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

Talouden,  
ympäristön ja hyvän 
asumisen valinta
Rakentamisessa politiikalla määritetään 
tavoitteet ja markkinoilla keinot.

Suomi on keskellä isoa muutosta yhteiskunnan kaupungistues-
sa. Rakentaminen on tämän murroksen ytimessä sekä kansan-
talouden että arkisen hyvinvointimme osalta. Kohtuuhintaisen 
asumisen varmistaminen, rakentamisen ympäristövaikutuksien 
minimointi sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö ovat koko-
naisuutena valtava haaste päättäjille.

Ihmisten asumistoiveet vaihtelevat ja yhteiskunnan tulisikin 
taata monipuolisesti erilaiset asumisen mahdollisuudet. Riittävä 
ja monipuolinen kaavoitus on tässä keskiössä.

Rakennusten valmistuksesta ja käytöstä syntyy monen tyyp-
pisiä, jopa keskenään ristiriitaisia vaikutuksia. Kestävässä raken-
tamisessa olennaista onkin tarkastella eri ratkaisuja koko niiden 
elinkaaren ja vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kannalta. Vaik-
ka ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen päämäärä, eivät 
esimerkiksi vähäpäästöisyys tai energiatehokkuus saa ohjata va-
lintoja käyttäjien terveellisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.

Kun poliittiset päättäjät määrittelevät rakentamiselle neut-
raalisti tavoitteet ympäristöjalanjäljestä sisäilman laatuun, niin 
materiaalivalmistajat tuottavat ratkaisuja yhteiskunnan aset-
tamiin haasteisiin. Ratkaisut voivat olla vaikkapa täysin uusia  
materiaali-innovaatioita, vanhojen materiaalien valmistusta uusilla 
tekniikoilla tai olemassa olevien tuotteiden kierrätystä ja käyttöä 
uusilla tavoilla.

Pyrimme tässäkin lehdessä tuomaan avaimia rakentamisen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun monista eri näkökulmista.

Uskon, että erilaiset kiviainespohjaiset rakennusmateriaalit 
ovat myös tulevaisuuden rakentamisen valinta kestävyytensä, 
laatunsa ja kustannustehokkuutensa myötä. Kivirakennuksissa 
on hyvä ja helppo elää ja asua ja niissä asutaan vielä pitkään.

Tiina Kaskiaro
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi

Kannen kuva: Tanskassa kierrätetään tiilimoduuleja  
uuteen asuinalueeseen, kuva Lendager ARC.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Olli Urpela ja ARK-house arkkitehdit Oy

– Kaupunkisuunnittelussa pitää 
ajatella asukkaiden miljöötä ja poh-

tia kaupunkiympäristön luonnetta, 
skaalaa, tiiveyttä ja monipuolisuutta, 

professori Hannu Huttunen sanoo.
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Asumisen pitää olla 
kaupunki suunnittelun  
lähtökohta

PROFESSORI HANNU HUTTUNEN:

– Nykyisin ollaan kiinnostuneita tekemään suurmitta-
kaavaista kaupunkia, vaikka kaupunkisuunnittelua  
ja kaupunki ympäristöä pitäisi ajatella ensisijaisesti 
asukkaiden näkökulmasta.

Hannu Huttusen mukaan rakentaminen 
on ollut vilkasta suurissa keskuksissa ku-
luvan vuosikymmenen alusta alkaen. Nyt 
vilautellaan laskua pitkän nousun jälkeen.

– Suunnittelijan näkökulmasta pieni not-
kahdus voi olla hyväkin asia. Taantuma rajaa 
resursseja ja silloin tehdään hyvää jälkeä vä-
hemmällä rahalla. Kun menee lujaa, tehdään 
paljolla rahalla huonoa jälkeä. Tasainen tahti 
on sekä arkkitehtuurille että yhteiskunnalle 
parempi, Huttunen toteaa.

Huttunen toimii asuntosuunnittelun pro-
fessorina Aalto-yliopistossa ja tekee myös 
käytännön suunnittelutyötä ARK-house 
arkkitehdit Oy:ssä, jossa hän on yhtenä 
omistajana.

– Tosin odotettavissa oleva pääkau-
punkiseudun ja suurten kaupunkien kasvu 
edellyttää rakentamisen jatkuvan. Metro-
polimaista tiiveyttä tavoitellessaan Helsinki 
perustaa tulevan suunnittelunsa suurimpiin 
kasvuskenaarioihin. Uskotaan siihen, että 
kriittinen massa ihmisiä tietyssä paikassa 
tuottaa tuota kuulua ”pöhinää”.

– Kaupunkisuunnittelussa pitää kuiten-
kin ajatella asukkaiden miljöötä ja pohtia 

kaupunkiympäristön luonnetta, skaalaa, 
tiiveyttä ja monipuolisuutta. Nyt kaikki uu-
det asuinalueet ovat mittakaavaltaan hyvin 
saman kaltaisia. 

Hannu Huttunen huomauttaa, että kaa-
voitus Helsingissä on sinänsä kunnianhi-
moista ja pyrkii korkeatasoiseen kaupun-
kiympäristöön – mutta onko suunta oikea?

– Kaavoittajilla on myös tavoitteet pai-
neena niskassaan: kuntapolitiikka määrittää, 
minkälaista kaupunkia syntyy ja millä vo-
lyymillä. Pitäisi keskustella enemmän siitä, 
mikä on kaupunkisuunnittelun arvomaailma 
ja tavoitteet – mitä on suomalainen urbanis-
mi ja mitä se tarjoaa asukkaille?

PERINTEISESTI MATALA
Hannu Huttusen mielestä Helsingin erityis-
voima on sen perinteinen pikkukaupunki-
maisuus ja horisontaalisuus.

– Minun on vaikea ymmärtää, että ai-
noa tapa lukeutua metropolien joukkoon 
on rakentaa kaupunkeihin pilvenpiirtäjiä. 
Korkeiden rakennusten vaikutus Helsingin 
kaupunkikuvaan ja horisonttiin tulee ole-
maan dramaattinen.

– Asumisen näkökulmasta ei korkeaa 
rakentamista tarvita. Sen peruste ei ole 
tonttimaan puute, vaan ehkä halu rakentaa 
imagoa, tehdä tuottavaa liiketoimintaa tai 
jokin muu syy. Sinänsä en epäile, etteikö 
tornitaloihin löytyisi kiinnostuneita asunnon 
ostajia. Jos korkea rakentaminen koetaan 
tarpeelliseksi, on syytä miettiä tarkoin minne 
rakennetaan ja millä tavoitteilla.

– Täytyy myös pohtia, minkälaista elä-
mää korkean rakennuksen jalustan ympärille 
muodostuu. Myös muun muassa valoisuus, 
varjostus ja tuuli tulisi ottaa vakavasti huo-
mioon. 

– Koko kaupunkiin vaikuttavia ratkaisu-
ja ei varmastikaan tehdä kevein perustein, 
mutta keskustelu ei ole aina avointa eikä 
ihan rehellistäkään. Mukana on myös tar-
koitushakuisuutta.

KAUPUNKIEN KÄYTTÖ MUUTTUU
Hannu Huttusen mukaan kaupunkisuunnit-
telu on aina myös asumisen suunnittelua.

– Mutta ei voida puhua vain asunnoista, 
vaan täytyy tietoisesti ja korostaen katsoa 
asioita kokonaisuutena.

– Kestävien ratkaisujen merkitys kau-
punkisuunnittelussa kasvaa. Rakennus-
suunnittelua ei voi tehdä kestävästi ellei 
maankäyttö ja kaavoitus sitä tue. Ekolo-
gisuuden rinnalla erityisesti sosiaalisen 
kes tävyyden merkitys kasvaa. Asuinalueen       
pitää tarjota ihmisille mahdollisuus asua ja 
elää kestävästi. 
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– Elämäntavat ja tapa käyttää kaupun-
kia ovat murroksessa. Asuminen ja ympä-
ristö integroituvat eli asumiseen ei liity vain 
asunto, vaan myös asuinympäristö ja koko 
kaupunki. Kaupunkisuunnittelussa ja toteu-
tuksessa tarvitaan lisää vuoropuhelua, yh-
teistyötä ja luottamusta eri osapuolten välille. 

MINNE UNOHTUI TOWNHOUSE?
Aalto-yliopistossa tutkittiin Hannu Huttusen 
johdolla muutama vuosi sitten pienimuo-
toista, tiivistä townhouse-rakentamista.

– Nyt townhouse-konsepti näyttää laa-
jemmassa mitassa unohdetun – townhouse- 
kaupunkia ei tulla ainakaan lähiaikoina Suo-
messa näkemään. Kaavoittajilta on tullut 
viestejä, että pienimittakaavaiselle rakenta-
miselle ei ole edellytyksiä.

– Helsingissä lähdettiin townhouse- 
rakentamisessa vähän väärin liikkeelle. Ka-
lasatama ei ollut oikea paikka townhouse- 

tyypille, sillä siellä sekä tonttimaa että ra-
kentaminen oli kallista. Townhouse ei sovi 
ihan kaupungin ytimeen, vaan pikemminkin 
esikaupunkialueille.

Aalto-yliopistossa on kuitenkin jatkettu 
townhousen kehittämistä. Kahdelle oppi-
lastyönä tehdylle suunnitelmalle on haettu 

talotuotantoon keskittyneet toimijat eivät ole 
olleet kovin kiinnostuneita. Townhouselle 
ei ole teollisia tuotteita eikä tuotantotapaa.

– Pienet rakennusliikkeet tekevät pää-
työkseen rivitaloja ja isommat tekevät niitä 
sivutöinään. Kenelläkään ei ole intressiä 
kehittää tuotetta, vaan tehdään samoja 
perusratkaisuja.

– Pienimittakaavainen rakentaminen 
ei ole materiaalisidonnaista, vaan sitä tulisi 
tutkia  kaikkien eri rakennustapojen näkö-
kulmasta. Myös määräyksiä tulee uudistaa. 
Meillä ei ole määräyksiä pientalojen ja ker-
rostalojen välimuotoihin. Määräysten kans-
sa tulee ongelmia, jos rakennuksessa on yli 
kaksi kerrosta, mutta se ei ole kerrostalo. 

TOTEUTUUKO MUUNTO
JOUSTAVUUS
Hannu Huttusen mukaan asuntosuunnitte-
lussa pitää tutkia ratkaisuja, jotka joustavat 
käyttötarkoituksen, elintapojen ja elämän-
vaiheiden mukaan.

Havainnekuva ARK-house arkkitehtien Helsingin Kruunuvuorenrantaan suunnittelemasta korttelista. 
– Kruunuvuorenranta on tavoitteiltaan hyvin kunnianhimoinen alue. Asumiseen on haettu  
eri muotoja, Hannu Huttunen kertoo. 

”Kestävien ratkaisujen 
merkitys kaupunki
suunnittelussa kasvaa.”

rakennusluvat ja kortteli toteutuu mahdol-
lisesti vuoden 2019 aikana Itä-Helsinkiin.

– Townhouse-tyyppistä rakentamista 
laajassa mitassa ei voida toteuttaa vain 
hartiapankki- tai ryhmärakentamisella.  
Tarvittaisiin ammattimaisia rakennuttajia ja 
rakennusliikkeitä, mutta kerrostalo- tai pien-
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VALMIUTTA ON,  
PELISÄÄNNÖT PUUTTUVAT

Basso Building Systems Oy on vuosia yhdessä 
rakennusmateriaaliteollisuuden kanssa kehittänyt 
teollista ja tehokasta, mutta riittävän joustavaa  
ja yksilöllistä tuotantotapaa. Hankkeen tavoit-
teena on ollut kehittää nimenomaan kaupunkien 
täydennysrakentamisen tarpeeseen soveltuva 
kustannustehokas, laadukas ja turvallinen kau-
punkipientalokonsepti. 

Kehitystyön tuloksena Basso on toteuttanut 
useita kohteita, joissa on menestyksellisesti 
yhdistetty pientalomaailmasta tuttu korkea laatu 
ja kerrostalotuotannosta opittu tehokkuus. Town-
housien rakentamiseen on siis olemassa sinänsä 
hyvät rakennustekniset valmiudet ja tuotteet. 

