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Kestävää leikkiä
julkisivuissa
Hyvä sisäilma, terveellinen talo
Tuulettuva julkisivu kestää säärasituksen

HARKOT
TIILET
LAASTIT

Kannen kuva: Kolmiulotteista julkisivua
Kruunuvuorenranssa kuvasi Tuomas Uusiheimo.

Ilmastonmuutos
muuttaa myös
rakentamista
Rakentamisen ratkaisut ovat parhaillaan keskellä isoa muutosta.
Ilmastonmuutos on tosi asia ja sen torjunnassa pitää olla ehdottomasti mukana. Samalla ei saa kuitenkaan unohtaa rakennusten ja
rakennusmateriaalien koko elinkaaren aikaisia laatutekijöitä, kuten
terveellisyyttä, turvallisuutta, hyvää sisäilmaa, ääneneristystä ja esteettömyyttä. Pitää myös vastata kasvaviin vaatimuksiin koskien elämisen ja asumisen laatua sekä rakennetun ympäristön viihtyisyyttä.
Ilmastonmuutosta ei pysäytetä nopeillakaan toimilla hetkessä.
Muuttuvista sääoloista johtuvat riskit lisääntyvät myös niin rakennetussa ympäristössä kuin yksittäisissä rakennuksissa. Alan eri toimijoiden onkin entistä enemmän kiinnitettävä huomiota myös siihen,
että uudisrakentaminen pystyy vastaamaan muutoksen aiheuttamiin
vaikutuksiin.
Vuodenajoista ilmastonmuutos muuttaa eniten talvia. Talvella
lämpötilojen nousu on suurinta, sademäärät ja pilvisyys kasvavat
ja yhä suurempi osa sateesta tulee ainakin eteläisessä Suomessa
vetenä. Talvella rakenteet myös kuivuvat hitaammin ja erityisesti
julkisivut joutuvat entistä kovemmalle rasitukselle. Näin ollen julkisivun tärkeäksi ominaisuudeksi onkin noussut sen pitkäaikainen
toimivuus juuri siinä rakennuksessa ja ympäristössä, johon se on
suunniteltu ja tehty.
Arkkitehtuurissa suositaan uudenlaista estetiikkaa, joka tuo vaatimuksia myös materiaaleille. Julkisivuissa toteutetaan nyt runsaampia pintoja, värejä ja muotoja. Tässä lehdessä esittelemme useita
vaihtoehtoja rakentamiseen, joka on sekä kaunista että kestävää
myös tulevissa ilmasto-olosuhteissa.
Ulkoilmassa tapahtuu muutoksia, mutta rakennusten käyttäjien
kannalta tärkeintä on kuitenkin hyvä sisäilma. Vietämme suurimman
osan ajastamme sisätiloissa ja niiden olosuhteilla on suuri merkitys
päivittäiseen jaksamiseemme, viihtymiseemme ja hyvinvointiimme.
Kerromme lehdessämme myös ratkaisuista paremman sisäilman
saavuttamiseen.
Kaikki nämä ovat tärkeitä, isoja asioita – ja koskevat meitä kaikkia. Toivotan antoisia lukuhetkiä lehtemme parissa.

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

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

HYVÄ

SISÄILMA

Kivirakenteisissa taloissa on terveellistä asua, työskennellä ja viihtyä.
Sisäilman laadulla on suuri merkitys – ja huonolla sisäilmalla voi olla
vakaviakin seurauksia.
Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihtoratkaisut, rakennuksen sijainti, rakennustapa,
rakennusmateriaalit, käyttö ja sääolot. Toimivat rakenteet ja käyttötarkoitukseensa nähden oikein
valitut rakennusmateriaalit ovat hyvän sisäilman ehdottomia edellytyksiä.
Tiilet ja harkot ovat kivipohjaisia rakennusmateriaaleja. Epäorgaanisina niistä ei aiheudu sisäilmaan
päästöjä eivätkä ne toimi mikro-organismien kuten homeen kasvualustana. Ne täyttävät sisäilmaluokituksen parhaimman M1-luokituksen. Kivimateriaalit vähentävät kosteusvahinkojen seurauksia. Ne
eivät lahoa eivätkä homehdu. Vikasietoiset materiaalit, tiivis rakenne ja hallittu ilmanvaihto takaavat
terveellisen sisäilman.

Matala-alkalinen tasoite
betonin ja muovimaton välissä
turvaa sisäilmaa
Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan matala-alkalinen tasoite muodostaa
alkalisen betonin ja lattiapinnoitteen väliin sisäilmaongelmia aiheuttavilta kemiallisilta
reaktioilta suojaavan puskurin.
Rakennusteollisuus RT suosittelee, että asennuksessa käytetään alustana aina vähintään viiden millimetrin paksuista
matala-alkalista tasoitekerrosta. Kun käytetään matala-alkalista tasoitetta ja huolehditaan betonin kosteudenhallinnasta,
muovimatto on turvallinen lattianpäällyste.
– Lattiapinnoitteisiin liittyvistä sisäilmahaitoista ei ole kokonaan päästy eroon, vaikka kosteudenhallintaan on kiinnitetty
rakentamisessa viime vuosina erityistä huomiota. Oireilua on
esiintynyt esimerkiksi varsin uusissa koulurakennuksissa. Siksi
käynnistimme vuonna 2017 tutkimushankkeen, josta saadun
tiedon avulla voidaan nyt tehokkaasti ehkäistä haitallisia päästöjä, Rakennusteollisuus RT:n asiantuntija Jani Kemppainen
sanoo.
Muovimattokohteissa todettujen sisäilmaongelmien perussyy on se, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja vesiliukoiset liimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta eli
emäksisyyttä. Liimat ja matot reagoivat alkalisen kosteuden
kanssa muodostaen sisäilmaan haitallisia ja terveyttä vaarantavia päästöjä usein vasta vuosien päästä.

– Betoni on luontaisesti hyvin alkalinen eli emäksinen
materiaali. Mitä kosteampaa betoni on, sitä enemmän siitä
kulkeutuu päällysrakenteisiin hydroksidi-ioneja, jotka reagoivat muovimattojen ja liimojen polymeerien kanssa aiheuttaen
näitä päästöjä, tutkija Virpi Leivo Tampereen yliopiston (TAU)
Rakennustekniikalta sanoo.
Vaurioitumista on pyritty estämään asentamalla muovimatot riittävän kuivan betonin päälle, mutta TAU:n tutkimuksen
mukaan se ei aina yksin riitä. Alustavien johtopäätösten mukaan
alkalinen kosteus on muovipäällysteisen liimatun lattiarakenteen vaurioitumisen keskeisin tekijä, eikä muovipäällysteen
asentamista suoraan betonin päälle voida sen takia suositella.
– Matala-alkalisella tasoitteella on suuri vaikutus rakenteen
toimintaan. Se muodostaa suojavyöhykkeen alkalisen betonin
ja lattianpäällysteen väliin. Koska matala-alkalisen tasoitteen
pH on alhaisempi kuin betonilla, betonin hydroksidi-ionit eivät
pääse päällysrakenteeseen, kunhan samalla huolehditaan, ettei
betonin kosteus ylitä eri lattianpäällysteille sallittuja raja-arvoja,
Leivo sanoo.
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Matala-alkalinen tasoite muovimaton alla muodostaa tehokkaan suojan
sisäilmapäästöiltä, kun samalla huolehditaan myös betonin kosteudenhallinnasta.
Suluissa aika päällystämisestä
1.4 (224 vrk)

RH 85 %,
Tasoite, 5 mm matala-alkalinen

1.4 (62 vrk)

1.3 (225 vrk)

RH 85 %,
Ei tasoitetta

1.3 (94 vrk)
Bulk-VOC
0
materiaalinäyte
3
mg/m g

500

1 000

2-EH

1-butanoli

1 500

2 000
TVOC

Molemmissa koekappaleissa (1.3 ja 1.4) julkisen tilan homogeeninen muovimatto (DINCH-pehmennin)
ja akryylikopolymeeri-dispersioliima, päällystetty RH 85 % (=päällystysohjeen mukainen RH)

ALKALISUUS JOPA 300 KERTAA
PIENEMMÄKSI

ALA LAAJASTI MUKANA
TUTKIMUKSESSA

Betonin pH on noin 13 eli se on jopa yhtä
emäksistä kuin viemärin avaamiseen käytettävät aineet. Matala-alkalisen tasoitteen
pH on alle 11, mikä on lähellä tavallisen
käsisaippuan pH:ta. Koska pH-asteikko on
logaritminen, matala-alkalinen tasoite laskee asennusalustan alkalisuuden 200–300
kertaa pienemmäksi kuin betonilla.
Saint-Gobain Finland Weberin lattia
tuotteiden ja -rakenteiden kehityspäällikkö
Gunnar Laurénin mukaan TAU:n tutkimuksen tulokset ovat linjassa Weberin ja
Saint-Gobainin toteuttamien tutkimusten
kanssa.
– Matala-alkalinen tasoite suojaa alkaliselta hydrolyysiltä, kun tasoitekerroksen
paksuus on vähintään viisi millimetriä ja betonin suhteellinen kosteus alle 90 prosenttia.
Jos kosteus on tätä suurempi, kosteus liikkuu kapillaarisesti vetenä kuljettaen alkalit
mukanaan pintaan, Gunnar Laurén sanoo.
Muovimattoja asennettaessa alustan
suhteellinen kosteus saa ohjeiden mukaan
olla enintään 85 prosenttia.

Muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumista on tutkittu osana Tampereen yliopiston tutkimushanketta materiaalien kosteusteknisistä ja kemiallisista ominaisuuksista.
Tutkimuksen ovat rahoittaneet Rakennus
teollisuus RT:n toimialayhdistyksistä Talonrakennusteollisuus, Betoniteollisuus ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto sekä useat
materiaalintoimittajat, valmistajayritykset
ja urakointiyritykset.
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen
tulosten pohjalta Rakennusteollisuus RT
suosittelee, että muovipäällysteiden asennuksessa käytetään alustana betonin päällä
aina vähintään viiden millimetrin paksuista
matala-alkalista tasoitekerrosta.
Gunnar Laurén muistuttaa, että kosteusja sisäilmaongelmia on todettu muovimattojen lisäksi muillakin päällysteillä. Alkalinen
kosteus on aiheuttanut hajoamisreaktioita
myös esimerkiksi parketin ja muiden kelluvien päällysteiden alla käytettyjen alusmuovien kanssa, ja lisäksi liian suuri kosteus on
johtanut joissakin kohteissa homeiden kasvuun alusmuovin alla.

”Kosteus- ja sisäilmaongelmia on todettu
muovimattojen lisäksi
muillakin päällysteillä.”
– Vaikka tietoisuus matala-alkalisten
tasoitteiden tärkeydestä on levinnyt, jopa
sairaalakohteissa törmää edelleen välillä siihen, että muovimattoja asennetaan suoraan
betonin päälle, Laurén sanoo.
Hän korostaa, että betoni ja muovimatot
ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun
niitä käytetään oikein.
– Muovimatoilla on paljon akustisia
ja muita hyviä ominaisuuksia, joiden takia
ne usein valitaan lattianpäällysteiksi hyvin
monenlaisiin kohteisiin. Käyttämällä matala-alkalista tasoitetta ja huolehtimalla betonin kosteudenhallinnasta muovimattoja
voidaan käyttää täysin turvallisesti. Näin
voidaan välttyä vakavia terveyshaittoja
aiheuttavilta sisäilmaongelmilta ja kalliilta
korjauksilta samalla kun tasoite nopeuttaa
mattojen asennusta säästäen kustannuksia
ja parantaa lopputuloksen laatua, Gunnar
Laurén sanoo.
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Muhoksen koulussa
haluttiin taata
hyvä sisäilma
NCC Suomi Oy ei tyytynyt Muhoksen kouluhankkeessa
alkuperäisiin suunnitelmiin, vaan lisäsi betonin ja muovimaton väliin riskienhallinnan ja työvaiheiden sujuvuuden
kannalta ratkaisevan tärkeän matala-alkalisen lattiatasoitteen. Kahden vuoden seuranta osoittaa, että sisäilma on ollut kunnossa ja rakenteet toimivat suunnitellusti.

– Kolmannen osapuolen mittauksilla olemme
voineet osoittaa tilaajalle ja rakennuksen käyttäjille, että rakenteet toimivat oikein ja rakennus
on turvallinen käyttää”, vastaava mestari Marko
Ahvenlampi NCC Suomi Oy:stä sanoo. Vasemmalla aluepäällikkö Risto Moilanen Saint-Gobain
Finland Weberiltä.

