC-pohjaiset muovimatot olivat yleistyneet erityisesti kerrostaloasunnoissa mattojen edullisuuden ja helppohoitoisuuden
vuoksi. Jos rakentamisvaiheessa oli vallinnut kiire, matot oli monesti asennettu
betonin kuivumisajoista tinkien.
Uusin tutkimustieto viittaa selkeästi
siihen, ettei ongelmien lähteitä tule ensisijaisesti etsiä materiaaleista, vaan vääristä
rakentamiskäytännöistä. Jos betoniin jää
rakennekosteutta, jonka muovimatto kapseloi alleen, matosta irtoaa sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä.
Muovimattojen aikanaan yleistyessä
niiden pehmittimenä oli käytetty TXIBnimistä yhdistettä, joka sittemmin korvautui mattoteollisuudessa DEHP-ftalaatilla.
Ftalaatti puolestaan osoittautui erittäin
araksi betonisen lattialaatan emäksiselle
kosteudelle, ja näin oli päädytty ojasta vielä
pahempaan allikkoon.

– Olennaista on, että lattian
annetaan kuivua kunnolla.
Yksi ratkaisu on pikatasotteiden käyttö,
sanoo toimitusjohtaja
Jarmo Heikkinen
Heikkinen Yhtiöt Oy:stä.

sisältäessä TXIB-pehmitintä korjaustapa
on ollut riittävän tehokas. Sen sijaan uudempien, ftalaattia sisältävien muovimattojen tapauksessa sisäilman laatuongelmat eivät ole poistuneet.
Laastiteollisuus on kehittänyt tutkimushavainnon ansiosta uusia tuotteita,
joiden tehtävänä on katkaista haitallisten
yhdisteiden kulkeutuminen sisäilmaan.
Olennaista on, että betonin päälle asennettava lattialaasti on matala-alkalista.
– Laastin nimenomainen tehtävä on
blokata haitta-aineet rakennuksen käytön
alkuvaiheessa, jolloin rakennekosteutta on
väistämättä vielä jäljellä. Tutkimustuloksen kiistattomuus ei valitettavasti ole vielä
vakuuttanut kaikkia rakennuttajia, sanoo
toimitusjohtaja Jarmo Heikkinen Heikkinen Yhtiöt Oy:stä.
Heikkinen toteaa laastin levittämisen
hyväksi osoitetun käytännön levinneen
vasta osaan Suomea. Keski-Suomessa ja
pääosassa Uusimaata tietoisuus on hänen mukaansa kattavaa, mutta muualla
Suomessa puutteellisiakaan suunnitelmia
ei haluta korjata, vaikka käyttöaikaisia ongelmia olisi odotettavissa.
– Emme oikein voi suunnitelmien ylitse
kävellä, mutta koemme velvollisuudeksemme tuoda kantamme tietoon ja saada sen
kirjatuksi, Heikkinen toteaa.

TASOITTAJILLE TÖITÄ
Ison Omenan laajennuksen lattiat
varustettiin matala-alkaalisella tasoitteella
ennen pinnoitteen levittämistä.

Pohjoismaiden suurimmaksi lattiaurakointiyritykseksi kasvanut Heikkinen-yhtiöt
aloitti runsaat
vuotta sitten
attofirmana”. Mattopäällysteasennukset työllis-