Kiinnostustakin townhouse-asumiseen olisi, 
mutta hankkeiden kehittämistä jarruttaa lähinnä 
se, että tälle tuotantotavalle ei ole olemassa 
”juridista konseptia”. Pitäisi siis määritellä 
yhteiset pelisäännöt siten, että ne sopivat sekä 
viranomaiselle että kaikille hankkeen osapuolille 
ja mahdollistaisivat näin oikeantyyppisen markki-
navetoisen hankekehityksen ja tarjonnan. 

Nykyisiä määräyksiä tulisi uudistaa ja yhte-
näistää sekä tulkinnanvaraisuuksia poistaa siten, 
että ne palvelisivat paremmin koko toimialaa. 
Mieluummin pitäisi mahdollistaa kuin rajoittaa. 

Toimitusjohtaja Markus Wirtanen
Basso Building Systems Oy

KASVUKESKUKSISSA  
PIENTALOILLA TONTTIPULA

Pientalot ja erityisesti omakotitalot ovat halutuin 
talotyyppi, mutta niitä rakennetaan nyt huomat-
tavasti toiveita vähemmän. Merkittävin syy on 
tonttipula kasvukeskuksissa, jonne omakotitalo-
jen rakentaminen on muun asuntorakentamisen 
lailla painottunut. 

Talotoimittajat ovat kehittäneet erilaisia ratkai-
suja pienille tonteille ja tiiviiseen rakentamiseen, 
mutta se ei vielä riitä. Mielestäni nyt tarvittaisiin 
kaavoittajien ja talotoimittajien tiivistä yhteis-
työtä ja vuoropuhelua, jotta löydettäisiin ratkaisu-
malleja, joilla toteutetaan kohtuuhintaisia ja 
yksilöllisiä pientaloja tehokkaalla maankäytöllä. 

Townhousen lisäksi voi olla muitakin malleja. 
PTT:n ja TTY:n arkkitehtuurin laitoksen yhteis-
työnä syntyneessä Talopaletti-oppaassa löytyy 
esimerkkejä urbaaniin pientalorakentamiseen 
(www.pientaloteollisuus.fi/Tietoa toimialasta/
Kaupunkipientalot). 

Johtaja Kimmo Rautiainen
Pientaloteollisuus PTT ry

– Joustavuus nousee aika ajoin kes-
kustelun aiheeksi, mutta se ei ole johtanut 
todellisiin muutoksiin asuntojen suunnitte-
lussa ja rakentamisessa.

– Nyt asunnoista otetaan väljät neliöt 
pois. Tässä suhteessa ollaan menoissa 
taaksepäin. Mitä vähemmän asunnossa 
on väljyyttä, sitä vähemmän siinä on resi-
lienssiä.

Hannu Huttunen sanoo suhtautuvansa 
kriittisesti uusiin miniasuntoihin.

– Voiko alle 20 neliön asunto olla käy-
tettävyydeltään monipuolinen ja voiko se 
kestää muuttuvia tarpeita. Pienasunnot 
ovat ymmärrettäviä nousevien asumiskus-
tannusten vuoksi, mutta ovatko miniasunnot 
oikea lääke ja mitkä ovat sen sivuvaikutuk-
set? Hyvä yksiö on oikeasti yli 30 neliön 
suuruinen.

– Asuntoja voidaan pienentää vain tin-
kimällä kodin toiminnoista. Muun muassa 
keittiö on kokenut suuria muutoksia ja sen 
asemaa ja merkitystä asunnoissa on kritisoi-
tu. Ihmisillä on hyvin erilaisia elämäntapoja, 
mutta jos pakotetaan syömään ulkona tai 
tilaamaan valmisruokaa – onko se käyttäjä-
lähtöistä vai onko lähtökohta jonkun toisen 
määrittelemä?

– En ole mitään asumisen tyyppiä vas-
taan, vaan avoin kaikille hyville ratkaisuille. 
Asioita pitää tutkia ja tuloksista pitää kes-
kustella avoimesti, Huttunen korostaa.

KUNNIANHIMOINEN KRUUNU
VUORENRANTA
ARK-house arkkitehdit suunnittelee asunto-
ja Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Helsin-
gin kaupungin asuntotuotannon hankkeen 
laajuus on 18 500 kem2, josta 700 kem2 on 
liiketilaa. Asuntojakauma on monipuolinen 
ja tarjolla on sekä vuokra- että omistus-
asuntoja. 

– Kruunuvuorenranta on tavoitteiltaan 
hyvin kunnianhimoinen alue. Asumiseen on 
haettu eri muotoja. Kerrostaloja syntyy ensin 
ja varmasti myöhemmin pienimuotoisem-
paakin rakennetta.

– Alueella on mahtava ympäristö ja 
maisemat. Nykyrakentaminen on kuitenkin 
raskasta, joten väistämättä menetetään 

”Asuntoja voidaan 
pienentää vain 
tinkimällä kodin 
toiminnoista.”

osa alueen identiteetistä. Täytyy kuitenkin 
toivoa, että asuntojen suhde luontoon säi-
lyy. Näin korostuvat rakennusten välitilat eli 
miten esimerkiksi pihat ja kadut ja puistot 
toteutetaan.

– Nähtäväksi jää, miten uusi kaupungin-
osa kytkeytyy Helsingin rakenteeseen ja tu-
leeko siitä aktiivinen osa kaupunkia. Tämä 
perustuu pitkälti siltayhteyteen kantakau-
punkiin. Ilman siltaa alueesta tulee torso. 
Mutta siltakin on riski. En ole nähnyt mon-
taa siltaa, joka tuottaisi lisäarvoa herkälle 
maisemalle.

LISÄÄ ERILAISIA TIILIÄ
Ark-housen Kruunuvuorenrannan kohteen 
julkisivut tullaan muuraamaan tiilestä ja  

suunnittelun aikana on tutkittu tiilen mah-
dollisuuksia kuten monissa alueen muissa-
kin kohteissa.

– Esimerkiksi tiilen dekoratiivista käyt-
töä, muun muassa reliefimäisiä pintoja tutki-
taan ja käytetään taas pitkän tauon jälkeen.

– Tiili on hieno materiaali. Olen aina 
hämmästellyt tiilen kestävyyttä. Ensimmäi-
nen itse suunnittelemani asuntokohde val-
mistui vuonna 1999 ja tiiliset julkisivut ovat 
käytännössä edelleen kuin vasta muuratut. 

Hannu Huttunen toivoisi Suomessa tiiliin 
enemmän valinnanvaraa.

– Se tarkoittaa sitä, että pitäisi kehit-
tää uusia tiilituotteita nimenomaan suo-
malaiseen rakentamiseen. Kansainvälisesti 
erilaisia tiiliä olisi tarjolla paljonkin, mutta 
käytännössä niiden käyttö Suomessa on eri 
syistä hankalaa. 
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Alppikylä alkaa olla asuntorakentamiseltaan melkein valmis.
– Alueesta tuli persoonallinen, värikäs ja pikkukaupungin  
oloinen, Ritva Tanner luonnehtii.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Olli Urpela

Helsingissä täydennys rakentaminen  
on noussut hyvin keskeiseksi varsinkin 
uuden yleiskaavan myötä. Kaupunki  
tiivistyy ja muuttuu verkostokaupungiksi.

Näin sanoo Ritva Tanner, joka toimii esikaupunkien alue-
rakentamisprojektin projektinjohtajana. Maantieteellisesti pro-
jektialue kattaa kaikki muiden aluerakentamisprojektien ulko-
puoliset alueet Helsingissä.

– Projektin tehtävänä on edistää suotuisaa kehitystä ja pitää 
huolta siitä, että hankkeet toteutuvat. Täydennysrakentaminen-
han ei tarkoita, että rakennuspaikka olisi esimerkiksi infraltaan 
valmis. Usein tarvitaan hyvinkin mittavaa esirakentamista, Ritva 
Tanner sanoo.

– Yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa pohditaan, mitä 
tulisi tehdä ja missä järjestyksessä. Koko kaupunkiympäristöstä 
pitää poimia signaaleja siitä, miten ja missä saadaan aikaiseksi 
vaikuttavin kokonaisuus.

TIIVISTÄMINEN PITÄÄ HALLITA
Ritva Tannerin mukaan kaupunkikehitys on urbanismin aaltolii-
kettä. Nyt Helsingissä halutaan hyvinkin tiiviiseen keskustaan.

–  Ongelmana on, että kaupunki tiivistyy nyt palasittain. Täy-
dennysrakentamisen periaatteita tulee nyt tarkastella vahvasti.

– Tonttikohtainen täydennysrakentaminen on lisääntynyt. 
Väljien tonttien lisärakentamisella rahoitetaan esimerkiksi ole-
massa olevan kiinteistön linjasaneeraus kaavan salliessa. Siitä 
voi naapurikin saada saman idean. Esimerkin voima on huima. 
– Mutta jos tehdään paljon pieniä kaavoja, voi naapurissa tapah-
tuva rakentaminen estää toisen tontin mahdollisuudet. Tämän 
vuoksi asemakaavoituksessa panostetaankin nyt alueellisiin 
tarkasteluihin.

ERIYTYMINEN EHKÄISTÄVÄ
Ritva Tanner korostaa olemassa olevien juna- ja metroasemien 
lähiseutujen olevan sekä osayleiskaavojen ja strategian kan-
nalta tärkeitä.

Helsinki  
kasvaa  
sisäänpäin
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– Alueita kehitetään ja tiivistetään sekä parannetaan niiden 
imagoa. Joillakin aseman seuduilla on ihan turhaan muita huo-
nompi maine jopa niin, että rakennuttajat eivät ole halukkaita 
investoimaan sinne. 

– Me pyrimme siihen, että joka paikassa on hyvä asua. Se 
vaatii kaupungilta paljon erilaista panostusta ihan palveluista 
alueen siisteyteen. Yhdessä yritetään korostaa kunkin alueen 
hyviä puolia. Muutosta tapahtuu, mutta hitaasti. 

– Kaikista kaupunginosista ei saa tulla samanlaisia, vaan 
kukin on omalla tavallaan hyvä. Ongelmat eivät saa kasaantua 
yhteen paikkaan. 

– Samanlaisuus vetää puoleensa, jolloin luontainen ke-
hitys menee eriytymistä kohti. Niin ei kuitenkaan saa päästä 
tapahtumaan.

LAAJAALAISTA YHTEISTYÖTÄ
Kontula-Mellunmäen alueen kehittämiseen on kehitteillä uusi 
toimintamalli, jossa ovat mukana kaupungin eri toimialat ku-
ten kasvatus, koulutus ja sosiaalitoimi. Asukkaat tullaan otta-
maan mukaan keskeiseen rooliin. 

Kaupunkiluotsit toimivat kaupunkilaisten silminä ja korvina.
– Kaupunkiluotsit saavat mielipiteitä niiltäkin ihmisiltä, jotka 

eivät ole aktiivisia oman ympäristönsä kehittämisessä. He eivät 
joko ehdi, jaksa tai osaa. Esimerkiksi maahanmuuttajilla voi 
olla vaikeuksia tiedostaa, miten suomalainen kaupunki toimii.

– Tämä on nykyaikainen tapa rakentaa kaupunkia. Verkos-
tothan ovat jo olemassa, nyt vain sidotaan narujen päät yhteen.

Kontula-Mellunmäki on valittu kehityskohteeksi, koska Ritva 
Tannerin mukaan siellä tapahtuu muutenkin. Palvelutilaverkko-
selvitys on tehty ja alueella on sekä voimassa olevia kaavoja 
että uusia kaavoja tulossa.