NCC Suomi Oy oli pääurakoitsijana tammi
kuussa 2016 käyttöön otetun Muhoksen
uuden yläkoulun ja liikuntasalin 13 miljoonan euron rakennushankkeessa, jossa
mattoasennukset oli alkuperäisissä suunnitelmissa esitetty tehtäväksi suoraan betonin päälle.
– Ehdotimme Muhoksen kunnalle matala-alkalisten lattiatasoitteiden käyttöä
betonin päällä. Kunnan edustajat olivat
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heti kanssamme samaa mieltä ratkaisun
eduista, jolloin siihen oli helppo yhdessä päätyä, Muhoksen yläkouluhankkeen vastaava
mestari Marko Ahvenlampi NCC Suomi
Oy:stä sanoo.
Koulu oli NCC:lle KVR-kohde eli kyse oli
kokonaisvastuurakentamisesta.
– Pyrimme välttämään kaikki turhat
rakennusaikaiset riskit ja käyttämään ratkaisuja, joiden avulla voimme varmistaa
rakennuksen pitkän elinkaaren ja kokonaistaloudellisuuden. Terve, turvallinen rakennus
on ilman muuta meillä aina lähtökohtana.
Sen merkitys korostuu aivan erityisesti koulurakennuksessa, joka tehdään lapsia varten,
Ahvenlampi sanoo.
Sertifioitu kosteusmittaaja teki Muhoksen yläkoulun työmaalla säännöllisesti työn
aikaisia rakenteiden kosteusmittauksia. NCC
valitsi hankkeen Pohjois-Suomen referenssija seurantakohteeksi, jossa rakenteiden kosteuden kehitystä on mitattu myös mattojen
asentamisen jälkeen ja rakennuksen käytön
aikana. Lisäksi säännöllisillä sisäilmamittauksilla varmistetaan, että huoneilma säilyy
hyvänä eikä rakenteista aiheudu haitallisia
päästöjä.

KÄYTTÄJÄT TYYTYVÄISIÄ
KOULUUN JA SISÄILMAAN
Kahden vuoden takuuaikana Inspecta on
tehnyt NCC:n toimeksiannosta kaksi kertaa vuodessa rakenteiden kosteus- ja sisä

MUHOKSEN YLÄKOULU
JA LIIKUNTASALI
Rakennusaika: 2014–2016
Rakennuttaja: Muhoksen kunta
Arkkitehtisuunnittelija:
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy

”Kolmannen osapuolen mittauksilla olemme
voineet osoittaa tilaajalle ja rakennuksen
käyttäjille, että rakenteet toimivat oikein.”
ilman VOC-mittaukset, joiden tulokset on
luovutettu tilaajalle.
– Kaikki on ollut viimeisen päälle kunnossa. Kolmannen osapuolen mittauksilla
olemme voineet osoittaa tilaajalle ja rakennuksen käyttäjille, että rakenteet toimivat
oikein ja rakennus on turvallinen käyttää.
Joulukuussa meillä oli koululla takuuajan viimeinen tarkastus, jossa koulun ja Muhoksen
kunnan edustajat kertoivat olevansa erittäin
tyytyväisiä uuteen kouluun, Marko Ahvenlampi sanoo.
Muhoksen yläkoulun pinta-ala on noin
7 000 neliötä ja tilavuus 45 000 kuutiota. Rakennukseen asennettiin muovimattoja noin
5 000 neliötä, ja niiden alustana käytettiin
Saint-Gobain Finland Weberin pumpattavia
Plaano-tasoitteita.
Marko Ahvenlampi korostaa, että helposti leviävillä Plaano-tasoitteilla on matala-alkalisuuden lisäksi etuna mattojen asennustyön nopeutuminen sekä tätä kautta
myös rakennusajan ja kustannusten säästö.
– Pumpputasoitteiden levittäminen on
hyvin nopeaa ja niillä saadaan matoille erittäin suora ja tasainen alusta. Mattojen asennustyö nopeutuu ja aikaa ja kustannuksia
säästyy, kun asentajan ei tarvitse kahteen

tai kolmeen kertaan tasoittaa niitä kohtia,
joissa on korkeusheittoja betonin raakavalupinnassa.
Marko Ahvenlammen mukaan työmaalla moni epäili, että paljon vettä sisältävä 5–6
millimetrin tasoitekerros kuivuu hitaasti.
– Seurantamittaukset kuitenkin osoittivat, että jo reilun viikon kuluttua tasoitekerroksen suhteellinen kosteus oli laskenut
alle 60 prosenttiin eli erittäin alhaiseksi. Tasoitekerrokseen ei jää vapaata vettä, vaan
vesi sitoutuu jo näin lyhyessä ajassa lähes
täysin sementin hydrataatioreaktiossa, joka
jatkuu edelleen myös rakentamisen jälkeen,
Marko Ahvenlampi sanoo.
– Meille on tullut tietoon paljon kohteita
eri puolilla maata, joissa muovimaton asentaminen suoraan betonin päälle on aiheuttanut sisäilmaongelmia, kun muovimatot
ja niissä käytetyt liimat ovat reagoineet
alkalisen betonin kanssa. Terveyshaittojen
lisäksi nämä suunnittelusta tai toteutuksesta johtuvat rakennusvirheet johtavat erittäin
kalliisiin korjauksiin verrattuna siihen, että rakenteet olisi suunniteltu ja toteutettu oikein,
aluepäällikkö Risto Moilanen Saint-Gobain
Finland Weberiltä sanoo.

Kivestä muuraamalla Teksti Sampsa Heilä Kuvat Jaani Föhr
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HIRSIRAKENTEISSA RISKINSÄ

Tiili varma valinta
koulurakennuksiin
Ouluun on rakenteilla kaksi lähes identtistä koulurakennusta.
Runkomateriaalina molemmissa on Suomessa vielä uudehko, mutta
Keski-Euroopassa jo pitkään käytetty keraaminen Poroton-kennoharkko.

Metsokankaan ja Ritaharjun kasvavat
asuinalueet Oulussa ovat hyvin samantyyppiset. Nyt niille rakennetaan lähes samanlaiset, runsaan 2 500 kerrosneliön yläkoulurakennukset. Yhdessä kilpailutettu, kahden
koulun yhteishankinta, kasvatti hankinnan
volyymia ja kiinnostavuutta.
– On yllättävän hankalaa saada rakennettua julkista rakennusta, joka täyttää rakentamisen perinteiset perushyveet: jyrkät
katot, pitkät räystäät ja aikaa kestävät materiaalivalinnat. Muoti-ihanteet vaikuttavat
suunnitteluun, rakennuttajapäällikkö Ville
Laitinen Oulun Tilapalveluista kertoo.

– Me asetimme näille uusille koulurakennuksille selkeät tavoitteet: turvallisuus,
terveellisyys, toimivuus, pitkäikäisyys ja
tehokkuus, hän linjaa tilaajan vaatimuksia.
Oulun koulujen muotokielessä haluttiin
kunnioittaa yksinkertaisuutta. Ne ovat suorakaiteen muotoisia. Myös rakennedetaljit
ovat mahdollisimman yksinkertaisia.
Runkoratkaisun ja -materiaalien valin
nassa korostettiin puolestaan yksiaineisuutta. Tilaajan valinta oli keraaminen
Poroton-kennoharkko. Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineksella täytetyllä kennoharkolla
rakentuu yksiaineinen, kosteusteknisesti

Kennoharkkorakenne on kivipohjaisista rakenteista nopeimmin kuivuva. Jo noin kolmen viikon
kuluttua muurauksesta sekä ulko- että sisäpinnat
ovat viimeisteltävissä. Rappaus on yleisin julki
sivuratkaisu, Oulussa koulut tiiliverhoillaan.

hengittävä ja turvallinen massiivinen rakenne.
– Koulusuunnittelu nykyisillä tiukoilla
tehokkuusmääräyksillään ei ole helppoa.
Arkkitehtisuunnittelu on näissä Oulun kouluissa vastannut hyvin asetettuihin haasteisiin, Laitinen kiittelee.
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METSOKANKAAN JA RITAHARJUN
YLÄKOULUT, OULU
Rakennuttaja:
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Kaksi noin 2 500 neliön
koulurakennusta
Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Rakennesuunnittelu: WSP Finland Oy
Kokonaisurakoitsija: NCC Suomi Oy
Kustannusarvio noin
11,5 miljoonaa euroa
Rakennusaika kesä 2018–kesä 2019

MASSIIVITIILIRAKENTAMISEN
PERINTEITÄ
Miksi kennoharkkorakenne -kysymystä Laitinen taustoittaa kertomalla törmänneensä
materiaaliin ensimmäisen kerran asuntomessuilla omakotitalorakentamisessa.
– En sinänsä suhtaudu kiihkolla rakennusmateriaaleihin. Jokaisella materiaalilla
on omat luonteenomaiset vahvuutensa ja
haasteensa. Käsitykseni ja kokemukseni
perinteisestä massiivitiilirakentamisesta
on kuitenkin hyvin myönteinen. Tiilen kosteus- ja lämpötekninen käyttäytyminen on
hyvin tunnettu.
Laitinen kertoo, että Pudasjärven voimakas sitoutuminen hirsirakentamiseen on
Oulussakin voimistanut runkomateriaalikeskusteluja.

RAKENNE KESTÄÄ VAIHTUVIA
OLOSUHTEITA
– Kiinnostuin luettuani aiheesta tehtyjä artikkeleita ja otin yhteyttä Wienerbergeriin,
jolla on pitkä kokemus kennoharkoista eri
puolilta Eurooppaa, Laitinen palaa kennoharkkoajatuksen syntyyn.

”Runkoratkaisun ja
-materiaalien valinnassa
korostettiin puolestaan
yksiaineisuutta.”

tiilen tavoin. Kevyt ja koostumukseltaan
raemainen perliitti on myös yleisesti käytetty luonnollinen ja ympäristöystävällinen
maanparannusaine.

– Halusimme runkorakenteen, joka kestää vaihtuvia olosuhteita sekä rakennuksen
sisä- ja ulkopuolella. Molemmissa kouluissa
kennoharkoilla muurattiin rakennuksen ulkoseinät. Julkisivuverhouksena ja rakennuksen
sadetakkina on lisäksi vähän huoltoa vaativa
tiiliverhous.
– Kennoharkko täyttää nykyiset lämmöneristysvaatimukset ja kun materiaali
mahtui myös budjettiraameihin, päätimme
lähteä pilottirakentamiseen. Nyt molemmissa kouluissa kivet ovat jo paikallaan. Ollaan
sisävalmistusvaiheessa, Laitinen kertoo helmikuussa.
Koulujen ulkoseinäratkaisuna on Wienerbergerin Poroton S8 P -harkko. Suurikokoisen tiiliharkon eristävyyttä parantaa
kennostoissa oleva perliittirouhe. Kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan perliitti toimii

Oulun kouluissa sisäilmaongelmat eivät
valtakunnallisen selvityksen mukaan ole
pahoja. Ne eivät siten olleet varsinainen
sysäys etsiä uusia rakennevaihtoehtoja.
– Mutta tietysti yksikin ongelmatapaus
on aina liikaa, Laitinen huomauttaa ja muistuttaa, että sisäilmaolosuhteiden hallinta on
aina kokonaisuus, johon vaikuttaa materiaalien ohella myös tekniset järjestelmät ja
itse käyttäjät.
Ei ole yllätys, että Oulun koulut ovat juuri
sisäilmakysymystenkin tiimoilta kiinnostaneet jo rakennusvaiheessa.
– Kyselyjä ja työmaavierailuita on ollut
paljon. Uuteen liittyy aina myös epäluuloja.
Helpompaa olisi kulkea valmiiksi tallattuja
polkuja. Myös toteuttajaportaalta uuden kokeilu vaatii uskallusta ja avoimuutta. Meidän
odotuksemme ovat korkealla: myös käyttäjillä on tunne, että saamme turvallisia ja
terveellisiä rakennuksia. Oma tuntuma on,
että jos itselle rakentaisin joskus talon, kennoharkko olisi hyvin todennäköinen valintani,
Laitinen summaa.

SISÄILMA MONEN ASIAN
KOKONAISUUS

Noin 20 kiloa painavien Poroton-kennoharkkojen
muuraus on koostaan johtuen hieman tavallista
tiilimuurausta työläämpää, mutta toisaalta valmiita
seinäneliöitä syntyy varsin nopeasti. Oulussa
muurareita jouduttiin rakentamisen korkeasuhdanteen takia tovi odottamaan. Työn käynnistyttyä itse
muuraus sujui sitten ammattilaisilta mallikkaasti.

Kivestä muuraamalla Teksti Sirkka Saarinen Kuvat Esa Eirola ja Ville Laitinen

HYVÄ

SISÄILMA
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TOIMITUSJOHTAJA JAAKKO KAMMONEN, ESPOON ASUNNOT OY:

Kestäviä tekoja –
ilman turhia riskejä
Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki.
– Vuokra-asuntojen tuotannossa se
tarkoittaa sitä, että pyritään hillitsemään
rakentamisen ja asumisen vaikutuksia
ympäristöön. Rakennuksen elinkaari on
tärkeämpää kuin investoinnin optimointi,
Jaakko Kammonen sanoo.