tävät Jarmo Heikkisen mukaan edelleen
eniten, minkä lisäksi yhtiö urakoi kaikilla
muillakin pinnoitteilla varustettuja lattioita.
Usein urakan sisältönä on kokonainen lattiarakenne, jonka toimivuudesta urakoitsija
antaa normaalit takuut.
Viime aikoina Heikkinen-yhtiöiden lattiaurakoihin on liittynyt yhä useammin uusi
työvaihe, tasoitteen asennus. Tämä on lisännyt merkittävästi yhtiön pumppuautotiimien työmäärää.
– Tasoitteen levittäminen on hyvä lisävarmistus. Kaikkein olennaisinta on silti
se, että lattian annetaan kuivua kunnolla,
Jarmo Heikkinen muistuttaa.
Kosteuden mittaaminen on sekin tehtävä oikea-aikaisesti ja olosuhteet huomioon
ottaen. Betonin lämpötilalla on olennainen
vaikutus kosteusmittaustulokseen. Lämpötilan tulisi olla +18 °C, jotta kosteusmittauslukema on luotettava.
– Missään tapauksessa ei pitäisi asettaa muovimattoja pannaan, kuten toisinaan on vaadittu. Sen sijaan olisi annettava painoa tutkimustuloksille ja oikeille
rakentamisratkaisuille ja toimittava niiden
mukaisesti, Jarmo Heikkinen sanoo.
Yhtenä ratkaisuna hän näkee pikatasoitteiden käytön lisäämisen. Matalaalkaalisten pikatasoitteiden kuivumisaika
on perinteisiä tasoitteita selvästi lyhyempi. Pikatasoitteiden hinta on vajaan viidenneksen korkeampi, mutta toisaalta aikasäästö kompensoi korkeamman hinnan.
Ruotsissa pikatasoitteiden osuus kaikista
lattiatasoitteista on yli puolet, Suomessa
toistaiseksi alle viisi prosenttia.
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Kivestä muuraamalla Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Brick Award -kilpailu
Wienerberger järjestää joka toinen vuosi
kansainvälisen Brick Award -tiiliarkkitehruurikilpailun. Osallistujien ei edellytetä
käyttävän yrityksen tuotteita.
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Arkkitehtuurin ja massiivisuuden energiatehokas liitto
Itävaltalainen toimistotalo 2226 voitti tänä vuonna Wienerbergerin
kansainvälisen Brick Award -tiiliarkkitehtuurikilpailun erikoisratkaisut-sarjan.
Voittanut kohde on lähes kuution muotoinen monoliittinen rakenne, se on rakennuksena vaikuttava ja tilat ovat tyylikkäät.
Rakennuksesta tekee kuitenkin erityisen
sen teknologia - tai tarkemmin sen puuttuminen. Kuusikerroksisessa toimistorakennuksessa ei nimittäin ole lainkaan
koneellista ilmanvaihtoa, lämmitystä tai
jäähdytystä.
Rakennuksen nimi 2226 kertoo miellyttävästä sisälämpötilasta, joka pysyttelee
22–26 °C:n välillä vuoden ympäri. Tasaisen lämpötilan mahdollistaa rakennuksen
76 senttimetriä paksu kennoharkoista
muurattu kuorimuuriseinä, jonka terminen
massa säilyttää rakennuksessa miellyttävän sisäilmaston läpi vuoden.

Anturit mittaavat ilmanlaatua rakennuksen sisällä, ja lämmitykseen hyödynnetään ihmisten, koneiden ja valaistuksen
tuottamaa hukkalämpöä.
Kesäisin puolestaan syvät ikkunapielet
vähentävät lämmön sisään virtausta.
– Valitsin tiilen materiaaliksi, sillä se
on ominaisuuksiltaan erittäin vakaa. Tiili
ei reagoi äkillisesti lämpötilan muutoksiin
ja tiilen avulla rakennuksen kosteustaso on
parempi, arkkitehti Dietmar Eberle sanoo.
– Mielestäni passiivitalot, joiden tekniikasta huolehtiminen on kallista ja hankalaa
eivät ole tulevaisuuden ratkaisu. Haluan
tehdä yksinkertaisia rakennuksia, jotka
toimivat. Tähän massiivinen tiili on täydellinen materiaali.

Kennoharkoista muuratun ulkoseinän terminen
massa säilyttää rakennuksessa miellyttävän ja
tasaisen sisäilmaston läpi vuoden.

TOIMISTOTALO 2226
Itävalta, Lustenau
arkkitehtisuunnittelu:
Baumschlager Eberle
rakennusaika: 2/12–4/13
6-kerroksinen toimistorakennus
kerrosala: 2 421 m2

Kivestä muuraamalla

BRICK AWARD 2016:

SEURAA MEITÄ MYÖS:
www.kivitaloinfo.fi
Blogi: www.kivifaktaa.fi
Twitter: @kivifaktaa

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet

KATSO TÄSTÄ YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ,

MIKSI KIVITALO ON
ENERGIATEHOKKAIN
VAIHTOEHTO

Ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekkatiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, betoniharkkoja,
kuivabetonituotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita
valmistavat yritykset.
JÄSENYRITYKSET:
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. es on.fi
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LAMMIN BETONI OY
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RAKENNUSBETONIJA ELEMENTTI OY
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RUDUS OY
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.tiileri.fi
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Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkinaasioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa:
Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