 – Asukkaat ovat itse halukkaita alueen kehit- 
 tämiseen. Se on aina hyvä lähtökohta.  
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Teksti Leca Norge AS Kuvat nispe@
datho.no

Harvinaista, mutta  
suosittua kivirakentamista

NORJAN VOKSENHAGEN: 

Kivirakentaminen ei kuulu Norjan perinteisiin, mutta  
Voksenhagen näytti asukkaiden haluavan kivitaloja.
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Harvinaista, mutta  
suosittua kivirakentamista

Norjan suurimman rakennuttaja- ja isän-
nöintiyhtiön Obosin toteuttama Voksen-
hagen on ollut maan arvostetuimpia asuin-
alueita. Vuonna 2012 Osloon valmistunut 
Voksenhagen koostuu 50 rivitaloasunnos-
ta. Ne on rakennettu Leca-eristysharkoista.  
Alue on erittäin vehreä ja jokaisella asun-
nolla on oma kattoterassinsa. Obosin 
omien sanojen mukaan alue on idylli Hol-
menkollenin juurella ja autoton paratiisi 

ulkoileville perheille, jotka haluavat asua 
lähellä koulua ja päiväkotia. 

Alueen on suunnitellut arkkitehtitoimis-
to Kari Nissen Brodtkorb. 

– Kivirakenteiset talot ovat terveellisiä, 
energiatehokkaita, paloturvallisia ja huolto-
vapaita. Juuri sitähän ihmiset haluavat. 
Rakennusmateriaalin valinta olikin tärkeä 
asia Voksenhagenin suunnittelussa, sanoo 
kiinteistönvälittäjä Hilde Larsen Menevse.
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– Kivirakentaminen sopi jyrkkään maas-
toon paremmin kuin puurakentaminen. 
Halusimme taloille modernin ilmeen, mikä 
tarkoitti suoria linjoja ja teräviä kulmia. Nekin 
oli helpompi toteuttaa kivirakenteena, kertoo 
hankkeen kehittäjä Hans Dahl.  

KIVITALO ON HARVINAISUUS
– Kivirakentamista ei perinteisesti harras-
teta Norjassa, mutta asiakkaat haluavat 
kivitaloja. Hieman korkeampia rakennus-
kustannuksia tasoittaa se, että harkko- ja 
tiilitalot vaativat hyvin vähän ylläpitoa, sa-
noo välittäjä Hanne Larsen Menevse.

Asuntoja myytiin kahdessa vaiheessa. 
Kummallakin kerralla ne saatiin rivakasti 
kaupaksi, vaikka ostajat näkivät vain pii-
rustukset.

– Kiinteistömarkkinoilla on kysyntää kivi-
taloille. Ostajat ovat kiinnostuneita palotur-
vallisuudesta tiuhaan rakennetuilla alueilla 
sekä talojen helposta ylläpidosta. Tämä on 

 VOKSHAGENIN ASUINALUE

 Leca-harkoista rakennettu rivitaloalue,  
50 asuntoa

 Rakennusaika 2011–2012
 Arkkitehtisuunnittelu: Arkitektkontoret  
Kari Nissen Brodtkorb AS, Kari Nissen 
Brodtkorb, vastaava arkkitehti Jeanette 
Wikström

 Rakennuttaja: OBOS Nye Hjem AS
 Muuraustyöt: Mjøndalen mur og puss AS
 Konsultointi: Multiconsult AS
 Pääurakoitsija: Skanska Norge AS
 Suunnittelukonsultointi:  
Sivilingeniørene Haug og Blom- 
Bakke AS v/ Richard Kjenslie Aas

tärkeää erityisesti lapsiperheille. Kivirakenne 
hyödyttää myös asuntojen uudelleenmyyn-
tiä aikanaan.

KESTÄVÄÄ JA ENERGIA
TEHOKASTA
Voksenhagenin asunnot ovat kooltaan 
keskimäärin 140 neliömetriä ja niiden kes-
kihinta on 650 000 euroa. Autoille on maan-
alainen autohalli ja koko alueesta tulee näin 
autoton.

– Vaikka kivitalo on hieman kalliimpi ra-
kentaa, valitsimme kuitenkin kivipohjaisen 
rakennusmateriaalin ja tukevan rakenteen. 
Yksi myyntiargumenteista oli, ettei taloille 
tarvitse tehdä mitään 15–20 vuoteen, sanoo 
Obosin Nye Hjemin projektipäällikkö Carl 
Christian Birkeland. 

Voksenhagenin alue on asunto-osuus-
kunta, jolle on tärkeää pitää ylläpitokustan-
nukset alhaisina. Koko taloyhtiöllä on yhtei-
set lämpimän veden ja lattialämmityksen 
vaatimat tekniset tilat.

– Kaikkiin asuntoihin johdetaan maa-
lämpöä, jota varten porattiin 14 putkistoa 
jopa 200 metrin syvyyteen. Tämä on ympä-
ristöystävällinen ja energiatehokas ratkaisu, 
jota tukee uuden Leca Isoblokk 35 -harkon 
hyvä U-arvo.  

”Ostajat ovat kiinnostuneita paloturvallisuudesta  
tiuhaan rakennetuilla alueilla sekä talojen  
helposta ylläpidosta.”
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Teksti Vesa Tom
puri Kuvat Vesa Airio/Visual Tailors Oy ja Studio Jari Kesti

Muurareiden 
onnistunut  
suururakka

KAUPPAKESKUS REDI

Syksyllä valmistunut Kalasataman kauppakeskus on ollut jättimäinen  
rakennus hanke myös muurareille. Puolentoista vuoden yhtäjaksoinen  
uurastaminen yli kolmen ja puolen seinähehtaarin kimpussa jatkui vielä  
täydentävinä töinä sen jälkeen, kun kauppakeskuksen kukin vuokralainen  
oli esittänyt omia toiveitaan talotekniikan yksityiskohdista.

Helsinkiin idästä maanteitse tai metrolla 
saapuvalle Kalasataman kaupunginosa on 
jo nykyään ensimmäinen todella urbaani 
maisema, vaikka rakentaminen tulee jat-
kumaan vielä vuosia. Kauppakeskus REDI, 
alueen suurin yksittäinen hanke, on jo vuo-
den päivät ollut valmiissa hahmossaan, 
jossa myös muurattujen pintojen osuus 
on merkittävä.

Miljardiluokkaan yltävän hankkeen muu-
raustöidenkin suuruudesta kuvaa antaa se, 
että keskimäärin 15 muuraria on tehnyt 
pitkää päivää yhtäjaksoisesti puolentoista 

REDIn muurauksessa viisteponttiharkkoa on 
käytetty erityisesti esteettistä syistä, koska  
sen yhteydessä ei tarvita lainkaan tasoitetta.
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teräspilareilla. Törmäyskuormille mitoitetut 
lastauslaiturin lämmöneristetyt seinät toteu-
tettiin raudoitetuin 340 millimetriä paksuin 
lämpöharkkorakentein. Korkeissa tekniikka-
kuiluissa haastetta aiheuttivat suurikokoiset 
läpimenot, kertoo Swecon Jari Tirronen, 
yksi REDIn rakennesuunnittelijoista.

Tirronen pitää REDIä tähänastisella 
suunnittelijaurallaan ainutlaatuisena hank-
keena. Oma lukunsa ovat Suomen korkeim-
mat tornitalot, joista yksi on lähes valmis 
ja kolme seuraavaa tornia on suunnitteilla.

Näiden vaativien betonitöiden lisäksi 
myös muurattujen rakenteiden osuus on 
sekä suuri että vaativa.

– Esimerkki vaativasta suunnittelu-
kohteesta on paikoituskerrosten korkeiden 
tiiliseinien ja niihin kiinni sijoitettujen teräs-

”Epätavallisen pitkän 
seinälinjan paikka  
sai poiketa enintään  
3 mm suunnitellusta.”

määrin – niiden sopivuutta kaupunkikuvaan 
ei kukaan ole ainakaan julkisuudessa aset-
tanut kyseenalaiseksi.

– Kalasataman alueella toimi aikoinaan 
Lintulahden tiilipolttimo, mitä voi pitää refe-
renssinä tiilen käytölle. Lisäksi REDIn ym-
päristössä on paljon teollisuusrakennuksia, 
joissa on tiilijulkisivu, perustelee arkkitehti 
Hanna Euro Arkkitehtitoimisto Pekka Helin 
& Co Oy:stä. 

TYYLIKÄSTÄ ARKKITEHTUURIA 
JA VAATIVIA RAKENTEITA
Pääosa, noin 85 prosenttia, REDIn muu-
ratuista pinnoista on sävyltään vaalean-
harmaata kalkkihiekkatiiltä. REDIssä Kahi- 
tiiltä on tarvittu sekä ääneneristys- ja kos-
teusteknisistä että esteettisistä syistä. 
Viisteponttiharkkoa on käytetty erityisesti 
esteettistä syistä; sen yhteydessä ei tarvita 
lainkaan tasoitetta.

– Muuratut seinät ovat REDIssä muuta-
maa poikkeusta lukuunottamatta ei-kanta-
via. Seinät toteutettiin joko kalkkihiekkatiili-, 
raudoitettuina Leca-harkko- tai betonivalu-
harkkoseininä, jotka tuettiin vaakasuuntaan 

vuoden ajan. Sen jälkeen on vielä riittänyt 
runsaasti muurattavaa talotekniikkaläpivien-
tien ympärillä. Tämä on luonnollista kauppa-
keskushankkeissa, joissa osa vuokrasopi-
muksista poikkeuksetta solmitaan vasta, 
kun rakennuskokonaisuuden runko on jo 
valmis.

– Tekniikkakuiluissa on tehty töitä koko 
hankkeen aivan loppumetreille asti. Se on 
merkinnyt sitä, että muurarienkin osaamista 
on vastaavasti tarvittu. Tämähän on uutta 
rakentamisessa, sillä perinteisesti muura-
rit ovat voineet tehdä osuutensa ja siirtyä 
sen jälkeen muille työmaille. Talotekniikan 
määrän valtava kasvu on mullistanut raken-
tamista tässäkin suhteessa, pohtii muuraus-
työnjohtaja Kai Elo SRV:stä.

Vuokralaiset, joihin kuuluvat suurten päi-
vittäistavarain keskusliikkeiden lisäksi muun 
muassa Lidl sekä pääosa suurimmista vaa-
tetusalan ketjuista, muuttivat REDiin syk-
syllä 2018. Aikataulu on ollut poikkeukselli-
sen tiukka pitkälti siksi, että jo käynnistynyt 
työmaa aikanaan seisahtui kaavavalituksen 
takia yli kahdeksi vuodeksi. Valitus ei koske-
nut muurattuja rakenteita vähimmässäkään 

REDIn työmaalla keskimäärin 15 muuraria teki 
pitkää päivää yhtäjaksoisesti 1,5 vuoden ajan.
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pilareiden yhteistoiminta. Teräspilarit on si-
joitettu kuormituksesta riippuen 4–8 metrin 
etäisyydelle toisistaan, Tirronen kertoo.

Korkeissa kerroksissa osa muuratuista 
seinistä toimii IV-konehuonetiloissa liitto-
laattavälipohjien kantavina seininä. Välisei-
nälinjat REDIn käytävillä ovat poikkeukselli-
sen pitkiä, pisimmillään jopa yli sata metriä. 

TEHOKASTA URAKOINTIA
Muuraamisen ammattitaito on niin vanhaa 
perua, ettei välttämättä odottaisi siitä enää 
löytyvän innovoitavaa. REDIssä oli kuiten-
kin tehokkaassa käytössä suhteellisen 
uusi, vatupassin käytön tarpeettomaksi te-
kevä ohjuri, jonka avulla muuratun seinän 
suoruus voitiin tarkistaa etukäteen koko 
seinän matkalta.

– Olen törmännyt tähän keksintöön ensi 
kertaa täällä Suomessa. Ohjuri helpottaa ja 
tehostaa muuraustyötä huomattavasti. Edut 
ovat sitä suuremmat, mitä pidempi seinä on 
kyseessä, kertoo SB Rakennuksen toimitus-
johtaja Aleks Salusin.

Salusin erikoistui muurattuihin rakentei-
siin Tallinnassa, mutta on jo toistakymmentä 
vuotta asunut ja työskennellyt Suomessa. 

– Suomessa ja Virossa ja muissakin 
maissa on omat erityispiirteensä työtavois-
sa, vaikka tekniset perusasiat ovat toki sa-
mat. Siksi tänne tuleva kokenutkin ammatti-
mies on aina perehdytettävä yksityiskohtiin 
ennen työhön ryhtymistä, hän muistuttaa.