Toimitusjohtaja Jaakko Kammosen mukaan Espoon Asuntojen
toiminnassa pyritään kautta linjan ottamaan huomioon kestävä
kehitys sekä vastuullisuus taloudesta, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.
– Uusien vuokra-asuntojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksissa otetaan sekä suunnitteluratkaisuissa että materiaalien valinnassa huomioon rakennuksen elinkaaren aikaiset kustannukset ja
vaikutukset. Kiinteistöjen huoltoon, ylläpitoon ja käyttöön liittyvät
kustannukset ovat niin sanotusti normaaleja kulueriä, mutta meidän
tulee pystyä arvioimaan tulevaisuuden kehitystä muutenkin.
– Esimerkiksi tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja uusiin ratkaisuihin liittyy epävarmuus niiden kestävyydestä. Me emme halua
lähteä kaikkeen uuteen suin päin mukaan, vaan hyvältäkin tuntuva

”Kolmenkymmen vuoden käytön
jälkeen tyhjilleen jääneet asunnot
eivät edusta kestävää kehitystä.”
ratkaisu kannattaa ensin testata pilottikohteessa tai pienessä yksikössä. Jos ratkaisu toimii, meillä on valmius ottaa se nopeasti
käyttöön laajemminkin.
– Kysymys on asenteesta. Mitä tahansa suunnitellaankin, on
päätöksen arvioinnissa katsottava tämän päivän lisäksi myös huomiseen, Jaakko Kammonen toteaa.

Espoon Asuntojen talot tehdään pitkäaikaista asumista varten, joten niiden
tulee olla kestäviä ja joustavia – ja tietysti myös ehdottomasti terveellisiä
asua, toimitusjohtaja Jaakko Kammonen sanoo.

Hän muistuttaa, että asuntotuotannossa tulee myös harkita
tilan käyttöä tarkoin.
– Asuintalojen sijainti ja tilaohjelmat tulee suunnitella siten,
että asunnoille on kysyntää tulevaisuudessakin. Kolmenkymmen
vuoden käytön jälkeen asunnot, joille ei ole kysyntää, eivät edusta
kestävää kehitystä.

ASUMISEN VARMUUTTA
Jaakko Kammonen sanoo arvostavansa yhä enemmän varmasti
toimivia ratkaisuja, vaikka niillä ei aina saavutettaisikaan toteutuksen huipputasoa.

11

olla kestäviä ja joustavia – ja tietysti myös
ehdottomasti terveellisiä asua.

VAURIOIHIN ON VARAUDUTTAVA
Espoon Asunnot omistaa yli 15 500 asuntoa ja niissä asuu lähes 32 000 espoolaista.
Asuntojen keski-ikä on vajaat 30 vuotta.
– Asuntojen kohtuullinen vuokra ja kunto
osaltaan vaikuttavat siihen, että meillä on
Espoon Asunnoissa korkea käyttöaste ja
pieni vaihtuvuus. Näin ollen vuokratasommekin saadaan pidettyä yleistä tasoa alempana, mikä taas lisää kysyntää, Kammonen
kuvaa positiivista ketjua.
Espoon Asunnot rakennuttaa vuosittain noin 400 uutta asuntoa. Se ei tarkoita
suoraan asuntomäärän kasvua, sillä huonokuntoisia kiinteistöjä on jouduttu myös
purkamaan.
Nykyisen arvion mukaan Espoon Asunnot tulee omistamaan lähes 17 000 asuntoa
vuonna 2020.

Uusien asuntojen suunnittelussa Espoon Asunnoilla on käytössään suunnitteluohje, johon on koottu toimiviksi ja kestäviksi todettuja suunnitteluratkaisuja.
– Rakennusmateriaalien tulee olla kestäviä ja helppohoitoisia. Mahdolliset korjaukset täytyy myös olla toteutettavissa.
Asuinkerrostaloissa tapahtuu sen elinkaaren
aikana erilaisia vesivahinkoja – halusimme
tai emme. Talot on siis suunniteltava ja rakennettava siten, että vesivahinkojenkin aiheuttamat vauriot pystytään korjaamaan.

– Mitä tahansa suunnitellaankin, on päätöksen
arvioinnissa katsottava tämän päivän lisäksi
myös huomiseen, Jaakko Kammonen toteaa.
Espoon Asunnot/Magneettikatu 14:lle myönnettiin Kestävä Kivitalo -palkinto vuonna 2017.

Kivestä muuraamalla

– Riskiarvioinnissa täytyy selvittää, mitä
rakennetaan ja kuinka monimutkaisesti. Kun
monimutkaisuus lisääntyy, tulee myös riski
siitä, että joku asia ei toimikaan.
– Esimerkiksi uuteen talotekniikan järjestelmään voi kuulua vielä kokeilemattomia
toimintoja. Kestää aikansa, ennen kuin suunnittelija ja urakoitsija hallitsevat ne ja sen
jälkeen kiinteistön huoltajien ja käyttäjien
pitää oppia käyttämään niitä.
– On siis väärin tehdä ratkaisuja vain
investoinnin kannalta ja katsoa toteutuksen
jälkeen paljonko kustannuksissa säästettiin.
Jos ei mietitä ratkaisun merkitystä valmiiksi
jo koko toimintaketjun kannalta, sen haitat
ja riskit saattavat toteutua käytön aikana.
– Me toteutamme asuntoja omaan
omistukseemme. Lähtökohta on siis toinen kuin esimerkiksi asuntotuottajilla, joiden kohderyhmänä ovat asuntojen ostajat
ja sijoittajat. Meidän talomme tehdään pitkäaikaista asumista varten, joten niiden tulee
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ARKKITEHTI SAFA MARI MATOMÄKI:

Harkkorakentaminen
tuo pienkerrostaloihin
uuden ulottuvuuden
– Harkkorakentaminen on vapaa muodoista ja elementtitoimitusten
aikatauluista, siinä on myös käsityön leima. Silti harkoilla voidaan tehdä
kohtuuhintaista asuntotuotantoa, toteaa arkkitehti SAFA Mari Matomäki.
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AS OY HELSINGIN VARJAKKA
Rakennuttaja:
Basso Building Systems Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy
Rakennesuunnittelu:
Nelikerroksinen kerrostalo ja kaksi
kerroksinen, rivitalomainen pientalo
Asuntoja yhteensä 68,
huonekoot 24–70,5 m2
Runkorakenne: kantava runko harkko
rakenteinen ja välipohjat ontelolaattaa
Julkisivu: pääosin rapattu
Rakennusaika: 9/2017–1/2019
Rahoitusmuoto: Puoli-Hitas

Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki
Oy:ssä on parhaillaan suunnittelussa seitsemän asuintalon kokonaisuus Helsingin
Viikinmäkeen. Bassotalot rakennuttaa komealle paikalle, kallion päälle harkkorakenteisia, kaksi–kolmikerroksisia asuintaloja.
– Kalliota ei louhita, vaan suunnittelussa mennään kallion ehdoilla ja osin rakennukset ulottuvat kallioreunan yli. Yhdessä
palaverissa kaupungin kanssa joku jo kysyi,
että voiko tuosta jo varata asunnon, Mari
Matomäki nauraa.
Vuonna 2015 Mari Matomäen ja Basso
Building Systems Oy:n polut kohtasivat
erään kaavamuutoksen myötä ja siitä alkoi
yhteistyö harkkorakentamisen puitteissa.

Arkkitehti SAFA Mari Matomäki sanoo olevansa ”kaikin puolin yllättynyt” harkkorakentamisen
eduista niin pienkerrostalojen suunnittelussa kuin toteuttamisessa. Helsingin Tankovainioon
valmistui tammikuussa Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy:n suunnittelema kerrostalon
ja rivitalomaisen pientalon kokonaisuus.

– Harkkorakentamisen kanssa ollaan
oltu uudella, hyvällä polulla. Tietysti toimistossamme suunnitellaan rakennuksia
kaikista materiaaleista sen mukaan, mikä
on kulloinkin paras vaihtoehto. Harkko
rakentaminenhan on hyvin yleistä KeskiEuroopassa ja olen nähnyt siellä paljon hyviä
esimerkkejä harkkotaloista. Siksi minulla ei
ole mitään ennakkoluuloja harkkorakentamista kohtaan, päinvastoin.
– Suomessa betonielementit ovat jo
pitkään jyllänneet rakennustyömailla. Näin
ollaan oltu myös työmaan aikatauluissa
elementtitoimitusten vankeina. Harkkojen
kanssa ei tarvitse odotella. Niitähän saa kuin
rautakaupasta ja kun käytössä on sama

tuoteperhe, tekotapa on kaikille tuttu, Mari
Matomäki sanoo.

HELSINKI KERROSTALO
TANKOVAINIOLLE
Tammikuussa valmistui Bassotalojen As Oy
Helsingin Varjakka Tankovainiolle, josta on
rakentumassa aivan uusi asuinalue Vartiokylän viereen.
Hanke on osa Helsinki Kerrostalo -projektia, jossa kehitetään kohtuuhintaista
asumista ja myös täydennysrakentamiseen
soveltuvaa talotyyppiä.
– Varjakka on rakennuksena piste- ja
lamellitalon välimuoto: ei niin tehoton kuin
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lamellitalo eikä niin tehokas kuin pistetalo,
Mari Matomäki toteaa.
Taloyhtiö koostuu nelikerroksisesta
kerrostalosta sekä luhtityyppisestä ratkaisusta, jossa on pientaloasuntoja kahdessa
kerroksessa.
– Harkkorakentaminen sopiikin erinomaisesti enimmillään nelikerroksisiin pienkerrostaloihin. Tosin Keski-Euroopassa on
tehty korkeampiakin.
Mari Matomäki sanoo olevansa ”kaikin
puolin yllättynyt” harkkorakentamisen eduista niin suunnittelussa kuin toteuttamisessa.
– Esimerkiksi harkkojen mitoituksen ansiosta asuntojen huonekorkeus on suurempi
ja asunnoista tulee väljiä sekä avaria.

KAAREVAA MUOTOA KIVIKKOON
Tällä hetkellä Bassotalolla on rakenteilla
muun muassa Helsingin Kivikkoon kerrostalon ja rivitalon kokonaisuus, Hedman &
Matomäki Oy:n suunnittelemana sekin.
– Tuo kohde tulee hauskalla tavalla täydentämään Kivikonportin alueen. Kaavan
Basso Building Systems Oy rakennuttaa Helsingin
Kivikkoon harkkorakenteisina nelikerroksisen
95 asunnon kerrostalon sekä rivitalotyyppisen
11 asunnon rakennuksen. Ne valmistuvat suun
nitelmien mukaan tämän vuoden lopussa.

mukaisesti asuntoja ei voinut avata kohti
Kehä I:tä, joten rakennukseen tehtiin sivukäytävä eli rungon syvyys ei voinut olla iso.
Kerrostalo on kaarevan muotoinen ja sen
parvekkeet ovat koko asuntojen levyiset.
Kerrostalo on Puolihitas-kohde eli kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Yksilöllinen, paikallamuurattu harkkorakentaminen sopii siis
tähänkin rahoitusmuotoon. Välillä täytyy oikein itsekin ihmetellä, Mari Matomäki toteaa.
– Harkkorakentamisen etuna on sekin,
että julkisivujen rappauksessa voi värin valita
melko vapaasti, Mari Matomäki sanoo.
As Oy Helsingin Varjakassa onkin käytetty vaaleaa punaruskeaa ja Viikinmäkeen
tulee puolestaan tumman harmaata ja graniitin eri sävyjä.
– Harkkohan on erittäin hyvä rappausalusta eikä rappaustyössä tarvita mitään
erityisiä kikkoja, Matomäki lisää.

HARKKORAKENTAMINEN
SOPII MONEEN
Mari Matomäki sanoo suhtautuvansa ”ehdottoman positiivisesti” harkkorakentamisen tulevaisuuteen.
– En näe harkkorakentamiselle mitään
esteitä. Se sopii erinomaisesti myös täydennysrakentamiseen, kun valmiin infran
keskelle, esimerkiksi 60- ja 70-lukujen kaa-

voissa tehdään uudisrakentamista olemassa olevien rakennusten väliin. Logistiikka
ja rakennusmateriaalien varastointi pienillä
tonteilla on hankalaa, mutta harkot ovat yhden miehen liikuteltavissa.
– Harkkorakentamisessa voidaan suunnitelmia muuttaa joustavasti vielä rakennusvaiheessa ja korjata helposti mahdollisia
työvirheitä. Betonielementtejä piikatessa
kysytään heti, että kenen on syy.
– Harkkorakentamisella saadaan myös
selvää kustannusetua. Kyllähän tuon Viikinmäen kohteenkin joku rakennuttaja oli
koeponnistanut ennen Bassotaloa, mutta
ei ollut saanut kustannuksia kohdalleen. Nyt
se tehdään harkoista. Bassotalon kanssa
onkin ollut mukava tehdä yhteistyötä myös
siinä mielessä, että Bassotalo haluaa koko
ajan kehittää omaa osaamistaan, Mari Matomäki toteaa.
Mari Matomäki on iloinen, kun harkkorakentaminen on rantautunut Keski-Euroopasta Suomeen. Minkä rakennustuotantoon
kuuluvan seikan hän haluaisi seuraavaksi
tuotavan tänne?
– Ilmastoinnin ja kosteuden hallinnan,
Mari Matomäki vastaa napakasti.
– Nyt rakennusluvan edellytyksenä on
koneellinen ilmanvaihto, painovoimainen
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”Yksilöllinen, paikallamuurattu harkkorakentaminen
sopii kohtuuhintaiseenkin asuntotuotantoon.”

Vuonna 2017 valmistui Nuorisosäätiölle
Espoon Pellaslaaksoon 140 asunnon asuin
alue Basso Building Systems Oy:n toteut
tamana. Suunnittelusta vastasi Arkkitehti
toimisto Antti Heikkilä Oy.

on Suomessa täysin mahdoton. Jos KeskiEuroopassa kylpyhuone on rakennuksen
rungon sisällä, ilmastointi hoidetaan koneellisesti. Mutta jos se julkisivulla, asia
hoidetaan ikkunalla.
– Eristyksiä lisätään ja tällä hetkellä kukaan ei tiedä, missä kohtaa seinärakennetta
kastepiste on. Taloista tehdään entistä tiiviimpiä eikä meillä ei ole kymmenien vuosien
kokemusta tästä. Jos kosteutta ei pystytä
hallitsemaan, se on jossakin – ehkä rakennuksen ja rakenteiden sisällä.
– Tällä hetkellä tehdään paljon riskirakenteita. Harkko on tältä osin hyvin varma
valinta suhteessa moneen muuhun rakennusmateriaaliin, Mari Matomäki toteaa.

PIENKERROSTALO HARKOISTA
Harkko on turvallinen, nopea ja kustannustehokas ratkaisu myös pienkerrostalojen
runkomateriaaliksi.
Pienkerrostalon rakentaminen harkoista
kestää vajaan vuoden, josta rungon osuus on
vain viikkoja. Talo nousee paikalla rakentaen
yhtä nopeasti kuin elementeillä, mutta harkkorakentamisessa voidaan toteuttaa työmaalla
tehtävät muutokset paljon joustavammin.
Rakentaminen on tehokasta, sillä harkkoja
on helppo työstää ja niitä on kätevä käsitellä.
Harkot antavat suunnitteluun vapautta
sekä arkkitehtonisesti että rakennusteknisesti.
Harkkorakenteella saadaan saumaton ja käsin
tehty hieno rappauspinta.

Harkkojen kuljetus työmaalle on sujuvampaa kuin isojen elementtien ja tarvittaessa
niiden varastointikin on paljon helpompaa.
Harkot ovat varastotavaraa eli niiden
toimitusaika on huomattavan lyhyt verrattuna
tilaustuotteina tehtäviin elementteihin.
RTT:n Muuratut rakenteet -yritysryhmällä
on jo vankkaa kokemusta harkkorakenteisista
pienkerrostaloista: niin rakennuttajat, urakoit
sijat kuin loppukäyttäjät eli asukkaat ovat
tyytyväisiä.
Tässä lehdessä on esimerkkejä sekä
harkkorakenteisista rivi- ja pienkerrostaloista
että alan tuotekehityksestä.
LISÄÄ TIETOA:
kivitaloinfo.fi ja artofhark.harkkokivitalo.fi
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– TKU-Rakennus Oy:n oman tuotannon lähtö
kohtana on tuottaa huippupaikoille korkealuok
kaisia asuntoja, jotka antavat lisäarvoa myös
koko rakennuksen elinkaaren ajan, rakennuspäällikkö Joni Sassi sanoo.

Katse merelle päin!

Kaarinassa on juuri valmistunut kuuden rivitalon kokonaisuus, jossa jokaisesta asunnosta avautuu näkymät merelle. Tuskin oli ennakkomarkkinoinnin materiaalit saatu valmiiksi, kun kaikki asunnot oli jo myyty.
– Upea paikka ansaitsi arvoisensa talot, sanoo rakennuspäällikkö
Joni Sassi TKU-Rakennus Oy:stä.
As Oy Kaarinan Strand on Varsinais-Suomen
talousalueella toimivalle TKU-Rakennus Oy:lle
”perusleipää” yhtiön asuntotuotannossa. Projektinjohtomallilla toimiva yhtiö tuottaa niin
asuntoja kuin toimitilaa sekä kilpailujen kautta
että omana perustajaurakointina.

– Kaarinan Strandin ainoa ongelma on, että
näin hienoja tontteja on vaikea löytää, Joni Sassi
huokaa.
TKU-Rakennus löysi etelään viettävän tontin
Kaarinan Voivalasta, Kuusistonsalmen rannalta
vuonna 2015.
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As Oy Kaarinan Strandin vaaleat
julkisivut, isot ikkunat ja terassit
sekä tummat yksityiskohdat
luovat tyylikkään kokonaisuuden
ja arvokasta tunnelmaa.

– Meidän oman tuotantomme lähtökohtana on tuottaa huippupaikoille korkealuokkaisia asuntoja, jotka antavat lisäarvoa
myös koko rakennuksen elinkaaren ajan,
Joni Sassi sanoo.
Kaarina Strandin tontilla kaavassa oli
määritelty rakennettavaksi 1- tai 2-kerroksisia rivitaloja, joissa kussakin sai olla korkeintaan kolme asuntoa. Myös asuntojen
yhteenlaskettu neliömäärän maksimi oli
määritelty.
– Yhden tason ratkaisu olisi ollut tehokkuuden kannalta mahdoton. Näin rakensimme kuusi 2-kerroksista rivitaloa ja
jokaisessa on kolme asuntoa: 132-, 119- ja
104-neliöinen.
Neljä ensimmäistä taloa valmistui viime
vuoden syyskuussa ja viimeiset kaksi tämän

vuoden maaliskuussa. Pihatyöt viimeisessä
yhtiössä valmistuvat keväällä.

TIETYSTI KIVITALO
TKU-Rakennus Oy kiinnitti kohteen suunnittelijaksi arkkitehti SAFA Pekka Mäen Sigge
Arkkitehdit Oy:stä heti tontinluovutuksen
jälkeen.
Tosin TKU-Rakennus oli tehnyt jo päätöksen runkomateriaalista ja rakennustavasta.
– Alusta alkaen oli selvää, että tuollaiselle paikalle tehdään harkkotalot. Kivirakentamisen laatu ja kestävyys ovat ratkaisevia tekijöitä. Asuntojen ostajat ja tulevat asukkaat
osaavat arvostaa kivirakentamista. He myös

olettavat, että rakennuksen kaikki ratkaisut
ja materiaalit ovat yhtä laadukkaita kuin
harkoista tehty runkokin, Joni Sassi sanoo.
– Harkkorakentaminen vaatii myös
arvoisensa paikan. Ja toisaalta: harkkojen
valinta ja käyttö kertoo siitä, että muutkin
rakennusratkaisut ja materiaalivalinnat on
tehty ottaen koko ajan laatu huomioon.
Rungot toteutettiin Lammin LL400 lämpöeristeharkolla.
– Lammin Betonin kanssa olemme tehneet yhteistyötä ennenkin, Joni Sassi toteaa.

UPEAAN MAISEMAAN
Kaarina Strandin edessä oleva laaja rinne
viettää puistoalueena kohti merenrantaa,
hiekkaista uimarantaa ja venepaikkoja.
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”Kivirakentamisen laatu ja kestävyys ovat
ratkaisevia tekijöitä. Asuntojen ostajat ja tulevat
asukkaat osaavat arvostaa kivirakentamista.”

– Tontin korkeuskäyrät antoivat vähän
haastetta, mutta ne ratkaistiin tukimuurein,
Pekka Mäki kertoo.
– Rakennuksia sijoitettaessa periaatteena on ollut, että jokaisesta huoneistosta
on mahdollisimman hyvä ja avoin näköala.
Samasta syystä rakennuksissa on käytetty
esimerkiksi suuria laseja merelle ja isoja lippoja, jolloin avautuvasta maisemasta voi
nauttia ulkotiloistakin, Mäki kuvailee.
– Toinen prinsiippi on ollut se, että rakennukset eivät saa olla liian pitkiä, jolloin kohde
on sovussa ympäristönsä kanssa. Julkisivu
AS OY KAARINAN STRAND I, II JA III
VOIVALANRANTA, KAARINA
Perustajaurakoitsija: TKU-Rakennus Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti SAFA
Pekka Mäki, Sigge Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto
Kimmo Jylhä
Runkorakenne: Lammin LL 400
-lämpöeristeharkko
Julkisivu: Pääosin rapattu
3 kaksikerroksista rivitaloyhtiötä,
jokaisessa 6 asuntoa, asuntoja
yhteensä 18
Rakennusaika: 8 /17–3/19

on vaalea, ja myös se, yhdistettynä suunnan
tuomaan runsaaseen luonnonvaloon, luo
osaltaan kohteeseen arvokasta tunnelmaa.
Vaaleita julkisivuja ryhdittävät mustat
katot ja muut yksityiskohdat.
– Aluksi ajattelimme tasakattoa, mutta
päädyimme lopulta hyvin loivaan aumakattoon. Se lisää rakennusten yksilöllisyyttä.
Samoin pitkät räystäät tuovat ilmettä, mutta
ne ovat myös tärkeitä rakennuksen toimivuuden ja terveellisyyden kannalta. Harva
tulee tätä miettineeksi, Joni Sassi toteaa.
Rakennusten räystäissä ja terassien
helmoissa on käytetty kuitusementistä valmistettua Equitone-levyä.
– Arkkitehti halusi niihinkin mustaa väriä ja suunnitteli ne ensin julkisivuvanerista.
Mustaksi maalattujen räystäiden kunnossapito ja huoltomaalaukset ovat kovaa hommaa. Nämäkin talot ovat meren rannalla ja
säiden vaihtelujen armoilla. En halua kuulla
takuukeskusteluissa palautetta maalipinnan
kestävyydestä, joten muutimme vanerin läpivärjättyyn kuitusementtiin.

HYVISTÄ TEKIJÖISTÄ PULA
TKU-Rakennus Oy on tehnyt Lammin Betonin kanssa yhteistyötä useammassa

projektissa jo aikaisemminkin. Kaarinan
Strandissa päädyttiin käyttämään Lammin
LL400-lämpöharkkoa.
– Rakennesuunnittelun kannalta harkkorakenne ja sen moduulimitoitus ovat helppoja. Jos halutaan sijoittaa rakennuksen
kulmaan ikkunat vastakkain, se täytyy sitten
ratkaista sekarakenteella, Joni Sassi sanoo.
Joni Sassi harmittelee sitä, että hyviä
harkkorakentajia on nykyisin aika vaikea
saada.
– Hyvä runkourakoitsija tulee kiinnittää
projektiin jo puoli vuotta ennen urakan alkua, jotta saa mieleisensä. Harkkotoimittajat
onneksi auttavat hyvien tekijöiden löytämisessä, sillä pula voi olla hyvinkin paikallista.
Kaarinan Strandin neljä ensimmäistä
taloa valmistui viime vuoden syyskuussa
ja viimeiset kaksi tämän vuoden maaliskuussa. Pihatyöt odottavat kevättä.
– Kaikki meni suunnitelmien mukaisesti.
Harkkojen saatavuushan on koko ajan hyvä
ja logistiikka toimii. Meillä oli viime kesänä
samaan aikaan Raisiossa rakenteilla kerrostalo betonielementeistä. Elementtejä
odoteltiin kolme ja puoli kuukautta. Silloin
tuli mieleen, että mitäs jos tämänkin talon
olisi tehnyt harkoista.

Kaikista huoneistoista on mahdollisimman
hyvä ja avoin näkymä merelle.
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Hiekkaa, kalkkia ja vettä

Pohjoismaiden ainoa kalkkihiekkatiilien tehdas
sijaitsee Kiikalassa – sopivasti soranottoalueiden keskellä,
mutta kaukana asutuksesta. Sinänsä ikivanhaa valmistus
prosessia nykyaikaistetaan säännöllisesti prosessi- ja
ympäristöinvestoinneilla.

Kivestä muuraamalla Teksti Leka-Viestintä Oy Kuvat Saint-Gobain Finland Oy

KAHITIILEN YKSINKERTAINEN JA LUONNONMUKAINEN RESEPTI:
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MIKÄ KALKKIHIEKKATIILI?
Kalkkihiekkatiilet ja -harkot ovat puristettuja,
höyrykarkaistuja muurauskappaleita, jotka valmistetaan kvartsipitoisen hiekan, sammumattoman
kalkin ja veden seoksesta.
Niitä käytetään sekä kantavissa että ei-kantavissa rakenteissa eli julkisivuissa sekä runko- ja
väliseinärakenteissa.
Kahi-tiilellä on lukuisia hyviä ominaisuuksia, kuten:
kosteuden kestävyys: soveltuu laatoitusalustaksi
ja seinämateriaaliksi myös märkätiloihin,
kosteusmuodonmuutos alle 0,2 mm/m
palon ja lämmön kestävyys: palamaton,
säilyttää lujuutensa + 600 °C -lämpötilaan asti,
voidaan käyttää myös tulisijojen kuorissa ja
hormeissa
pakkasen kestävyys
lujuus: ei-kantavilla 15, kantavilla 20 MN/m2
tiheys: luokka 1,7–2,1
Kivipohjaisina rakennusmateriaaleina kalkkihiekka
tiilet ja -harkot ovat kestäviä, energiatehokkaita,
turvallisia, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä.