Kunnollisen perehdytyksen ja sen seu-
rauksena tehostuneen työskentelyn tärkeys 
korostui REDIssä, koska hanke oli lähtö-
tilanteessa pari vuotta myöhässä työmaasta 
riippumattomista syistä. Muuraustöitäkin oli 
tästä syystä paiskittava jatkuvassa kahdes-
sa vuorossa. Uuden aikataulusuunnitelman 
noudattamista helpotti se, että koko ajan 
voitiin työskennellä sisällä sään vaihteluilta 
suojassa ja tasaisissa lämpötilaoloissa. 

TARKKOJA MITTOJA JA  
TOIMITUKSIA
REDIn kaltaisessa kohteessa, jossa on 
työskennellyt samanaikaisesti toista sataa 
työryhmää työnjohtoineen, on korostunut 
kaikkien materiaalitoimitusten täsmälli-
syys. Koska kyseessä on projektinjohto-
mallilla toteutettu urakka, kaikkiin keskei-

siin suunnitteluratkaisuihin on pitänyt olla 
PJU-urakoitsijan hyväksyntä. 

Kohteen koon takia merkitystä oli myös 
tiilitoimittajien aiemmilla referensseillä ja 
arvioidulla toimituskapasiteetilla. Kriteerit 
täyttävistä tiilivalmistajista Kahi-tiilien tar-
jouskilpailun voitti Weber. Weberin aluepääl-
likkö Risto Markkanen kertoo kokonaistoi-
mituksen olleen yhtiön Suomen kohteista 
toistaiseksi mittavin. 

– Toimitusajat ja logistiikka piti miettiä 
tarkkaan. Normaalia oli, että kuljetusliike 
toimitti harkkokuorman jo aamuviideltä, 
Markkanen tähdentää. 

Muurarien ammattitaitovaatimukset 
olivat tässä tapauksessa erittäin korkeat, 
koska muurattavat seinälinjat olivat epä-
tavallisen pitkiä. Seinälinjan paikka sai poike-
ta enintään kolme millimetriä suunnitellusta.

Tarkkuuden lisäksi muurari tarvitsee 
nykyäänkin voimaa, vaikka nostokoneapu 
onkin käytössä. Täysi kuormalava painaa 
alun toista tonnia ja muurarinlykättävä tiili-
kärry parisataa kiloa. Kärräämistäkin REDIn 
työmaalla tarvittiin, koska ahtaalla työmaalla 
ei ollut mahdollista saada kuormia työpiste-
kohtaisesti perille asti. 

 KAUPPAKESKUS REDI,  
HELSINGIN KALASATAMA

 Rakennuttaja: SRV Rakennus Oy
 Projektinjohtourakoitsija:  
SRV Rakennus Oy

 Arkkitehtisuunnittelu:  
Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

 Rakennesuunnittelu:  
Sweco Rakennetekniikka Oy

 Runkorakenne ja julkisivu: paikalla- 
valurunko, paikallamuurattu julkisivu

 Laajuus: 111 000 br-m2 (kaupallista  
liiketilaa 64 000 br-m2 + pysäköintitilaa)

 Rakennusaika: 2015–2018

Tornitalojen piha-alue muodostaa samalla 
kauppa keskuksen viherkattoja. Niiden raken-
tamisessa hyödynnettiin Leca-soran kuormitus-  
ja kosteuskestävyyttä.

VIHERKATOT VIIMEISTELTIIN  
LECASORALLA
Muuratut seinät eivät ole valmiin REDIn 
ainoita rakenteita, joissa on tarvittu raaka- 
aineena savimineraaleja. Kauppakeskuk-
sen katolle, joka samalla toimii tornitalojen 
piha-alueena, on rakennettu viherkattoja. 
Niiden keskinäiset korkeusasemat on sää-
detty kohdilleen vaihtelevilla kerrospak-
suuksilla Leca-soraa. Lecan kerrospaksuus 
on mainituista tasaussyistä enimmillään 
jopa kaksi metriä.

– Lisäksi Lecaa käytettiin sen hyvän 
kuormituskestävyyden ja kosteuskestä-
vyyden vuoksi täytteenä välipohjissa, Jari 
Tirronen kertoo.  
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Kotkan Toritalo jatkaa suku
polvien rakentamisperinnettä
Kotkan torin laidalla muurataan kerrostaloa keraamisista Poroton-harkoista,  
joita projektia vetävä Tiina Halonen kutsuu ”tulevaisuuden materiaaliksi”.
Itse talon tarina on saanut alkunsa jo yli sata vuotta sitten.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Olli Urpela ja Arkkitehtitoim

isto Jani Prunnila oy

Nelikerroksinen kerrostalo rakentuu erikoi-
seen paikkaan. Julkisivu avautuu suoraan 
Kotkan torille ja pihan puolella on satavuo-
tias pihapiiri vanhoine taloineen. 

Uutta kerrostaloa rakennuttaa Agda  
Kolmijoen perikunta, joka myös omistaa 
tontin ja sillä olevat kiinteistöt.

– Tontti ostettiin 1897, jotta saatiin hevo-
sille paikka torilla käyntien ajaksi. Äidinäitini 
aloitti varsinaisesti talojen rakennuttamisen 
ja minä jatkan nyt suvun kolmantena naise-
na samaa perinnettä, Tiina Halonen kertoo.

Kävellessään muutama vuosi sitten 
Helsingin Eirassa Halonen seurasi, miten 
vanhaan miljööseen tehtiin paikallaraken-
taen townhouse-tyyppistä taloa.

– Vanhaan riviin rakennettiin uusi pala-
nen, joka sopi siihen. Se malli sopisi myös 
Kotkaan, Tiina Halonen sanoo.

Niinpä hän jäljitti kyseisen talon ark-
kitehdin Jani Prunnilan ja löysi tulevalle 
projektilleen suunnittelijan.

MODERNIN KLASSINEN
Arkkitehti SAFA Jani Prunnilan mukaan tu-
levan rakennuksen arkkitehtuuria hahmo-
teltiin pitkään.

– Tavoitteena oli tehdä uudisrakennus 
puuttuen mahdollisimman vähän hienoon, 
vanhaan pihapiiriin. Tontille tarvittiin asema-
kaavan muutos, mikä hoitui Kotkan kaupun-
gin kanssa ihan sujuvasti. Rakennuspaikalta 
purettiin kaksi huonokuntoista rakennusta, 
joiden katsottiin voivan väistyä uudisraken-
nuksen tieltä. 

– Asuinkerrostalon suunnittelua ohjaa 
pitkälti huoneistopohjat ja mitoitus täytyy 
tehdä millintarkasti. Halusimme tehdä hyvin 
toimivia asuntoja ja rakenteellisesti järkevän 
talon, joka kestää taas uudet sata vuotta, 
Jani Prunnila sanoo.

Uudisrakennus sai sijaintinsa mukaan 
nimekseen Toritalo. Sen naapurissa on kivi-
talo 1920-luvulta.

– Uudisrakennuksen julkisivussa on 
samaa, selkeää rytmiä. Normaalia isompi 
huonekorkeus mahdollisti myös korkeat ik-
kunat, jolloin saatiin julkisivuun ryhtiä. Torille 
päin ikkunat avautuvat luoteeseen. Ikkunoi-
den länsismyygit viistettiin, jolloin saadaan 
ilta-auringonkin säteet huoneistoon.

Toinen puretuista taloista on ns. Portti-
talo.Toritalon arkkitehtuuri sopii hyvin 1920-luvulla 

rakennetun kivitalon naapuriksi.

 TORITALO, KESKUSKATU 9, KOTKA

 4 kerrosta ja ullakko, jossa talosauna  
ja iv-konehuone

 12 asuntoa (696 m2) ja katutasossa  
liiketiloja (212 m2)

 Bruttoala 1 339 m2

 Ulkoseinät Wienerbergin Poroton-kenno-
harkkoja, julkisivu rapattu, runko betoni-
elementtejä, kuorilaatat paikalla valettu

 Rakennuttaja: Agda Kolmijoen perikunta
 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:  
Arkkitehtitoimisto Jani Prunnila Oy

 Rakennesuunnittelu ja rakennuttajakonsultti: 
Insinööritoimisto Reijo Strandman Ky

 Pääurakoitsija: Oy Rakennuspartio
 Rakennusaika: 1/18–1/19
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– Halusimme tuoda siitä muistuman 
tähänkin rakennukseen. Näin päädyttiin 
kahden kerroksen korkuiseen aulaan sisään 
tullessa. Se avaa torin ja pihan välisen yh-
teyden. Ohi kävellessään voi nähdä kadulta 
pihalle ja päinvastoin. Pihan puolelle tuotiin 
elämää vanhan ajan ulokeparvekkeilla ja 
ranskalaisilla ovilla. 

– Toritalo jatkaa hyvin tontin rakennus-
perinnettä. Siitä tulee modernin klassinen 
ja arvokkaan vaatimaton, Jani Prunnila 
luonnehtii.

KIVIRAKENNUKSEN PAIKKA
Tiina Halonen ja Jani Prunnila pohtivat yh-
dessä talon rakennusmateriaalia.

– Pihalla on puutaloja, mutta Toritalo 
tulee keskustorin laidalle muiden kiviraken-
nusten viereen. Kivirakenne oli luontevin 
vaihtoehto. Minulla ja Tiinalla oli sama arvo-
maailma: halusimme kestäviä, mutkattomia 
ja perinteisiä rakennusmateriaaleja. Ajatonta 
ja järkevää. Ajatus yksiaineisuudesta tuli ti-
laajalta, Jani Prunnila kertoo.

Näin päädyttiin ratkaisuun, jossa ulko-
seinät muurattiin paikalla harkoista, runko 
tehtiin betonielementeistä ja kuorilaatat va-
lettiin, mikä mahdollisti lattialämmityksen ja 
tietyn tyyppiset parvekeovet.

– Harkkorakentamisessa ei tarvitse huo-
lehtia kosteuselämisestä betonielementtien 

messa. Pientaloja on tehty vastaavanlaisis-
ta Porotherm-harkoista jo lukuisia. 

Keraaminen kennoharkko on Keski- 
Euroopassa yleinen runkorakennusmateri-
aali ja kiinnostus keraamisten tiiliharkkojen 
käyttöön rakentamisessa kasvaa myös Suo-
messa. Esimerkiksi Oulussa ja Rovaniemellä 
on rakenteilla useampikin koulu, joihin raken-
teeksi on valittu keraaminen kennoharkko.

Kennoharkon raaka-aineena on savi, 
joka on terveellinen, puhdas luonnontuote. 
Poroton-harkko on täytetty perliitillä. 

Perliitti on kiviainesta, joka ottaa vas-
taan ja luovuttaa kosteutta tiilen tapaan. 
Se valmistetaan vulkaanisesta kivestä noin 
tuhannen asteen kuumuudessa. Kevyt ja val-
koinen, raemainen perliitti on myös yleisesti 
käytetty maanparannusaine. 

Poroton-kennoharkolla on parempi kan-
tavuus kuin Porothermillä. Perliittitäytteisen 
harkon ääneneristävyys on myös parempi. 

Suomessa kerrostaloihin suositeltava 
kennoharkko on Poroton S8-P, jonka koko 
on 248x490x249 mm ja U-arvo <0.17 /m2K.

”Rakennuttaja halusi 
tutkia monipuolisesti 
terveellisen ja kestävän 
rakennuksen ratkaisuja.”

tapaan. Toisaalta emme halunneet vanhaan 
pihapiiriin sandwich-elementeistä tehtyä  
julkisivua, Jani Prunnila toteaa.

KENNOHARKKOA KERROSTALOON
Harkoksi valikoitui Wienerbergin toimit-
tama keraaminen Poroton-kennoharkko. 
Kotkan Toritalo on ensimmäinen Poroton- 
kennoharkoista rakennettu kerrostalo Suo-

Tiina Halonen jatkaa sukunsa  
naisten perinnettä ja rakennuttaa  
asuin- ja liiketaloa Kotkan torin laidalle.
– Uusi kivitalo on tontin tarinan jatkumo.
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POROTON UUSI TUTTAVUUS
– Keskemmällä Kotkaa ei työmaa voisi olla, 
hymyilee Oy Rakennuspartion vastaava 
mestari Juha-Matti Airola työmaakopissa 
Kotkan torilla.