Weberin kalkkihiekkatiilien tehdas on Saint-Gobain -konsernin ainoa ja se
sijaitsee Varsinais-Suomen Kiikalassa. Nyt on juhlavuosi, sillä tehtaan toiminta käynnistyi 50 vuotta sitten.
– Itse asiassa vieläkin käytössä oleva valmistusmenetelmä on patentoitu
jo vuonna 1880, Kiikalan tehtaan tuotantopäällikkö Juha Eriksson toteaa.
Silloin maakostea hiekka-, kalkki- ja vesiseos karkaistiin autoklaavissa
vesihöyrynpaineessa kalkkihiekkatiileksi. Teollinen tuotanto alkoi Suomessa
viime vuosisadan alussa.
Viime vuonna Kiikalassa valmistui noin kymmenen miljoonaa kahiharkkoa.
– Eri vuosien lukumääriä ei voi verrata keskenään, koska kappaleiden
koko on kasvanut. Kun parikymmentä vuotta sitten keskikoko oli noin kolme
kiloa, nyt se on kymmenen, Juha Eriksson kertoo.

HIEKAT OIKEASSA SUHTEESSA
Kahin raaka-aineesta 92 prosenttia on hiekkaa ja loput kalkkia sekä vähäinen määrä vettä.
Käytettävän hiekan tulee olla tiivispakkaus-rakeisuuskäyrän mukaista,
jollaista ei juurikaan suoraan luonnosta löydy.
– Näin ollen valmistukseen tarvitaan vähintään kolmen eri raekoon hiekkaa, jotka sekoitetaan keskenään. Hiekkojen laatu ja oikea suhteutus on
tärkeää. Mitä särmikkäämpää hiekkaa, sen parempi. Mutta yli kolmen millin
rakeiden käyttö hiekassa aiheuttaa vain ongelmia. Tiilen lujuus laskee, jos
joukossa on liian paljon karkeita rakeita, Juha Eriksson sanoo.
– Käytettävien hiekkalaatujen raekoot katsotaan jo maastossa valmiiksi.
Siksi meillä on saman aikaisesti useampi hiekanottorintaus avoinna.
Valmistuksessa käytettävä kalkki tuodaan Gotlannista, koska sikäläinen
kalkki on suomalaista aktiivisempaa.
– Kalkki jauhetaan ja poltetaan Nordkalkin tehtailla ennen Kiikalaan tuomista. Käytettävän kalkin tulee olla hienoksi jauhettua, pehmeäksi poltettua ja
aktiivista. Koska kalkki on kahin kallein raaka-aine, on sen käytön optimointi
hyvin oleellista.

KARKAISUN MERKITYS SUURIN
Kalkkihiekkatiilen valmistus voidaan jakaa neljään osaan: sekoitus, sammutus, puristus ja karkaisu.
Juha Erikssonin mukaan etenkin kolme asiaa vaikuttaa kalkkihiekkatiilien
onnistumiseen. Ne ovat tärkeysjärjestyksessään: hiekkojen laatu ja oikea
suhteutus, massan oikea kosteus sekä massan oikea kalsiumhydroksidin
eli Ca(OH)2:n määrä.
Vedelläkin on merkityksensä. Se toimii voiteluaineena puristuksen aikana
ja parantaa näin massan kokonaispuristuvuutta. Vesi myös reagoi raaka-aineseoksessa kalkin ja kvartsin piin kanssa muodostaen kalsiumhydrosilikaattia
ja toimii näin kalkkihiekkakiven sideaineena.
– Prosessin vaiheista karkaisu vaikuttaa kalkkihiekkakiven ominaisuuksiin
merkittävimmin. Tarvittava paine ja aika riippuvat erittäin paljon käytetyistä
raaka-aineista. Meillä karkaisuaika on yleensä noin 7,5 tuntia. Koko prosessi
sekoituksesta valmiiseen tuotteeseen kestää noin 12 tuntia, Juha Eriksson
kertoo.
Kiikalan tehtaan tuotanto voi olla tehokkaimmillaan 83 000 kuutiota
kahia. Tällä hetkellä kahdessa vuorossa päästään noin 56 000 kuutioon.
Kaikki Kiikalassa valmistetut kahi-tuotteet menevät kotimaan markkinoille.
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Kahi sovussa
ympäristön kanssa
Vaikka Kiikalan Kahi-tehdas on toiminut jo 50 vuotta,
alueella riittää hiekkaa vähintään yhtä kauan eteenpäin.
Toiminnan tulevaisuutta pitää kuitenkin turvata monin
eri keinoin ja nykyisin ympäristöstä huolehtiminen on
aivan keskeistä.
Weberin Kiikalan kahi-tehtaan ympärillä
on kaksi yrityksen omaa yhteensä 42 hehtaarin hiekanottoaluetta, mutta reservi- ja
suojeluohjelmiin kuuluvia alueita on tämän
lisäksi noin 90 hehtaaria.
– Ympäristötyötä tehdään suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Tehdaskohtaisista
ympäristöhankkeista tehdään vuosittaiset
EHS-suunnitelmat, vahvistaa Weberin ympäristöpäällikkö Riitta Heliö.
Kiikalan tehdas toimii pohjavesialueella.
Ympäröivillä maa-ainesten ottoalueilla on

useampi toimija, jotka tekevät ympäristöasioissa yhteistyötä.
– Meillä on ollut vuodesta 2010 lähtien
mittava yhteinen, ulkopuolisen toimijan tekemä pohjaveden laadun tarkkailu. Pohjavesiä
seurataan alueella useasta tarkkailuputkesta määrittämällä pohjaveden laatu kaksi
kertaa vuodessa ja pinnan korkeudet neljästi vuodessa. Pohjaveden laatu on säilynyt
hyvänä ottotoiminnasta huolimatta, Riitta
Heliö toteaa.

Varsinais-Suomen ELY:n ja Weberin yhteistyössä
toteutettu biodiversiteetti-hanke tarjosi Kiikalan
hiekanottoaluilla asuinsijaksi tutun elinympäristön muun muassa uhanalaisille hietaneilikalle ja
kangasraunikille.

POLTTOÖLJYSTÄ KAASUUN
Kiikalan tehtaalla luovuttiin raskaasta polttoöljystä ja se korvattiin nestekaasulla.
– Se oli ympäristöllisesti erittäin hyvä
ratkaisu. Kahilla oli vuonna 2010 polttoaineiden laskennalliset CO2-päästöt tuotantotonnia kohden 33 kiloa, kun nestekaasuun
siirtymisen jälkeen vuonna 2016 vastaava
luku oli 23 kiloa, Riitta Heliö kertoo.
Nestekaasuun siirtyminen liittyy Kahitehtaalle vuonna 2010 myönnettyyn ympäristölupaan.
– Lupamääräysten johdosta tehtaalla
toteutettiin mittavia ympäristöinvestointeja.
Vuonna 2017 tuli ilmi, että ELY-keskus antaa
Kahi-tehtaan ympäristöluvan raueta uuden
ympäristönsuojelulain perusteella. Näin
ollen nämä kaikki toimenpiteet eivät olisi
olleetkaan pakollisia. Olivathan noin puolen miljoonan euron investoinnit kuitenkin
ympäristön parhaaksi, Riitta Heliö sanoo.
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Kahi-harkoille on tehty liukoisuustesti.
Harkot täyttävät pysyvän jätteen liukoisuusraja-arvot ja niitä voidaan mara-asetuksen
puitteissa hyödyntää ilmoitusmenettelyllä
maarakentamisessa. Kahi-harkkoja on
myös mahdollista murskata ja kierrättää
takaisin tuotannon raaka-aineeksi.
– Weberillä on jatkuva pyrkimys jätteen määrien vähentämiseen ja kehitystä
seurataan kaikilla tehtaillamme, Riitta Heliö
kertoo.

TEHTAIDEN YHTEISTÄ TOIMINTAA
Kiikalan soranottoalueista otetaan hiekkaa
sekä Weberin kalkkihiekkatiilitehtaalle että
naapurissa sijaitsevalle kuivatuotetehtaalle.
Koska tehtaat hyödyntävät tuotannossaan
hiekan eri raekokojakaumia, ottoalueelta
saatava hiekka pystytään tehokkaasti hyödyntämään tuotannossa – hukkaa ja sivukiveä jää vähemmän.

Vuonna 2017 otettiin hiekkaa yhteensä
70 000 kuutiota.
– Käyttömäärä on melko pieni suhteutettuna yhteisiin ottoalueisiin. Vaikka ollaan toimittu jo pitkään, ottamatonta aluettakin on vielä paljon. Tosin aika isot alueet,
muun muassa kaksi reservialuettamme, on
nyt liitettyinä Natura-alueeseen, Riitta Heliö
kuvaa.
Soranottoalueiden sijainti tehtaiden läheisyydessä tarkoittaa lyhyempiä kuljetusmatkoja, mikä osaltaan taas säästää sekä
kuljetuskustannuksia että ympäristöä.
– Kiertotalouden hengessä neitseellisille
kiviaineksille pyritään jatkuvasti löytämään
vaihtoehtoisia raaka-aineita. Esimerkiksi
Vetonit-kuivatuotetehtaalta tulevaa hiekan
kuivauksen hienoainesta on testattu Kahin
valmistuksessa korvaamalla sillä valmistukseen tarvittavaa hiekkaa, Riitta Heliö toteaa.

ANTAA KUKKIEN KUKKIA
Suomessa jo joka kymmenes kasvilaji on
uhanalainen ja vaarantuneisiin elinympäristöihin kuuluvat myös harjujen kuivat paahdeympäristöt.
Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYn
kanssa Weberillä päädyttiin toteuttamaan
Kiikalan hiekanottoaluilla 2016–2018 biodiversiteettihanke. Hankkeen tarkoituksena oli edesauttaa uhanalaisten lajien, kuten
hietaneilikan ja kangasraunikin, selviämistä
tarjoamalla niille asuinsijaksi tuttu elinympäristö – auringon porottama paahderinne.
Tarkoituksena oli myös selvittää, miten
paahderinteen rakentaminen onnistuu vaihtoehtona perinteiselle puilla maisemoinnille.
– Tällä hetkellä paahderinteellä voidaan
aurinkoisesti. Alueelle istutetut kasvit ovat
jo kylväneet ympärilleen pikkutaimia ja alkaneet levittäytyä rinteeseen omaehtoisesti.
Se on hyvä merkki, Riitta Heliö toteaa.

Ylästön koulun laajennukseen
Kahi Facade -julkisivu
Lapin Teollisuusrakennus urakoi Vantaan kaupungille Ylästön koulun laajennusta, jonka
julkisivuissa käytetään urakoitsijan ehdotuksesta Kahi Facade -järjestelmää. Näin saadaan
kestävä, rapattu tuulettuva julkisivu taloudellisesti.

– Julkisivun tekeminen harkoista ohutsaumamuuraamalla on nopeaa ja laastin käsittely hyvin
vähäistä, vastaava mestari Olli Ahola (oikealla)
sanoo. Vasemmalla työnjohtaja Jaakko Huttunen.
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Lapin Teollisuusrakennus Oy on pääurakoitsijana Ylästön koulun laajennuksessa
ja vanhan osan muutostöissä. Ylästön koulu muuttuu yhtenäiskouluksi, kun alakoulun
yhteyteen rakennettavaan laajennukseen
valmistuvat yläkoulun tilat.
Vuonna 2008 valmistuneessa Ylästön
koulussa on tällä hetkellä noin 550 oppilasta
1.–6. luokilla ja uuteen yläkouluun mahtuu
260–300 oppilasta.
Laajennus ja alakoulun muutostyöt
maksavat noin 5,8 miljoonaa euroa.
Uuden osan julkisivut oli suunniteltu
toteutettavaksi samanlaisella rakenteella
kuin vanha osa. Vanhan osan julkisivut on
muurattu poltetusta tiilestä ja rapattu kolmikerrosrappauksella. Vantaan kaupunki
hyväksyi Lapin Teollisuusrakennus Oy:n
ehdotuksen rakenteen vaihtamisesta Weber Saint-Gobain Finlandin kehittämään Kahi
Facade -julkisivujärjestelmään.
– Punnitsimme vaihtoehtoja aluepäällikkömme Ari Moilasen ja pinnoiteurakoitsijaksi valitun Kymppi-Pinnoituksen kanssa ja
päädyimme ehdottamaan kohteeseen Kahi
Facade -julkisivua. Julkisivun tekeminen
pontatuista harkoista ohutsaumamuuraamalla on nopeaa ja laastin käsittely hyvin
vähäistä. Kymppi-Pinnoituksella on hyvät
kokemukset myös Kahi Facade -julkisivussa
käytettävistä pinnoitteista ja niiden kestävyydestä, kohteen vastaava mestari Olli Ahola
Lapin Teollisuusrakennus Oy:stä sanoo.
Kohteen muurausurakoitsija on Muurausliike Sami Vanne Oy.

PINNOITTEET VARMISTAVAT
PITKÄAIKAISKESTÄVYYDEN
Olli Aholan mukaan Kahi Facaden käyttöä
puoltavat myös useiden muiden urakoitsijoiden ja tilaajien hyvät kokemukset. Monet
urakoitsijat ovat viime vuosina käyttäneet
Kahi Facade -järjestelmää esimerkiksi
omaperusteisessa asuntotuotannossaan
silloin, kun kohteeseen halutaan tuulettuva
rapattu julkisivu.

Kahi Facade -julkisivussa yhdistyvät suurista
pontatuista kalkkihiekkaharkoista toteutettavan
nykyaikaisen ohutsaumamuurauksen nopeus
ja mittatarkkuus sekä vettä hylkivä mutta
hengittävä ja erittäin tasavärinen, härmehtimätön ja kestävä pinta.

erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta sekä
jäätymistä ja sulamista.
Uudisosan laajuus on noin 2 000 neliötä
ja Kahi Facade -julkisivua on noin 600 neliötä. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018 ja
valmistuu heinäkuussa 2019.
– Uudessa osassa käytetään myös sisäseinissä Kahi-harkkoja. Vanhaan ja uuteen
osaan tulee myös siirtoseiniä, joilla tiloja voidaan tarvittaessa jakaa tai yhdistää uuden
opetussuunnitelman mukaisesti helposti
suuremmiksi tiloiksi erilaisia opetustilanteita
varten, Olli Ahola sanoo.

KOULUTILOISSA TERVEET
RAKENTEET KOROSTUVAT
YLÄSTÖN KOULUN LAAJENNUS, VANTAA
Tilaaja: VTK-Kiinteistöt Oy, Vantaa
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu:
Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto
Kimmo Kaitila Oy
Pääurakoitsija: Lapin Teollisuusrakennus Oy
Muurausurakoitsija:
Muurausliike Sami Vanne Oy
Pinnoitusurakoitsija: Kymppi-Pinnoitus Oy

Aholan mukaan julkisivuratkaisuksi oli
helppo ehdottaa Kahi Facade -julkisivujärjestelmää, koska se on testattu ja todettu
Suomen olosuhteissa kestäväksi eurooppalaisia vaatimuksia huomattavasti ankarammin testein.
Urakoitsijan vastuun kannalta Kahi
Facade -järjestelmä on turvallinen, koska
järjestelmään sisältyvän Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä hylkivällä mutta hengittävällä SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella
toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää

Uusi osa on sovitettu arkkitehtoniselta ilmeeltään ja väreiltään yhtenäiseksi vanhan
osan kanssa.
– Muuraustyön vaativuutta lisäävät monet korkeat ja kapeat ikkuna-aukot, joiden
väleihin ei voi kerralla muurata kovin korkeaa
seinää, Ahola sanoo.
Työmaan henkilövahvuus on ollut keskimäärin 20 henkeä ja toimihenkilöitä on vastaavan mestarin lisäksi työnjohtaja Jaakko
Huttunen.
Tuulettuvan julkisivun suosio on kasvanut sekä tilaajien että urakoitsijoiden keskuudessa, koska tuulettuvuus varmistaa
julkisivun kosteusteknisen toimivuuden ja
pitkän elinkaaren. Kosteusrasitusta kestävien tuulettuvien julkisivujen merkitys tulee
entisestään korostumaan ilmastonmuutoksen myötä, kun talvet muuttuvat sateisimmiksi ja sateet tulevat yhä useammin vetenä.
– Me teemme paljon julkisia rakennuksia kuten kouluja ja päiväkoteja, joissa ratkaisujen toimivuus ja kestävyys on erityisen
tärkeää, Olli Ahola sanoo.

Kivestä muuraamalla Teksti Sampsa Heilä Kuvat Olli Urpela

”Kahi Facade -järjestelmään sisältyvän pinnoituksen
jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta sekä jäätymistä ja sulamista.”
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Moniulotteista pintaa
ja lupa leikkiä

Kivestä muuraamalla Teksti Leena-Kaisa Simola Kuvat Tuomas Uusheimo, Olli Urpela ja Maiju Paasiviita

MUURATUISSA JULKISIVUISSA
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Helsingin Kruunuvuorenrannassa näkee, miten tiilirakenne
mahdollistaa moni-ilmeiset ja -ulotteiset julkisivut.
Tiilireliefejä, puhtaaksimuurausta, rappausta ja slammausta sekä
eri värejä on sulassa sovussa toisiaan korostaen ja täydentäen.

– Julkisivujen suunnittelussa on nyt vireillä
suuntaus, jossa suositaan runsaampia pintoja, värejä ja muotoja eikä haeta enää vain
minimalistisen sileää pintaa. Julkisivuihin
suunnitellaan selvästi enemmän erilaisia
struktuureja ja tutkitaan uusia tapoja käyttää materiaaleja, toteaa arkkitehti SAFA
Santeri Lipasti Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy:stä.
Huttunen-Lipasti Arkkitehdit on suunnitellut Helsingin uuteen, rakenteilla olevaan
Kruunuvuorenrantaan Helsingin ATT:lle
useamman asuinkerrostalon. Kyseisessä
Hopealaakson korttelissa kaava edellytti käytettävän julkisivuissa tiilirakennetta
sekä puhtaaksimuurattuna, rapattuna että
slammattuna. Samoin piti toteuttaa reliefi
muurausta.
– Tämä innosti meitä miettimään tiilen
kolmiulotteista käyttöä eli miten erilaisilla
ladonnoilla, limityksillä ja saumaustavoilla
saataisiin aikaan julkisivuun erilaista ilmettä.
Se vahvisti myös ajatuksiamme siitä, että
tiilirakenteisten julkisivujen työkalupakki on
hyvin monipuolinen, Santeri Lipasti sanoo.
Hän muistuttaa kuitenkin, että rakennuksen julkisivu on aina osa suurempaa
kaupunkikuvallista kokonaisuutta, johon
sen tulee ensisijaisesti istua.

RELIEFIN HALLITTU TANSSI
Arkkitehti SAFA Mikko Blomberg Huttunen-Lipastilta sanoo, että Hopealaaksossa
alueen kaava ja viitesuunnitelmat olivat jo
ansiokkaat.
– Reliefimuuraus oli annettuna tekijänä,
mutta ei sinänsä sitonut suunnittelua tarkasti. Suunnittelun alussa ensin oli taivas
rajana, sitten tutkittiin reunaehtoja ja näin

– Me asumme tuolla! Pihalta katsottuna
oman kotinsa voi paikantaa julkisivussa
käytettyjen tiilten ja ladontojen mukaan.

päästiin takaisin palettiin, joka oli hallittavissa, Blomberg toteaa.
– Pyysimme Wienerbergerin rakennusteknisen johtajan Juha Karilaisen kertomaan,
minkälaista reliefimuurausta nyt käytetään
maailmalla ja mitä voidaan tehdä Suomen
olosuhteissa, jotta rakenne on varmasti teknisesti toimiva ja turvallinen. Erilaisia vaihtoehtoja haettiin yhteistyössä rakennesuunnittelijan ja Wienerbergerin kanssa.
– Yksi oleellinen seikka on, minkälaisella
syvyyserolla tiiliä voidaan latoa ilman riskiä.
Rakennuttajalla oli myös oma näkemyksensä syvyysvaikutuksesta. Näin liikkumavaraksi sovittiin 15 milliä. Siinä tilassa tiilien piti
tanssia, Mikko Blomberg sanoo.
Tosin hän jatkaa, että oikeasti reliefien
suunnittelu ja muuraus olivat hyvin kurin
alaisia.
– Mutta vakiotiilten ja -värienkin käytöstä saa paljon irti ladontaa varioimalla.

KOVAN LUOKAN AMMATTITAITOA
Huttunen-Lipastilla valittiin Kruunuvuorenrannan reliefeihin viisi eriväristä tiiltä sekä
viisi ladontatapaa. Julkisivujen efektit ovat
hyvin vaihtelevia, mutta hallittuja. Eri värisillä tiilillä julkisivu jäsentyy asunnon kokoisiin osiin. Julkisivun kolmiulotteisuus elää
valon mukaan – varjossa huomaamaton
reliefi nousee esiin päivän paisteella.
– Kaikki lopulliset päätökset tehtiin
työmaalla mallien avulla kuten yleensäkin
vastaavissa tapauksissa. Rappauksia, värejä, struktuureja ja malleja hienosäädetään
niin kauan, että kokonaisuudessa kaikki osat
ovat kohdillaan, Santeri Lipasti toteaa.
– Kyllähän välillä tiiliä käännellessä tuntui siltä, että itsekin opetteli muuraamaan,
Mikko Blomberg hymyilee.

Slammaus tuo kolmiulotteisen muurauksen muodot esiin sekä antaa valojen ja varjojen leikkiä.
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”Enää ei haeta vain minimalistisen sileää pintaa,
vaan julkisivuihin suunnitellaan erilaisia
struktuureja ja tapoja käyttää materiaaleja.”

Moni-ilmeiset ja kolmiulotteiset julkisivut
antavat Helsingin Kruunuvuorenrannan
Hopealaakson korttelille yksilöllisen leiman.

– Tiilen ja slammauksen/rappauksen
etuna on niiden sama rakennetyyppi. Jos
yhdistetään kahta julkisivumateriaalia siten,
että rakennetyyppiäkin täytyy vaihtaa, rakenteeseen tulee liitoksia ja epäjatkuvuuskohtia. Ne ovat potentiaalisia heikkoja lenkkejä,
joissa myös alttius rakennusvirheille kasvaa.
Koska tiili ja tiilen päälle tehty rappaus toimivat samalla tavalla, niiden yhdistäminen on
helppoa ja varmaa, Lipasti sanoo.

RIKASTA TIILIMUURAUSTA

Hän antaa täydet kiitokset tekijöille –
sekä pääurakoitsija Lujatalolle että muuraus
urakoitsija Sami Hyttiselle.
– Pääurakoitsija tiedosti reliefimuurauksen vaatimukset ja valitsi erinomaisen
alaurakoitsijan muuraukseen, koska tässä
tarvittiin kovan luokan ammattilainen. Näin
työmaalla ei tullut turhia harjoituskierroksia,
Blomberg sanoo.
– Reliefimuurausta ei voi täysin kuvata
kaksiulotteisilla kuvilla. Vaikeat paikat piirrettiin auki ja käytiin yhdessä läpi työmaalla.
Kaikkia asioita ei voi ratkoa suunnittelupöydän ääressä. Tässä tapauksessa mikään
ei olisi voittanut sitä, että käytiin työmaalla
keskustelemassa ja sopimassa asioista
tekijöiden kanssa. Tehtiin tavallaan paluu
entiseen tämän digiajan keskellä.

– Työmaalla oli yhteinen, kovalla sykkeellä etenevä tekemisen tahti. Muurarit tekivät niin hienoa työtä, että rapattavaksikin
tarkoitetun pinnan olisi mielellään jättänyt
puhtaaksimuuratuksi.

TIILI JA RAPPAUS VARMA
YHDISTELMÄ
Hopealaakson korttelissa reliefimuuraus
on paikoin pintakäsitelty slammaamalla.
– Slammaus tuo hyvin kolmiulotteisen
muurauksen syvyydet ja muodot näkyviin,
Santeri Lipasti sanoo.
Hänen mukaansa tiili sinänsä sopii rappausalustaksi hyvin, koska tiilellä saadaan
rappaukselle hyvä tartuntapinta. Hopealaaksossa on joissakin julkisivuissa yhdistetty
puhtaaksimuurattua ja slammattua pintaa.

Mikko Blomberg antaa kiitokset myös tilaajalle eli Helsingin ATT:lle.
– Nyt on oikeasti syytä kehua sekä rakennuttajaa että urakoitsijoita. ATT:n kautta Helsinki rakennuttaa itselleen parempaa
kaupunkia. ATT:lla rima pysyy aina korkealla.
Siinä on monella perustajaurakoitsijalla ihmettelemistä.
– Tässä tapauksessa reliefimuurauksenkin vaatimuksetkin hoidettiin sujuvasti.
Se oli merkittynä kaavaan, joten kaikki myös
sitoutuivat siihen.
Mikko Blomberg sanoo etsivänsä jokaisesta kohteesta jotain ”leikin mahdollisuutta”.
– Uusien ratkaisujen hakeminen tuo
myös painetta tuottaa parempaa rakentamista.
Hän muistuttaa, että reliefimuuraushan ei ole mikään uusi juttu – päinvastoin,
tiiltä on muurattu moniulotteisesti antiikin
ajoista.
– Nyt huomaan kaupungeissa kävellessäni bongaavani monesti reliefimuurausta.
Sileä muuraus on aiemmin vallannut mielen,
mutta nyt tiilimuurauksen rikkaus on auennut minulle entistä vahvemmin.
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Tuulettuva julkisivu on
rankoissa oloissa ”MUST”
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Julkisivujen suunnittelu- ja rakentamisohjeita on viime aikoina täsmennetty sitä
mukaa kun tutkimuksiin perustuvia ennusteita ilmaston muuttumisesta on julkaistu.
Tiedeyhteisön jokseenkin yksimielinen käsitys on esimerkiksi se, että sademäärät
kasvavat. Veden pääsy seinän sisään on estettävä, mikä taas merkitsee sitä,
että 50–100 vuodeksi suunniteltavan julkisivun on oltava tuulettuva.