Työmaalla ei ole juurikaan tilaa varas-
toida rakennusmateriaaleja, vaan kaikki lo-
gistiikka on suunniteltava huolella. Poroton- 
harkot tuotiin Saksasta välivarastoon Ha-
minaan ja sieltä työmaalle tarvittavissa 
sopivissa erissä.

Airola myöntää, että uutena tuttavuute-
na Poroton-kennoharkko oli haastava.

– Käytännössä muurattiin kahden ole-
massa olevan talon väliin kaksi ulkoseinää. 
Muurattavaa pintaa ei ollut paljon, kun ik-
kunoita ja ylityksiä oli reilusti. Kerroksissa 
ei päästy muuraamaan kuin yksi ehjä varvi 
pelkästään harkkoja, siitä kaikki ylöspäin oli 
käsityötä.

– Kennoharkko on varmasti hyvä tuote 
rakennuksen koko kantavaan rakenteeseen, 

kuten sitä Euroopassa käytetään. Silloin siitä 
saadaan kaikki hyöty irti, Airola lisää.

Tässä tapauksessa betoninen runko ja 
välipohjat olivat jo valmiita ennen muuraus-
ta, joten työmaalla jouduttiin tekemään hie-
man enemmän työtä harkkolavojen siirtämi-
seen muurauspisteelle. 

–  Oltaisiin oltu pulassa, ellei meidän ak-
tiivinen mestarimme olisi etsinyt soveltuvia 
työtapoja, Tiina Halonen sanoo.

– Kennoharkko oli varmasti sopiva va-
linta tähän kohteeseen. Uudessa materiaa-
lissa on aina kehitettävää, mutta Poroton on 
selvästi tulevaisuuden tuote, hän korostaa.

TALO ON JA PYSYY
Jani Prunnila sanoo Toritalo-projektin ole-
van monin tavoin ainutlaatuinen.

– Harvoin yksityishenkilöt rakennutta-
vat näin keskeiselle paikalle ja rakennuttaja 
halusi tutkia monipuolisesti terveellisen ja 
kestävän rakennuksen ratkaisuja, Prunnila 
sanoo.

– Minä olen koko ikäni kuunnellut jut-
tuja rakentamisesta, mutta rakennuttajan 
kokemusta minulla ei ole. Keskustelin pan-
kin kanssa ja rakentaminen alkoi näyttää 

taloudellisesti mahdolliselta. Uusi kivitalo on 
tontin tarinan jatkumo, Tiina Halonen sanoo. 

Halonen korostaa hyvien kumppanien 
ja tiimin merkitystä.

– Jani Prunnila, Juha-Matti Airola ja ra-
kennesuunnittelija, valvoja Reijo Strand-
man toimivat hyvin yhteen. Heillä näyttää 
homma sujuvan helposti. Eri-ikäisinä he 
muodostavat myös hyvän tiimin. 

Tiina Halonen sanoo hänellä itsellään 
olleen selvät toiveet myös asuntosuunnitte-
lun suhteen. Asunnoissa on selkeät pohjat, 
eteisen aula johtaa muihin huoneisiin ja 
keittiöt ovat selvästi omia tilojaan. Asunto-
kohtaisten saunojen sijaan talon ullakolla 
on avara talosauna.

Toritaloon tulee kodikkaita vuokra-asun-
toja sekä vuokrattavia liiketiloja.

– Kun vielä löytäisi vuokralaiset, jotka 
osaavat arvostaa kunnolla suunniteltua ja 
rakennettua asuintaloaan.  

Vastaava mestari Juha-Matti Airola Oy Rakennus-
partiosta sanoo Toritalossa olevan niin paljon 
aukotuksia, että kerroksissa ei päästy muuraa-
maan kuin yksi ehjä varvi.

Kotkan Toritalo on ensimmäinen Poroton-kenno-
harkoista rakennettava kerrostalo.

”Kennoharkko oli 
sopiva valinta  
tähän kohteeseen.”
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Teksti Leka-Viestintä Oy Kuvat Olli Urpela

Tiilen historia yltää tuhansien vuosien taak-
se. Ensimmäiset tiilet tehtiin Lähi-idässä 
noin 8 000 vuotta eKr ja niiden lujuutta 
alettiin vahvistaa polttamalla 5 000 vuotta 
eKr. Ensimmäiset tiilet tehtiin Suomessakin 
jo 1200-luvulla.

– Tekninen kehitys polki paikallaan jopa 
4 000 vuotta, kunnes 1800-luvulla kehitet-
tiin tankoa puristava kone. Tanskassa täl-
lainen kone valmistettiin 1882 ja Ruotsissa  
Svedala aloitti tiilikoneiden valmistuksen 
1895. Svedala on myöhemmin valmistanut 
erilaisia tiilikoneita, toimitusjohtaja Jaakko 
Raikkonen Raikkonen Oy:stä kertaa histo-
riaa.

– Sen jälkeen tiilen valmistukselle on 
ollut merkittävintä polttotekniikan kehitty-
minen. Miilunpoltosta on siirrytty kehä uunin, 
sik sak- eli vinkkurauunin ja rengasuunin 
kautta nykyaikaiseen tunneliuunipolttoon. 

RAAKAAINETTA SUORAAN  
PELLOSTA
Tiilien raaka-aineina käytetään savea, hiek-
kaa, sahanpurua sekä muita maaperäisiä 
aineita. Hiekan avulla hallitaan polton ja 
kuivauksen aiheuttamaa kutistumaa ja sa- 
hanpurulla saadaan huokoisuutta, joka li-
sää säänkestävyyttä.

Tiilitehtaat ottavat tarvittavan saven 
pääasiassa omilta tai lähialueiden pelloilta.

– Savi on uusiutuva luonnonvara. Tii-
len valmistuksessa käytetään niin sanottua 
kuivakuorikerrosta ruokamullan ja ”sinisen 
saven” välistä. Sadan vuoden kuluessa routa 
muokkaa tuota kerrosta uudelleen käytettä-
väksi, Jaakko Raikkonen arvioi.

Savea ja hiekkaa otetaan viranomaisten 
myöntämien maa-aineslupien mukaisesti. 
Käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan 

ja otetaan maanviljelyskäyttöön tai metsi-
tetään.

– Kotimaista savea on tiilen valmistuk-
seen ihan riittävästi. Erikoistiiliin ja vaaleisiin 
sävyihin käytetään ulkomaista savea, Raik-
konen sanoo. 

Tähän on luonnollinen selitys: suoma-
laisten savien suuri rautapitoisuus saa ai-
kaan punaisen värin, ulkomaisista kaoliini-
pitoisista savista voidaan polttaa vaaleita 
tiiliä.

ENERGIATEHOKAS LOPPUTULOS
Tiilitehtaalla muokataan massa valmis-
tettavan tiilen mukaisesti. Massatangosta 
tehdään halutun kokoisia tiiliä – niin kool-
taan kuin pintastruktuuriltaan. Sen jälkeen 
tiilet kuivatetaan hitaasti, jotta niiden raken-
ne ei rikkoudu.                                

Kestävä,  
nyky 
aikainen 
luonnon 
tuote

TUHANSIA VUOSIA VANHA TIILI

Rakennusaineena tiili vastaa kestävän kehityksen  
vaatimuksiin. Se on ollut luonnon tuote jo aikojen  
alusta. Mutta hyvää tuotetta ei ikä paina: tiili on  
aina edukseen moninaisessa rakentamisessa.

Tiilen valmistukseen on tarpeeksi saatavilla koti-
maista savea, josta tulee myös tiilen punainen väri. 
Savi on myös uusiutuva luonnonvara.
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Tiilet poltetaan tunneliuunissa reilun tu-
hannen asteen lämmössä. Sekin tehdään hi-
taasti: alhaisen lämmön jälkeen lämpökäyrä 
on nouseva huippulämpötilaan asti, jonka 
jälkeen uuni jäähdytetään korvausilmalla. 
Poltto kestää keskimäärin neljästä viiteen 
vuorokautta ja koko valmistusprosessi pa-
risen viikkoa.

Valmistuksessa tiileen sitoutuu energi-
aa, mutta tiilirakenne on erittäin energiateho-
kas, pitkäikäinen ja huoltovapaa, joten tiilen 
energiatehokkuus paranee pitkän elinkaaren 
myötä.

– Tiilen valmistuksen energiante-
hokkuutta on kehitetty jatkuvasti jo kus-
tannussyistä. Tehtaassamme käytetään 
hukka lämpöä kuivaamoihin sekä kotimaista 
polttoainetta lisälämpöä tuottavissa katti-
loissa. Vaunukaluston rakenteen keventä-
minen on osaltaan vähentänyt energian-
kulutusta, Jaakko Raikkonen kertoo.

– Pääsääntöisesti on tuijotettu raken-
nusmateriaalin valmistuksen päästöjä, joka 

on kuitenkin vain pieni osa rakennuksen 
koko elinkaaren aikaisista päästöistä. Meillä 
pitäisi keskittyä materiaalikeskeisen ajatte-
lutavan sijaan koko rakennuksen elinkaaren 
aikaiseen kokonaiskulutukseen.

TIILI KIERTÄÄ TEHOKKAASTI
Tiili on hyvin kierrätettävä tuote. Jaakko 
Raikkosen mukaan sen kierrätettävyys on 
nykyisin lähes sata prosenttia. Tehtailla kier-
rätetään mahdollisuuksien mukaan lähes  

Vanhoja tiiliä voidaan myös murskata ja 
käyttää uudelleen korvaamaan osaa tiilien 
raaka-ainetta. Samalla tavoin jo tällä het-
kellä hyödynnetään epäkuranteista tiilistä 
saatavaa tiilimurskaa korvaamaan hiekkaa.

Tiiliä voidaan käyttää myös tiealueille 
kantavuuden parantamiseen ja murskattuna 
esimerkiksi tenniskenttien pintamassana. 
Tiilen valmistukseen voidaan myös kier-
rättää keraamista jätettä, kuten posliinia 
esimerkiksi lavuaareista ja wc-istuimista 
ja vaikkapa savesta tehtyjä kukkaruukkuja.

TURVALLINEN, KOTIMAINEN
Tiili on turvallinen rakennusmateriaali: se ei 
pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää 

– Rakennusmateriaalin valmistuksen päästöt 
ovat vain pieni osa rakennuksen koko elinkaaren 
aikaisista päästöistä. Meillä pitäisi keskittyä 
materiaalikeskeisen ajattelutavan sijaan koko 
rakennuksen elinkaaren aikaiseen kokonaiskulutuk-
seen, toimitusjohtaja Jaakko Raikkonen sanoo.

kaikki ja mitä ei voida käyttää omassa tuo-
tannossa, myydään eri tarkoituksiin.

Tiiliä voidaan kierrättää esimerkiksi puh-
distamalla vanhoista purettavista rakennuk-
sista saatavia tiiliä ja käyttää niitä edelleen 
uudiskohteessa muuraukseen.

”Tiilen koko valmistus  
prosessi kestää  
parisen viikkoa.”
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Maisemointi  
kuuluu saven
oton suunni
telmaan
Tiilen valmistuksessa käytettävän pää-
raaka-aineen eli saven otto tehdään viran-
omaisten myöntämien lupien mukaisesti ja 
käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan. 

– Jo savenoton suunnitelmassa tu-
lee määritellä, mikä tulee olemaan alueen 
jatkokäyttö. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
maanviljelys, virkistysalue, metsä tai ra-
kentaminen, kertoo tehdaspäällikkö Matti 
Himanen Wienerbergeriltä.

Wienerbergerin entisellä Lappilan teh-
taalla oli lupa ottaa läheisen Männistön 
tilalta noin 15 hehtaarin alueelta 270 000 
kuutiota savea. Savenotto päättyi tämän 
vuosikymmenen alkupuolella, jolloin aloi-
tettiin alueen maisemointi virkistysalueeksi 
vesialtaineen ja istutuksineen.

– Jos alueella ei ole vesistöjä, vesiallas 
parantaa alueen luontoarvoja. Se houkutte-
lee lintuja ja toimii myös esimerkiksi hirvien 
ja peurojen juomapaikkana, Himanen toteaa.