Suomalaisessa rakennuskannassa on sekä hyviä että huonoja esimerkkejä julki
sivujen rakentamisesta. Viimemainituista
iso osa on edullisen ja nopean lähiöraken
tamisen kiihkeimmiltä vuosilta puoli vuosisataa sitten. Tuolloin julkisivut sekä jätettiin tuulettamatta että tehtiin sekä rakenne- että energiateknisesti liian ohuina. Ennen öljykriisiä energiaa ei juurikaan välitetty
säästää.
Nyt energiatehokkuus on päivän sana,
mutta samalla sen nimissä saatetaan toteuttaa riskialttiita rakenteita, jos julkisivun
kosteustekninen toiminta ei ole hallinnassa
ja julkisivurakenteen muodostavat tuotteet
eivät sovi keskenään yhteen.

As Oy Porvoon Aleksanterinranta on Oma Rakennus Oy:n
uusimpia kohteita, jonka julkisivussa on käytetty SerpoVent-järjestelmää.

– Työmailta tulee jatkuvasti sellaista
viestiä, että julkisivut vuotavat ja materiaalit pilaantuvat ja ettei kukaan ota vastuuta.
Samanaikaisesti halutaan käyttää rappauksen rinnalla yhä enemmän muitakin materiaaleja, kuten julkisivulevyjä ja tiililaattoja. Tarvetta oli siis julkisivujärjestelmälle, jossa eri
julkisivumateriaalien käyttö on mahdollista,
detaljit kunnossa ja kaikkien komponenttien
yhteensopivuus varmistettu, kertoo suunnit-

teluverkostosta vastaava asiantuntija Vesa
Räsänen Weberiltä.
Räsänen mainitsee esimerkkinä tapauskohtaisesti kokoonpannun ”järjestelmän”
riskeistä sen, että normaalisti säätä hyvin
kestävät metallit saattavat ruostua nopeasti,
jos ne ovat kosketuksissa sähkökemiallisesti keskenään.
– Jopa ruostumattoman teräksen ja
alumiinin liitos ruostuu, kun rakenne on

”Tuuletuksen merkitys tulee ilmastonmuutoksen
myötä korostumaan, koska rakenteen luontaiseen kuivumiseen käytettävä aika lyhenee.”
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märkä ja galvaaninen korroosio pääsee
käyntiin, hän toteaa.

RISTIINKOOLAUKSELLA MONIPUOLISIA RAKENTEITA
Weber aloitti oman SerpoVent-järjestelmänsä kehitystyön sen jälkeen, kun työmailta tuli luotettavan julkisivujärjestelmän
tarpeeseen viittaavaa palautetta. Ratkaiseva kimmoke tuli julkisivu-urakointiin erikoistuneelta Oma Rakennus Oy:ltä, johon
oli kertynyt pitkäaikaista kokemusta siitä,
mitä rapatuilta ja muiltakin julkisivuilta tuli
vaatia.
– Järjestelmiä tosin oli, mutta niissä
kaikissa oli kehittämistä. Esimerkiksi alumiinirunkoa hyödyntävän levyrappauksen rajoituksena oli se, että liittyvien rakenteiden kiinnittäminen siihen oli erittäin hankalaa, koska
runkotolpat olivat kohtisuoraan pystyssä.

– Ehdotimme ristiinkoolattua teräksistä runkorakennetta. Teräksistä siksi, että
kohdekohtaista ’räätälöintiä’ saatettaisiin
jatkossakin tarvita ja se ratkeaisi osaavalla
lähipajalla, kunhan materiaali on alumiinin
asemesta terästä. Ristiinkoolauksen etuna
taas on se, että esimerkiksi nauhaikkunat
ja muut liittyvät rakenteet saadaan luotettavasti osiksi kokonaisuutta ilman, että niiden
kohdalle muodostuu kosteusteknisiä riskejä,
kertoo tuotantopäällikkö Vesa Rantala julkisivurakentamiseen erikoistuneesta Oma
Rakennus Oy:stä.
Rantala korostaa myös lyhyen toimitusajan merkitystä; tämä hoituu sillä, että
niin järjestelmä kuin alihankkijatkin ovat
kotimaisia.
Julkisivun tärkein ominaisuus on kuitenkin rakennekokonaisuuden pitkäaikaistoimivuus käyttökohteessaan. Koska kohteet

ovat erilaisia, järjestelmästä tehtiin alusta
lähtien muunneltava sen mukaan, onko
kyseessä uudis- vai kunnoltaan vaihteleva
korjauskohde. Näin syntyi kuusi erilaista
järjestelmävariaatiota.
Jos alusta on tasainen, kuten vaikkapa uudisrakentamisessa lähtökohtaisesti
on, pärjätään yhdellä 100–220 millimetrin
paksuisella eristekerroksella. Tässäkin tapauksessa rakenne jäykistetään ristiinkoolauksella – näin samalla varmistetaan, että
rakenne on tuulettuva.
Epätasaisilla pinnoilla, siis usein korjauskohteissa, tulee estää ilmavirtaukset
eristekerroksen ja alustan välissä. Lämmön
eristyskerros tehdään pehmeän villan ja
tuulensuojapintaisen eristeen yhdistelmänä.

RAKENNUSFYSIIKKA JA
ASENNETTAVUUS KOHDALLAAN
Vaikka rapatun julkisivun kosteusrasituksen huomioon ottaminen ja sen hallinta on
kaikkein tärkeintä, kaupunkialueilla saattaa
myös ääneneristävyys muodostua tärkeäksi mitoituskriteeriksi.
Tällaisiin tilanteisiin Weber on kehittänyt
rakenteen, jossa rakenteeseen on lisätty erillinen tuulensuojalevy villaan kiinnitetyn tuulensuojan asemesta. Tällaisen rakenteen ääneneristävyys on 4–7 dB parempi verrattuna
rakenteeseen, josta tuulensuojalevy puuttuu.
Tämä useimmiten riittää täyttämään tiukimmatkin asuintalojen ääneneristävyysvaatimukset. Lisäksi tuulensuojalevyn lisääminen
parantaa ilmatiiviyttä, mikä tekee rakenteen
erityisen soveliaaksi rantarakentamiseen.
– On oleellista saavuttaa optimi ilmatiiviyden ja tuulettuvuuden suhteen. Tuuletuksen merkitys tulee ilmastonmuutoksen
myötä korostumaan, koska niiden jaksojen
määrä ja pituus, jolloin rakenne ehtii luontaisesti kuivua, tulee kutistumaan arviolta parin
kuukauden verran vuodessa, Vesa Räsänen
muistuttaa.

Oma Rakennus Oy:n tuotantopäällikkö
Vesa Rantala on ollut myös
mukana kehittämässä Weberin
Serpo Vent-järjestelmää.
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”Julkisivun tärkein ominaisuus on
rakennekokonaisuuden pitkäaikainen toimivuus käyttökohteessaan.”
Vähintään yhtä tärkeää on, että rakenne
läpäisee vesihöyryä, mutta tietenkään se ei
saa läpäistä vettä. Tämä tulee varmistetuksi
paitsi oikein mitoitetuilla rakennekerroksilla
myös tarkoin mietityillä liittymäratkaisuilla ja
oikeilla materiaalivalinnoilla.
Tampereen teknillisen yliopiston jo kymmenen vuoden takaisessa tutkimuksessa on
selvitetty erilaisten julkisivujen toimivuutta
nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Tutkimuksen kohteina oli kahdeksan erilaista
rapattua julkisivurakennetta. Tämän selvityksen tulokset olivat yhtenä lähtökohtana
Weberillä tehtävässä levyrapattujen julkisivujen kehittämistyössä.
Tutkimusten seurauksena myös esimerkiksi Helsingin ja Tampereen kaupungit ovat kiristäneet rakennusohjeitaan, jotta

SerpoVent-järjestelmästä tehtiin alusta lähtien muunneltava sen mukaan, onko
kyseessä uudis- vai kunnoltaan vaihteleva korjauskohde. Helsingin kaupungin
asunnot Oy:n eli Hekan kiinteistö Myllypurossa on valmistunut vuonna 1966.
Viime vuonna tehtiin julkisivun peruskorjaus käyttäen SerpoVent-järjestelmää.

rakennusten realistinen elinkaari on ilmastorasitusten voimistumisesta huolimatta
jatkossakin 50–100 vuotta.
Helsingin kaupunki on määritellyt ranta
rakentamisen ohjeistossaan pelisäännöt
rapatuille julkisivuille: ”Rappaus läpäisee
kosteutta ja rappauksen takana olevien rakenteiden tulee olla sellaisia, ettei kosteus
aiheuta niissä home- tai muita rakenteellisia
vaurioita. Ulkoseinärakenne tulee kokonaisuudessaan suunnitella niin, että kosteus
pääsee poistumaan rakenteista.”

TAKUU TÄRKEÄ
Weberin levyrappausten toimivuudesta
Suomen olosuhteissa on kokemuksia jo yli
20 vuoden ajalta. SerpoVent on pisimpään

markkinoilla ollut tuulettuva levyrappausjärjestelmä.
Tuoreimpia referenssejä ovat Porvoon
Länsirannalla toteutettu kahden asuinkerrostalon uudiskohde As Oy Porvoon Aleksanterinranta ja Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n 1960-luvulla valmistuneen vuokratalon
peruskorjaus Myllypurossa. Molemmissa tapauksissa julkisivu varustettiin tuulettuvalla
SerpoVent-julkisivujärjestelmällä.
– Olennaista ja yhteistä kaikilla levyrappaustyömailla on järjestelmätoimittajan
myöntämä kymmenen vuoden takuu. Urakoitsijan näkökulmasta on hyvän asennettavuuden lisäksi tärkeää, ettei kokonaisuuden
toimivuus jää pelkästään työmaan vastuulle,
Vesa Rantala korostaa.
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Ammattilaiset
ottaneet Lammi
Kuorikiven
hyvin vastaan

– Lammi Kuorikiven parhaita ominaisuuksia työmaan
kannalta on nopeus: vain kiven sisäkuori valetaan ja rappaamaan pääsee heti, toteaa yrittäjä Tuomas Myllymäki.

Lammi Kuorikivi -valueristeharkko lanseerattiin ”harkkorakentamisen uutena innovaationa” viime syksyn FinnBuild-messuilla. Tuomas Myllymäen Rakennuspalvelu
Dynamo Oy on ensimmäisten joukossa
ottanut Kuorikiven asuntotuotantoonsa.
Viime vuonna valmistui Porissa kymmenen asunnon rivitalo ja yhdeksän asunnon
rivitalo on juuri saanut rakennusluvan. Raumalla on valmistumassa kuuden asunnon
rivitalo.
– Lammi Kuorikivi toimii juuri niin hyvin
kuin alun perin ajateltiinkin. Uusi harkko on
rakennusmateriaalina kaikin puolin onnistunut, Tuomas Myllymäki toteaa.
Lammi Kuorikivi on suunnattu nimenomaan rakennusalan ammattilaisille.
– Ammattilaiset arvostavat nopeutta ja
Kuorikiven kanssa se toteutuu. Työmaalla
runkotyö on periaatteessa samanlaista kuin

muillakin valuharkoilla, mutta Kuorikiven
käytöstä on tullut työmailta todella hyvää
palautetta. Kuorikiven etuna on esimerkiksi
se, että harkko on helppo valaa yhden valuaukkopuolen ansiosta. Betonia valetaan
vain yhteen uraan, jolloin sekä valu että
vibraus sujuvat nopeammin, Tuomas Myllymäki kertoo.
– Valu tehdään sisäkuoreen, joten
säänkestävää betonia ei tarvita. Ja koska
ulkokuoren valuja ei ole, ei tule ulkopuolisia
valuroiskeitakaan eli ei tarvitse niitä siivotakaan.
Työmaan kannalta suurin ajan säästö
syntyy kuitenkin siitä, että Kuorikivi voidaan
rapata heti valun jälkeen.
– Rappaamaan pääsee heti, kun ikkunat
ja vesikatto ovat paikallaan. Näin ollen ei
tarvitse odotella yhden lämmityskauden yli,
kuten kivirakenteissa yleensä.