– Wienerbergerin tuotteet edustavat 
kestävää kehitystä ja ekologisuutta. Luon-
nollisesti meidän tulee kaikessa toiminnas-
samme, myös raaka-aineen hankinnassa, 
ottaa huomioon ympäristöarvot.

–  Suomen maaperässä on savea 
määrättömästi ja eroosion myötä sitä tu-
lee enemmän kuin keraaminen teollisuus 
käyttää. Kaikki keraamiset tuotteet palaavat 
saveksi elinkaarensa päässä, myös tiili. Näin 
ollen tiili on vain yksi saven kiertokulun vaihe, 
Himanen sanoo.  

suuriakin lämpötila- ja kosteusvaihteluita. 
Lisäksi tiili on kaikista kivipohjaisista ra-
kennusmateriaaleista nopeimmin kuivuva, 
mikä vähentää muun muassa rakennus-
aikaisia kosteusriskejä. Siksi se sopiikin 
hyvin pohjoisen vaativiin oloihin. 

Muuratun tiilipinnan kauneus säilyy vuo-
sikymmenestä toiseen, ja ikääntyessään tii-
lipinta patinoituu kauniisti. Muurattu tiilipinta 
on pitkälläkin aikavälillä lähes huoltovapaa.

Tiili soveltuu hyvin myös rapattujen pin-
tojen alustaksi. Se on mekaanisesti luja ja 
sillä on sopivat vedenimu- ja tartuntaomi-
naisuudet sekä kohtuullisen pieni kosteus-
kutistuma.

– Tiilen kotimaisuudella on aivan samat 
perusteet kuin muillakin kotimaisilla tuot-
teilla eli se työllistää, raha jää kiertoon koti-
maahan sekä saadaan lisäksi kaikki lukuisat 
välilliset hyödyt, Jaakko Raikkonen sanoo.

PAREMPI TULEVAISUUS
Tiili on materiaalina jo sellaisenaan keksit-
ty, joten alan tuotekehityksen kärjet ovat 
toisaalla.

– Nyt pyritään yhä enemmän automati-
soimaan tuotantoa, kehittämään tiilille lisää 
koko- ja värivaihtoehtoja sekä tutkitaan val-
mistusprosessissa käytettäviä polttoaineita. 

Jaakko Raikkonen uskoo vahvasti tiilen 
kannalta parempaan tulevaisuuteen.

– Ongelmana on kuitenkin yhteiskunnan 
poliittiset päätökset, joihin ei voi varautua, 
Raikkonen sanoo.

Tiilen turvana sekä nyt että tulevaisuu-
dessa ovat sen vahvat ominaisuudet. 

– Tiiliteollisuuden tulee vastata uusiin 
haasteisiin omilla vahvuuksillaan eli parem-
milla ja monin tavoin kestävimmillä ratkai-
suilla.  

 TIILENVALMISTUS SUOMESSA

Suomessa käytetään noin 25 miljoonaa poltettua tiiltä vuosittain. Vuonna 1905 Suomessa oli 173 
tiilitehdasta ja sotien jälkeen jopa enemmän. Tällä hetkellä on kolme valmistajaa ja neljä tehdasta:

 Raikkonen Oy:n tehdas Loimaalla – Raikkonen on 1932 perustettu kotimainen perheyritys 
kolmannessa sukupolvessa

 Tiileri Oy:n omistuksessa olevat Keramia Oy:n tehdas Mjösundissa ja Ylivieskan Tiili Oy:n  
tehdas Ylivieskassa – kotimainen Tiileri on perustettu 1952 ja se on myös merkittävä  
tulisijojen valmistaja

 Wienerberger Oy Ab:n tehdas Korialla – Wienerberger Oy Ab kuuluu itävaltalaiseen  
Wienerberger AG konserniin, joka on vuonna 1819 perustettu maailman johtava tiilenvalmistaja 

 Lisätietoja: www.tiili-info.fi sekä valmistajien omat sivut
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 AS OY PORIN VILLA SUN

 Paritalo, 101,5 ja 71 m2

 Asuntomessut 2018 Porin Karjarannassa
 Rakennuttaja ja urakoitsija: Sata-San Oy
 Pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu: 
Insinööritoimisto Kaappo Oy

 Kivitalopakettitoimittaja: Lammi-Kivitalot Oy

”Messuille voitiin  
paritalojen perus 

malleihin verrattuna 
miettiä jotain  

hieman erilasta.”
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Teksti Sirkka Saarinen Kuvat Suom
en Asuntom

essut Oy ja As Oy Porin Villa Sun

– Kivitalo on aina kivitalo, toimitusjohtaja Jari Rinta mäki 
sanoo esitellessään Sata-San Oy:n urakoimaa harkko-
rakenteista paritalokohdetta kesän 2018 asuntomessu-
alueella Porin Karjarannassa. Paritalo sai mes sujen 
Rakennustekninen mallikohde -tunnustuksen.

As Oy Porin Villa Sun -paritalon syntyä ker-
ratessa selviää, että kyseessä on yhteis-
työkohde sanan parhaassa merkityksessä. 
Rakennuttaja ja urakoitsija Sata-San Oy:llä 
sekä pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnit-
telija Insinööritoimisto Kaappo Oy:llä on 
monien vuosien ja monien kohteiden ko-
kemus yhteisten laatukohteiden rakenta-
misesta. Tuttu yhteistyökumppani on myös 
Lammin Betoni Oy, jonka kivitalopaketti 
kohteessa on.

ITSELLE TEKEMISEN PERIAATE
– Tehdään niin kuin itselle tekisi, on sekä 
Jari Rintamäen että Kaappo Laineen pe-
riaate yhteisissä hankkeissa. Villa Sunis-
sa se toteutui sikälikin, että paritalon 71 
kerrosneliön, yksikerroksinen kompakti 
asunto rakennettiin Rintamäen parikymp-
piselle pojalle. Isompi, 101,5 kerrosneliön 
perheasunto on kaksikerroksinen.

Asuntomessut toivat Rintamäen ja Lai-
neen mukaan kohteeseen mieluisen lisän: 

– Sinne voitiin perusparitalomalleihin verrat-
tuna miettiä jotain hieman erilaista.

Syntyi valoisa, selkeälinjainen paritalo, 
joka kätkee sisälleen monipuolista asumis-
ta. Suuret lasipinnat ja avoimet yhteiset tilat 
tuovat valoa ja avaruutta sisätiloihin. Vaa-
leaksi rapattuun julkisivuun tuo alueeseen 
liittyvää merihenkisyyttä tummanharmaa 
metallikaseteilla verhottu osa.

HARKKO OLI LUONTEVA VALINTA
Runkomateriaalivalinnat syntyivät miesten 
mukaan luontevasti: 

– Harkko perustusten ja rungon pää-
materiaaliksi ja sitä kautta Lammi Kivitalo-
paketti valikoitui monen asian summana. 
Tärkeä asia oli myös aikataulu, pitkästä 
tavarasta emme olisi ehtineet kohdetta 
toteuttaa. Kivitalopakettiin kuuluivat myös 
ikkunat, ovet, yläpohjarakenteet, kattotuolit 
ja lämmöneristeet.

– Huoltovapaita pintoja, Laine puoles-
taan lisää kivirakenteen eduiksi.

Karjarannan alue on vanhaa merenpoh-
jaa, joten rakennukset paalutettiin. Betonian-
turat tehtiin Lammin valmisanturamuoteilla 
ja harkoilla. Ulkoseinien harkkojen ontelot 
valettiin ladonnan jälkeen betonimassalla. 
Syntyi luja, yhtenäinen rakenne. Tuulettuvan 

ontelolaatta-alapohjan alla on ryömintätila. 
Isojen ikkunoiden kohdalla on puurunkoi-
nen osa.

Entä korkeat tilat, olivatko ne rakenne-
suunnittelussa kimurantteja?

– Eivät, Laine vastaa ja perustelee: – Kun 
arkkitehti- ja rakennesuunnittelu etenevät 
rinnan, tekniset vaatimukset molemmin 
puolin voidaan ottaa heti huomioon.

TAITAVA SUUNNITTELU JA  
VIIMEISTELY
”Paritalo on taitavasti suunniteltu ja raken-
tamisen viimeistelyyn on panostettu. Ta-
lon pohjaratkaisu oli valitsijoiden mieleen, 
lopputulos on varsin asumismyönteinen. 
Rakennuttaja on vahvasti tiennyt mitä ha-
luaa, ja talosta on syntynyt rakennuttajan-
sa näköinen koti. Tiloja on selvästi mietitty 
käytön kannalta, jonka lisäksi suunnitte-
lussa on huomioitu oivasti hyvät tekniset 
ratkaisut”, todetaan Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK RKL ry:n Villa Sunille 
myöntämän Rakennustekninen mallikohde  
-tunnustuksen valintaperusteluissa.

RKL palkitsee vuosittain asuntomessu-
kohteen. Tällä kertaa voittajan valinnassa 
korostuivat erityisesti talon käytettävyys ja 
sen hyvä tekninen toteutus.  

Perustusten ja rungon päämateriaalina ovat 
harkot. Ulkoseinien harkkojen ontelot valettiin 
ladonnan jälkeen betonimassalla. Syntyi luja, 
yhtenäinen rakenne.

 
Asuntomessujen
harkkoparitalo sai
rakennusteknisen
tunnustuksen

As Oy Porin Villa Sun on valoisa paritalo, jos-
sa suuret lasipinnat tuovat valoa ja avaruutta 
sisätiloihin. Kivitalon kovia pintoja pehmentää 
kattojen materiaaliksi valittu puu.
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Porvoon keskustaan rakenteilla olevan As Oy Porvoon 
Aurinkorinteen rakennusmateriaaliksi valittiin harkko  
sen toimitusvarmuuden vuoksi. Laadusta taas kertoo  
se, että asuntojen kauppa on käynyt vilkkaasti.

Harkoista  
pienkerrostalo  
Porvoon henkeen

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Olli Urpela

Porvoon Linnankoskenkadulla kolmikerrok-
sinen, 18 asunnon rakennus on jo harjakor-
keudessa ja harkoista muurattu julkisivu 
odottaa rappaustaan. Rakentaminen aloi-
tettiin lokakuussa 2017 ja talo valmistuu 
vuoden 2019 huhtikuussa.

Rakennuttajana toimii M2 Yhtiöt Oy ja 
urakoinnista vastaa paikallinen KBC Raken-
nus Oy.

Valuharkot olivat varma valinta raken-
nusmateriaaliksi. 

– Harkkojen saatavuus on taattu eli ra-
kentamaan pääsee heti, kun rakennuslupa 
astuu voimaan. Ei siinä kohtaa voi alkaa 
odottamaan elementtitoimituksia, jotka 
saattavat kestää kauankin, sanoo yrittäjä 
Kim Backman KBC Rakennus Oy:stä.

KBC Rakennus on tunnettu hyvästä 
laadustaan.

– Me haluamme rakentaa asuntoja, joi-
hin tulevat asukkaat pääsevät itse vaikut-
tamaan. Joustavuus on tapamme toimia. 
Harkkorakentaminen sopii tähän periaat-
teeseen hyvin, sillä asiakkaat voivat tehdä 
suuriakin muutoksia rakentamisen loppu-
vaiheessa – sähkömuutoksiakin ihan viime 
tipassakin. Muutostyöt huomioon ottaen 
harkko- ja elementtirungon hinta on lähes 

sama, harkko voi olla jopa halvempi, Kim 
Backman toteaa.

MYÖS HARKKO ON PRO
Porvoon Aurinkorinteessä on kellari ja kol-
me asuinkerrosta. 

Harkkojen toimittajaksi valikoitui Lakan 
Betoni Oy jo hyvin aikaisessa vaiheessa. 
Kantavissa ulkoseinärakenteissa käytettiin 
Lakka EMH-400PRO grafit -eristemuotti-
harkkoa, joka edustaa Lakan uudistettua 
PRO-mallin järjestelmää. 

Viime vuonna tehdyn uudistuksen an-
siosta järjestelmä on edellistä mittatarkem-
pi, kuormituksia kestävämpi ja järjestelmään 
tuotiin pääty- sekä osaharkot. Tänä vuonna 
järjestelmä täydentyi halkaistuilla eriste- 
harkoilla. 

EMH-400PRO grafit -eristeharkoissa on 
tiiveyden varmistamiseksi eristeessä kaksi 
vaahtouraa eristeen ympäri. 

PRO-harkoissa on täydennetty myös 
aukkojenylitysjärjestelmää ja lukkiutuvat ha-
kateräkset saa tehdastoimituksen yhteydes-
sä työmaalle. Järjestelmällä on mahdollista 
toteuttaa jopa viisi metriä leveät aukkojen-
ylitykset ja profiili toimii samalla sekä valu-
muottina että kantavana rakenneteräksenä.

HARKKORAKENNE TAIPUI  
KAAVAAN
As Oy Porvoon Aurinkorinne valmistuu lä-
hes Porvoon kantakaupunkiin, vanhalle ja 
rauhalliselle vesitorninmäelle. Kaava sää-
teli sen, että rakennuksen tulee sopia koko 
alueen henkeen. 

– Uudisrakennuksen räystäskorot on 
asemakaavassa määritelty. Toisaalta ker-
rosluvuksi oli annettu II 1/2, jolloin ylim-
män kerroksen osalta jouduttiin tekemään 
hieman normaalista poikkeavia ratkaisuja. 
Harkkorakenne taipui kyllä tähän, arkkitehti 
Matti Valkeavirta toteaa.

Osa parkkipaikoista on lämpimässä 
maanalaisessa parkkihallissa. EMH-400PRO 
grafit -eristemuottiharkko sopi hyvin tähän-
kin, sillä harkkoseinä voidaan raudoittaa 
seinän molemmin puolin, joten se soveltuu 
myös kellarikerroksiin maanpaineseiniin.  

Pienkerrostalon rakennusmateriaaliksi  
valittiin harkko. Yhtenä perusteena oli se, 

että harkkojen saatavuus on taattu eli raken-
tamaan pääsee heti, kun rakennuslupa astuu 

voimaan. Työmaalla ollaankin tyytyväisiä: 
vasemmalta yrittäjä Kim Backman KBC 

Rakennus Oy:stä, Lakan aluemyyntipäällikkö 
Jani Pietilä sekä vastaava työnjohtaja  

Mathias Backman KBC Rakennus Oy:stä.
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 ASUNTO OY PORVOON AURINKORINNE

 Pienkerrostalo, 4 kerrosta: 1 maanalainen 
kerros ja 3 maanpäällistä kerrosta

 Rakennuttaja: M2 Yhtiöt Oy
 Pääurakoitsija: KBC Rakennus Oy
 Arkkitehtisuunnittelu:  
arkkitehti Matti Valkeavirta,  
T:mi Rakennusarkkitehti Taina Valkeavirta

 Rakennesuunnittelu: Expecon Oy
 Runkorakenne: Lakka EMH-400PRO  
grafit -eristemuottiharkko

 Julkisivu: osin rapattu, osin puuta
 Rakennusaika: 10/17–4/19

 ”EI MITÄÄN HUONOA  
SANOTTAVAA HARKOISTA”

Keväällä tehtiin markkinatutkimus harkko- 
jen käytöstä pienkerrostalo- ja julkisessa 
rakentamisessa. Puhelinhaastattelussa oli 
mukana rakennuttajia ja urakoitsijoita.

Otsikko on suora lainaus yhdeltä vastaa-
jalta. Tässä muita kommentteja:

– Harkko valikoitui urakoitsijan suosi-
tuksesta materiaaliksi. Elementtien toimi-
tusajat ja muutostöiden vaikeus vaikut - 
tivat myös.

– Erityisesti kiitosta harkolle hiljaisuu-
desta ja viileydestä kesällä sekä saata-
vuuden helppoudesta. Ei moitittavaa koko 
rakennusprosessista.

– Harkkorakentamisen etuina aikatau-
lutuksen vapaus, suunnitteluvirheiden hel-
pompi paikkaaminen, logistiikkajärjestelyjen 
vähäisyys, rakennusvalvonnan myönteisyys 
pk-seudulla.

– Harkoilla päästiin aloittamaan 
rakennustyö erittäin pikaisella aikataululla, 
erityiset kiitokset toimitusvarmuudesta ja 
saatavuudesta.

– Harkon hyvinä puolina palonkesto, 
äänieristävyys, muotojen mahdollisuudet

– Tärkeimpinä kriteerinä rungon valin-
nassa hyvä sisäilma ja kosteusvaurioiden 
minimointi.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Petri M

alm
elin

Talo2020 täytti tavoitteet
Vuonna 2015 valmistuneen Talo2020:n käyttökokemukset osoittavat, että passiiviset ratkaisut 
ovat energiatehokkuuden kannalta ratkaisevia ja Suomessa on helppo asua energiankäytön  
suhteen omavaraisesti keväästä syksyyn.

Talo2020-hankkeella oli selvät tavoitteet: 
saada perheelle terveellinen, energiateho-
kas ja elinkaarijärkevä koti ja samalla täyt-
tää EU:n vuodeksi 2020 antama tavoite 
nolla energia-talosta. Suunnittelun keskei-
senä lähtökohtana oli sisäilmaltaan ter-
veellinen koti.

– Asukkaina olemme tyytyväisiä. Talo 
valmistui suunnitellussa aikataulussaan ja 
alkuperäisiin tavoitteisiin päästiin erittäin 
hyvin, Petri Malmelin sanoo.

PASSIIVISET RATKAISUT JA  
MASSIIVI RAKENNE
Petri Malmelinin mukaan heidän talossaan 
tehdyillä passiivisilla energiaratkaisuilla on 
suuri merkitys.

– Talon suorakaiteinen muoto on teho-
kas ja asemointi tontille onnistunut. Suun-
nitteluvaiheessa mietittiin tarkkaan, miten 
aurinko yltää talvella taloon, mutta ei kesällä 
ikkunoista sisään. Taloon tehtiin pitkät räys-
täät ja varjostavat parvekkeet. Kesän 2018 
helteillä tämä oli hyvä juttu.

– Suurin osa passiivisista ratkaisuista 
kuten talon muoto ja suuntaus eivät nosta 
rakennuskustannuksiakaan.

Talon runko muurattiin Lammin Betonin 
500 millisellä lämpöharkolla.

– Paksu kiviseinä toimii hienosti: lämpö 
pysyy kesällä eristeen ulkopuolisessa har-
kon osassa ja vastaavasti kylmä talvella.

KESÄLLÄ RIITTÄÄ ENERGIAA
Petri Malmelinin mukaan Suomessa on 
helppo olla energiaomavarainen keväästä 
syksyyn.

– Kun huhtikuun alussa päivälämpötila 
on vielä nollan paikkeilla, saattaa pilvettömä-
nä päivänä aurinkolämpökeräimeltä saada 
lähes 60-asteista vettä talon varaajaan. 
Parinkymmenen neliömetrin aurinkosähkö-

Pitkät räystäslinjan ylitykset varjostavat taloa 
kesällä (passiivista viilennystä). Polveilevat 
parvekkeet ja terassit elävöittävät suorakaiteen 
muotoista kivitaloa.
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Talo 2020:n rakentamisesta KM-lehdessä 2/15.
– Rakentamisessa kannattaisi rakentamisen  
sekä materiaali- ja tietotekniikan ammattilaisten 
yhdistää osaamisensa ja toteuttaa asioita uusilla 
tavoilla, Petri Malmelin sanoi tuolloin.

paneeli tuottaa 2 kwh:n teholla sähköä ke-
sän parhaina hetkinä. Tuolloin ylijäämäsäh-
kö menee Fortumin Charge&Drive-palvelun 
poletille ja voimme ladata autoamme lataus-
asemissa käyttämällä energiasaldoamme. 

– Yllätys toiseen suuntaan olikin aurinko-
sähkön tuotto sydäntalvella. Joulu-, tammi-  
ja  helmikuun – siis kolmen kuukauden 
– sähköenergian tuotanto on yhtä paljon 
kuin kesän kolmena parhaana tuntina. Maa-
lämpö on siis oleellisessa osassa vuoden 
kylmimpinä ja pimeimpinä kuukausina. 

– Tosin vähensimme talven energiatar-
vetta lämmittämällä kylmillä säillä takkaa, 
jossa on lämmön talteenotto savukaasuista. 

SEURANTA HELPPOA
Talo2020:ssa seurataan tarkasti energian-
kulutusta ja -tuottoa sadalla IoT-sensorilla.

– Ne asennettiin rakennusvaiheessa ja 
sekä vaiva että kustannukset olivat pienet, 
Petri Malmelin toteaa.

– Data siirtyy pilvipalveluun, josta ker-
tynyttä tietoa pystyy monipuolisesti katso-
maan ja tutkimaan. Tämä on meille talon-
rakennuttajina helppoa, kun löysin osaavan 
henkilön rakentamaan sensorit, tietoliiken-
teen ja analyysityökalun.

Kaikki järjestelmät talossa eivät välttä-
mättä toimi täysin suunnitelmien mukaan. 
Mittaustulosten avulla voi puuttua epäkoh-
tiin. Sensoreilla löytyikin yksi merkittävä 
ongelma, jota ei välttämättä muuten olisi 
huomattu.

– Talon alkuperäinen maalämpöpump-
pu oli maanantaikappale. Pumpun hyöty-
suhteen tulisi olla mielellään yli neljä eli 
kun maalämpöpumppuun syöttää 1 kWh 
sähköä, sieltä saa 4 kWh lämpöenergiaa. 
Meillä maalämpöpumppu tuotti lämpöä 
hyötysuhteella 1,5 eli laite oli rikki. Normaa-
li kuluttaja ei tätä huomaa, sillä varaajissa 
on sähkövastukset, joilla puuttuva lämpö 
tuotetaan eli käytetään enemmän sähköä. 

– Me saimme ongelman kiinni ja kor-
jattua. 

HYVÄÄ OPPIA SAATIIN
Petri Malmelin sanoo oman rakennus-
projektin opettaneen, miten tärkeää on hy-
vän, kokeneen ja vastuuntuntuisen tiimin 
kasaaminen.

– Suunnittelussa määräytyy moni asia. 
Rakennusmateriaalit ovat tärkeitä. Rakenta-
misen kuivaketju on oleellinen. Rakentaja-
tiimin ammattitaito ja heidän ylpeys oman 
työn laadusta ovat keskeisiä. Lisäksi valvon-
taa tulee tehdä jatkuvasti, Petri Malmelin 
luettelee.

Terveellinen sisäilmakin on toteutunut.
– Terveellistä sisäilmaahan ei aisti –  

samoin kuin puhdas vesi ei maistu miltään. 
Esimerkiksi kosteus, mikä tahansa tuoksu 
ja ummehtunut ilma olisivat merkkejä siitä, 
että asiat eivät ole kunnossa. Mitään merk-
kejä ei ole meillä ollut. Ja mittausdatakin 
osoittaa talon olevan terve.  
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 RESURSSI-RIVITALOT 

 Ørestad, Tanska
 Rakennustyyppi: Asuinrakennus
 Pinta-ala: 9 148 m2 
 Rakennuttajat:  
NREP A/S ja Arkitektgruppen A/S

 Pääurakoitsija: Arkitektgruppen A/S
 Rakennesuunnittelu: MOE A/S
 Arkkitehtisuunnittelu: Lendager ARC
 Materiaalit: Lendager UP
 Rakennusaika: 2015–2019

Teksti ja kuvat Lendager ARC

Vanhat tiilijulkisivut  
moduuleina uuteen taloon
Kööpenhaminassa on rakenteilla asuin alue, jossa resurssitehokkuus on viety niin pitkälle 
kuin nykytietämyksellä on mahdollista. Ørestad Sydin Resurssi-talot ovat maail man  
ensimmäinen vanhojen rakennusten tiilimoduuleja hyödyntävä asuinalue.
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Kaupungistumisen megatrendiin liittyy 
sekä potentiaalia että haasteita. Maalta 
muutetaan jatkuvasti kasvaviin kaupun-
keihin. Uusia mielenkiintoisia asuinalueita 
syntyy isojen kaupunkien laitamille, mutta 
miten käy maaseudun rakennusten? Taloja 
ei saada kaupaksi, ne jäävät tyhjilleen, ja 
lopulta ne puretaan, mistä seuraa valtava 
materiaalihukka.

Tanskalainen Lendager-konserni uskoo, 
että materiaalit kannattaa ottaa mukaan 
kaupunkiin ja hyödyntää uusissa raken-
nuksissa. Uusiokäytöllä voidaan vähentää 
rakennusvaiheen hiilidioksidipäästöjä jopa 
70 prosenttia, koska materiaaleilla on jo 
elinkaarta aiemmista rakennuksista.

TULEVAISUUDEN KÖPIKSESSÄ  
EI OLE JÄTETTÄ
Ørestad Syd on Kööpenhaminan uusia 
asuinalueita. Se saattaa määrittää, millais-
ta elämää kaupungissa tulevaisuudessa 
eletään. 

Alueella ei tarvitse valita kaupunki- ja 
maalaiselämän välillä. Se on osa sekä 
nopeasti kasvavaa Kööpenhaminaa että 
viereistä Kalvebod Fælledin luonnonsuoje-
lualuetta, joten siinä yhdistyvät kummankin 
ympäristön parhaat puolet.

Tulevaisuuden Kööpenhaminan pitää  
ottaa ilmastonmuutos vakavasti ja hyödyn-
tää kaikkia mahdollisia resursseja. Kau-
pungin pitää perustua siihen, ettei jätettä 
ole ja että kaikki materiaali, rakentaminen, 

kaupungit ja ihmiset ovat resursseja, joiden 
arvo säilyy. Tällä asenteella on ajan myötä 
mahdollista luoda valtavasti taloudellista, 
ympäristöllistä ja yhteiskunnallista lisäarvoa.

tetty hyödyntää ”Resurssi-talojen” (ressour-
cerækkerne) rakentamisessa. 

Lendager haluaa varmistaa, että arvok-
kaat materiaalit siirtyvät ihmisten mukana 
kaupunkeihin. Käyttämällä hylättyjen asu-
musten seiniä uusina julkisivuelementtei-
nä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, 
säästää neitseellisiä raaka-aineita ja luoda 
samalla uudelle rakennukselle valmis his-
toria ja luonne.

Resurssi-talot ovat maailman ensim-
mäinen vanhojen rakennusten tiilimoduu-
leja hyödyntävä asuinalue. Yksittäisiä tiiliä 
ei ole voinut käyttää uudelleen 1960-luvun 
jälkeen, koska muurauslaastista on tehty 
niitä kestävämpää. Siksi tiilet otetaan irti 
moduuleina, käsitellään ja pinotaan uusien 
rivitalojen seinäelementeiksi. Innovatiivisen 
menetelmän ansiosta tiiltä voi kierrättää ja 
materiaalin elinkaarta pidentää, mikä vä-
hentää rakennusvaiheen päästöjä ja luo 
osaltaan kestävämpää maailmaa. 

Lendager käyttää uudelleen esimerkiksi 
Carlsbergin vanhojen panimorakennusten 
tiiliä antaen niille uuden elämän Resurssi- 
talojen seinissä. Taloihin tulee tiiliä myös 
vanhoista kouluista ja tuotantorakennuksis-
ta eri puolilta Tanskaa.  

Hankkeen julkisivuissa käytetään myös 
Kööpenhaminan metron rakennusvaiheen 
tukipuumateriaaleja. Lendager käsittelee 
jätepuun niin, että se näyttää uudelta ja 
mielenkiintoiselta asuinrakennusten julki-
sivuissa ja sisustuksessa.

”Arvokkaat materiaalit 
siirtyvät ihmisten  
mukana kaupunkeihin.”

KAIKEN TAKANA ON RESURSSI
TEHOKKUUS
Hankkeen konsepti nojaa resurssitehok-
kuuteen ja optimointiin. 

Lendager-konserni haluaa haastaa ja 
tutkia, mitä resurssikonseptin perusteel-
lisella ymmärryksellä voidaan saavuttaa 
uudis rakentamisen arvon ja laadun kan-
nalta. Aihetta tarkastellaan viiden eri pai-
nopisteen kannalta. Ne ovat materiaalit, 
energia, veden käyttö, yhteisöllisyys ja bio-
diversiteetti.

Hankkeessa on merkittävää ja innova-
tiivista se, että hylättyjen rakennusten tiili-
julkisivuja käytetään uudisrakennuksissa. 
Julkisivut on irrotettu kokonaisina, ja niitä 
käytetään uusien rakennusten julkisivu-
elementteinä kiinnittämällä ne kokonaisina 
teräsrunkoihin.

RAKENNUSJÄTE RESURSSINA
Nykypäivänä rakennusjäte on valtava val-
jastamaton resurssi, ja niinpä sitä on pää-

Yksittäisiä tiiliä ei voida irrottaa muuraus- 
laastista kierrätykseen. Siksi tiilet otetaan irti  
moduuleina, käsitellään ja asennetaan uusien 
Resurssi-talojen seinäelementeiksi.
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SADEVESI HYÖTYKÄYTTÖÖN
Lendager-konsernin tavoitteena on mahdol-
listaa asuintaloissa kohtuuhintainen ja re- 
surssitehokas elämä. Talojen vaipparaken-
teilla pystytään sinällään alentamaan asun-
tojen energiankulutusta. 

Sadeveden hyödyntäminen vessojen 
huuhtelu- ja kasteluvetenä on tärkeä osa  
Resurssi-talojen toimintaa. Sadevettä kerä-
tään aurinkopaneelien sekä kattojen pinnoilta 
ja hyödynnetään huuhteluvetenä juomaveden 
sijasta. 

Ränneistä kerättyä vettä käytetään kaste-
luvetenä. Sadeveden mittava hyödyntäminen 
säästää asukkaiden kiinteistökustannuksia.

Resurssi-talojen elämänlaatu perustuu 
mottoon, jonka mukaan yhteisö voi hyvin, 
kun yksilölle on tilaa. Vahva yhteisöllisyys ja 
naapurihenki eivät häiritse yksityisyyttä tai 
itseilmaisua – ja kyse on jakamistaloudesta. 
Viime vuosina kukoistukseen noussut jaka-
mistalous todistaa, että omistajan kannattaa 
jakaa käyttämättömät resurssit asukkaiden 
kesken. Tästä muodostuu taloudellinen kan-
nustin kaikille osapuolille.

YHTEYS LUONTOON TÄRKEÄÄ
Resurssi-talot osoittavat, että luonnon moni-
muotoisuus voi olla olennainen osa tavallista 
asumista. Se parantaa asukkaiden elämän-
laatua ja antaa tunteen symbioosista luon-
non kanssa. 

Lisäksi rakennukset antavat ympäristöön-
sä enemmän kuin ottavat. Aiemmin asumat-
toman alueen viheralueita ovat nyt katto- ja 
pystypuutarhat sekä sisäpihat, jotka tukevat 
luonnon monimuotoisuutta eivätkä ole raken-
nusten vihollisia. 

Viherrakenteiden integrointi toimii koko 
alueen vihreänä lankana, ja luonnon kierto-
kulun ymmärtäminen on olennainen osa 
asukkaiden päivittäistä elämää. Tuloksena 
on reilusti tuoreita vihanneksia ja ympäristö-
tietoutta.

Resurssi-talot valmistuvat kesällä 2019.  

”Carlsbergin vanhojen panimorakennusten tiilillä 
on uusi elämä Resurssitalojen seinissä.”

Hylättyjen rakennusten tiilijulkisivuja irrotetaan 
kokonaisina paloina, joita käytetään uusien 
rakennusten julkisivuelementteinä kiinnittämällä 
ne teräsrunkoihin.
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Japanissa suomalaisia tuotteita markkinoiva jälleenmyyjä  
huomasi Tiilerin myymälän lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää,  
meni sisään ja otti esitteet. Siitä alkoi tiilitakkojen uusi aluevaltaus.

Tiileri vie  
takkoja  
Japaniin 
JÄLLEENMYYJÄN ”MATKAMUISTO” SUOMESTA

Japanilaiset arvostavat suomalaista arkki-
tehtuuria, designia ja kulttuuria. Nyt sikäläi-
sille markkinoille on vedetty myös varaavat 
tiilitakat.

– Noin vuosi sitten japanilainen jälleen-
myyjä otti yhteyttä selailtuaan esitteitämme. 
Keskustelimme, onko takkojen vienti Japa-
niin mahdollista ja kartoitimme markkinoi-
ta. Aktiivinen jälleenmyyjä oli todella tärkeä 
lenkki asioiden edistämisessä Japanissa, 
myynti- ja markkinointijohtaja Jari Seppälä 
Tiileri Oy:stä kertoo.

Seppälän mukaan aluksi käännös- ja 
selvitystyötä oli kohtuullisen runsaasti.

– Se oli kuitenkin järkevää tehdä, sillä 
se palvelee koko vientiä. Tarkkoja tuote-
selosteita tarvittiin, koska vastaavia tuotteita 
ei ole Japanin markkinoille aiemmin tuotu.

VARAAVA PITÄÄ OLLA
Tiilerin takkoja myydään Japanissa erikois-
liikkeissä, jotka myyvät muitakin tulisijoja. 
Ensimmäiset takat on jo rahdattu konteis-
sa perille – täysissä konteissa rahti pysyy 
kohtuullisena. 

Takkoja hankkivat pääasiassa uudis-
rakentajat kuten hirsitalojen ostajat ja muut 
aiheesta kiinnostuneet.

– Suomalainen tiilitakka soveltuu sikä-
läisiin säädöksiin toistaiseksi hyvin, koska 
CE-merkinnän myötä tietyt arvot on testat-
tu. Japanilaiset ovat selkeästi suomalaisia 
enemmän kiinnostuneita esimerkiksi läm-
mönluovutuksesta, päästöistä sekä hyöty-
suhteesta.

Tiileri vie Japanin markkinoille laajas-
ta valikoimastaan vain tiettyjä takkoja ja 
takkaleivinuuneja. Kaikki tuotteet ovat va-
raavia, koska se on japanilaisille tärkein 
ominaisuus.

HYVÄ TUOTE MARKKINOI  
ITSEÄÄN
Jari Seppälä sanoo olevansa viennin suh-
teen varovaisen toiveikas. 

– Vienti on hyvä tapa myös tarkastella 
omaa toimintaa ja toimintatapoja. Tavoitteet 
ovat maltillisia, mutta jos tuotteet miellyt-
tävät, se toimii parhaana markkinointina.

– On hienoa huomata, että suomalai-
set tunnetaan maailmalla myös varaavista 
takoistaan. Kansainvälisillä markkinoilla 
ostajien ja käyttäjien joukko on vielä pieni, 
mutta vähän kerrallaan tietämys kasvaa ja 
sen myötä lisääntyvät uudet mahdollisuudet 
vientiin merkittävissä määrin.  

Tiileri vie Japanin markkinoille vain osan  
valikoimistaan. Sikäläisillä markkinoilla  
kysyntää on vain varaaville takoille.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Tiileri Oy
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Tiilet, harkot sekä laasti- ja rappaustuotteet antavat monipuoliset mahdollisuudet  
suunnitella ja rakentaa laadukas, ilmeikäs sekä kestävä ympäristö. 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet
Ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekka-
tiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, betoniharkkoja, 
kuivabetonituotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita 
valmistavat yritykset.

JÄSENYRITYKSET:

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

HBBETONITEOLLISUUS OY 
Puh. 020 7881 800 
www.hb.fi

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

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

LECA FINLAND OY 
Puh. 010 44 22 00 
www.leca.fi

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

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

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

SAINTGOBAIN FINLAND OY / 
WEBER 
Puh. 010 44 22 00 
www.e-weber.fi

TIILERITEHTAAT 
Puh. 02 484 300 
www.tiileri.fi

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

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

kivitaloinfo.fi
Sisältöä enemmän kuin tässä lehdessä –  
mutta yhtä painavaa, ajankohtaista ja  
kiinnostavaa asiaa

Kivirakentamisen uutisia