– Ammattilaiset arvostavat nopeutta ja Kuorikiven kanssa se toteutuu, sanoo Rakennuspalvelu
Dynamo Oy:n Tuomas Myllymäki, joka on ollut
ensimmäisten joukossa käyttämässä Kuorikiveä.

LAMMI KUORIKIVI -VALUERISTEHARKKO
Ulkokuorena ja rappausalustana
200×200 mm ruutuihin jaettu 25 mm
paksu, mallisuojattu betonikuori
Sisäkuorena 200 mm betonikuori
Eristeenä grafiitti-EPS
Voidaan rapata heti valun jälkeen
Hyvä julkisivun iskunkestävyys
Erinomainen kantavuus ja palonkesto
Hyvä äänen eristävyys
Helppo ja nopea valaa
www.lammi.fi
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Lammi Kuorikiven ulkokuorena ja rappausalustana toimii 200×200 mm ruutuihin jaettu
25 mm paksu, mallisuojattu betonikuori.

– Kuorikiven tehokkuus ja nopeus kilpailevat runkovaiheen toteuttamisen ajassa
hyvin betonielementtien kanssa, Tuomas
Myllymäki toteaa.

tikapuut. Ja seinä kestää varmasti myös
lasten potkimaa palloa, Tuomas Myllymäki
naurahtaa.

TOIMIVA RAPPAUSALUSTA

Kuorikiven kantavana sisäkuorena toimii
200 mm betonikuori.
– Sisäkuoressa on parempi kantavuus
muihin valuharkkorakenteisiin verrattuna. Näin ollen Kuorikivellä voidaan tehdä
useamman kerroksen rakennuksia – ehkä
5- tai 7-kerroksisiakin. Itsekin olen jo vilkuillut kerrostalotontteja sillä silmällä, Tuomas
Myllymäki sanoo.
Markus Inkiläisen mukaan rakennusalan
ammattilaisten kiinnostus Kuorikiveen heräsi heti tuotteen lanseerauksen jälkeen.

LISÄÄ KERROKSIA
Lammi Kuorikiven kehittämisessä on ollut
tavoitteena kehittää rakenteen ja rappauspinnan lujuutta ja käyttöikää sekä parantaa
rappausalustan ja pinnan hallintaa. Kuorikiven ulkokuorena ja rappausalustana toimii
200×200 mm ruutuihin jaettu 25 mm paksu, mallisuojattu betonikuori.
Lammin Betoni kehitti TTY:n kanssa
Kuorikiven lopullista muotoa ja rakennetta,
jotta tuotteen lujuus ja käytettävyys saatiin
mahdollisimman hyviksi.
– Kun lopullista tuotetta testattiin, saavutettiin Kuorikivellä ETAG 004 -mukaisen
iskulujuuskokeen tiukin luokitus. Tuotetta
voidaan siis käyttää jopa alueilla, jonne on
maantasolta avoin pääsy ja joka on suojaton
kovien kappaleiden iskuille. Ohutrappausjärjestelmän kannalta tämä on rappausalustalle poikkeuksellisen hyvä tulos, Lammin
markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus
Inkiläinen kertoo.
Kuorikiven kantavana sisäkuorena toimii 200 mm betonikuori ja eristeenä grafiitti-EPS. Aukkojen ylitykset tehdään Lammin
patentoimalla liittoprofiililla.
Kuoressa on hyvä iskunkestävyys.
– Kuorikivi-rakenteeseen voidaan huoletta kiinnittää esimerkiksi vesirännit ja

Lammi Kuorikivi -valueristeharkko on
nopea latoa ja helppo valaa yhden valuaukkopuolen ansiosta. Rappaamaan
päästään heti valun jälkeen.

– Useita pientaloja, rivitaloja ja yksi pienkerrostalo on jo rakenteilla. Lisäksi tämän
kevään aikana alkaa ainakin yksi kahden
talon ja yksi neljän talon kohde sekä viiden
kerroksen kerrostalo ja iso hallityömaa.
Useita kohteita on myös suunnittelijoiden
pöydällä, Markus Inkiläinen kertoo.
Lammi Kuorikivi soveltuu asuntotuotannon lisäksi hyvin myös teknisesti haastaviin
rakenteisiin, joissa on suuret lujuusvaatimukset, kuten kerrostaloihin, teollisuusrakennuksiin ja korkeisiin maanalaisiin rakenteisiin.
Porilainen Rakennuspalvelu Dynamo Oy
toimii perustajaurakoitsijana. Tuomas Myllymäki on jo saanut Kuorikiven käytöstä hyviä
kokemuksia myös työmaan ulkopuolelta.
– Hyvin ovat asunnot käyneet kaupaksi.
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Energiatehokkuus
vaatii eristävän katon
Nollaenergiatasoa kohti pyrittäessä ei riitä, että katto pitää vettä; sen on
pidettävä myös lämpöä. Tähän vaikuttaa laskennallisen U-arvon lisäksi
oleellisesti myös eristekerroksen ilmanläpäisevyys, joka on huokoisissa
eristemateriaaleissa oleellinen ominaisuus.
Energiatehokkuusmääräykset ovat tiuken
tuneet vuodesta 2010 lähtien useaan otteeseen. Ensimmäisenä etappina oli siirtyminen kohti matalaenergiatasoa vuonna
2010. Määräyksiä tiukennettiin edelleen
vuonna 2012, jolloin rakennuksissa siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun. Edelleenkään määräykset eivät kuitenkaan huomioi
materiaalien ja rakenteiden ilmanläpäisevyyttä, jolla on oleellinen vaikutus rakenteen todelliseen lämmöneristyskykyyn.
Uudisrakennusten kattojen tekeminen
sääsuojien alla on yleistynyt viime vuosien

aikana merkittävästi. Tämän seurauksena
kattorakenne pystytään tekemään paremmissa ja tasaisemmissa olosuhteissa ilman
kosteuden tuomia riskejä ja viivästyksiä.
– Käytettäessä kevytsoraa katon
lämmöneristeenä ei sääsuojan puuttuminenkaan ole erityisen suuri riski, koska
materiaali pystyy imemään jonkin verran
kosteutta eristysominaisuutensa silti säilyttäen. Leca-sorakaton paras ominaisuus
on kuitenkin sen nopea kuivuminen ilman,
että kattorakenteeseen kohdistuu merkittäviä riskejä. Kuivumisen kannalta tuuletuk-

sen suunnittelu on oleellinen osa toimivaa
kattorakennetta. Toki sääsuojan käytön
yleistyminen on kaiken kaikkiaan hyvä asia,
sanoo aluemyyntipäällikkö Tom Tapanila
Leca Finland Oy:stä.
Kun energiatehokkuusvaatimukset
seitsemän vuotta sitten kiristyivät, välitön
seuraus oli eristyskerroksien paksuneminen.
Samalla alkoivat yleistyä hybridikattoeristysrakenteet, joissa esimerkiksi EPS-levyä
tai mineraalivillaa alettiin käyttää yhdessä
kevytsoran kanssa. Näin kokonaiseristepaksuus voitiin rajoittaa noin 60–70 sentti-
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ILMANLÄPÄISEVYYS ERITTÄIN
TÄRKEÄ
Hiljattain energiatehokkuuden säädökset
ovat edelleen kiristyneet. Tämän vuoden
alusta kaikkien uusien rakennusten tulisi
olla nollaenergiarakennuksia ja vuoden
2020 loppuun mennessä sama vaatimus
koskee kaikkia uudisrakennuksia. Kiristyminen merkitsee sitä, että myös kattorakenteiden energiataloudellisten ominaisuuksien on oltava entistäkin paremmat.
– Eristemateriaalin ilmanläpäisevyyden
on siis oltava riittävä, jotta rakenne tuulettuu
ja toimii. Toisaalta rakenne ei saa ylituulettua, koska tällöin on vaarana katon todellisen
eristyskyvyn romahtaminen, vaikka laskennallinen U-arvo täyttyisikin. Tämän ratkaiseminen on vaatinut meiltä kevytsorareseptin
kehittämistä niin, että kullekin paksuudelle
löytyy sopiva raekoko, kertoo Leca Finlandin
laatu- ja kehityspäällikkö Kari Rajala.
Rajala kertoo, että materiaaleja on tutkittu sekä lämpimässä että kylmässä, jotta
saatiin selville materiaaliominaisuuksien
mahdolliset erot eri vuodenaikoina.
– Saimme selville reseptin ja mekanismin, mitkä huomioon ottamalla ilmanläpäisevyys ja sitä kautta myös lämmöneristävyys säilyy ratkaisuissamme optimaalisena
pitkäaikaisesti, Rajala toteaa.
Rajalan mainitsemien tutkimusten
perusteella kevytsoran optimiraekoko on
4–20 millimetriä ja tätä raekokoa vastaava
irtotiheys noin 270 kg/m3 silloin, kun katto
rakenteen kevytsorapaksuus on yli 500 milliKevytsoralla eristetyssä katossa ei ole eristyskykyä
heikentäviä saumoja eikä rakoja. Tuuletus poistaa
rakennekosteuden sekä mahdollisen käytön aikana
tulevan kosteuden.

metriä – siis lähes aina. Jos kerrospaksuus
on alle 500 millimetriä, on Rajalan mukaan
suositeltavaa käyttää raekooltaan 8–20 millimetrin ja vastaavasti irtotiheydeltään noin
235 kg/m3:n kevytsoraa. Tässä viimemainitussa tapauksessa ilmanläpäisevyys on
suurimmillaan ja näin myös tuuletus riittävä.

KAUPUNKIRAKENTAMISEN TRENDIT SUOSIVAT
Edellä kuvatun kaltaiset kattorakenteet
ovat suosiossa etenkin tiheään rakennetuilla uusilla kaupunkialueilla, esimerkiksi
Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa. Kaavoitusratkaisut suosivat tällaisia
kattorakenteita, koska niillä katot voidaan
toteuttaa loivasti, tyypillisesti kallistuksella
1:10 tai loivempina sisäänpäin kaatavina.
Tämä on linjassa asuintalojen arkkitehtuurin valtavirran kanssa.
– Turvallisuuden näkökulmaakaan ei
pidä väheksyä. Vieri viereen rakennettujen harjakattoisten kerrostalojen katoilta
herkästi putoava lumi voi olla varsinkin alkukeväästä huomioon otettava riski, Tom
Tapanila pohtii.
Aikaisempina vuosikymmeninä kohtuullisen yleisiä käännettyjä kattoja ei Tapanilan
mukaan nykyään juurikaan rakenneta rakennusten varsinaisiksi vesikatoiksi. Käännetty
kattorakenne on yleisimmin käytössä pihakansissa ja viherkatoissa.

Kevytsorakaton rakenne koostuu alhaalta lukien höyrynsulkukerroksesta, kevytsoraeristekerroksesta, sen päälle asennettavista
kevytsorakatelaatoista tai betonivalusta ja
vedeneristeestä. Vedeneriste- ja höyrysulkukerroksena käytetään pääsääntöisesti
bitumikermejä.
– Viime vuosina olemme toimittaneet
materiaalia myös viherkattoihin ja kattopuutarhoihin. Niidenkin yleistymiseen ovat
vaikuttaneet kaavoituspäätökset sekä tarve
hallita kaupunkialueiden hulevesiä. Viherkatoilla voidaan vaikuttaa myös kaupunkien
ilmanlaatuun, koska ne sitovat tehokkaasti
kaupunkipölyä, Tapanila toteaa.
Kattourakoinnin näkökulmasta kevytsorakaton maine teknisesti varmatoimisena
ratkaisuna on varsin hyvä. Kevytsorakatto on
käynyt ratkaisuna tutuksi suurimmille urakoitsijoille erityisesti asuntorakentamisessa.
– Tällainen yläpohjarakenne on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla selvästi yleisin.
Kevytsorakatolla on etunsa, joista tärkeimmät ovat sen kyky sitoa rakennusaikaista
kosteutta ja toisaalta rakennekerroksen
paksuus. Ensin mainittu merkitsee sitä, että
mahdollinen kosteus jää kevytsoratilaan ja
kuivuu tuuletuksen kautta nopeasti.
– Kerroksen suuri paksuus taas merkitsee sitä, että talotekniikan saa näppärästi piiloon sen sisään, toteaa liiketoimintajohtaja
Ari Hoikkala KerabitPro Oy:stä.

”Materiaalien ja rakenteiden ilmanläpäisevyydellä on oleellinen vaikutus rakenteen
todelliseen lämmöneristyskykyyn.”

Kivestä muuraamalla Teksti Vesa Tompuri Kuvat Leca Finland Oy

metriin. Tällaisten hybridikattorakenteiden
osuus on Tapanilan mukaan nykyisin suunnilleen yhtä suuri kuin perinteisten, nykyään
keskimäärin metrin paksuisina tehtävien kevytsorakattojen.
– Yksi kokonaispaksuuteen vaikuttava
tekijä on myös katolle sijoitettavan talotekniikkaputkiston määrä ja enimmäishalkaisija. Jos tekniikkaa on paljon tai iv-putket
ovat järeitä, on usein kustannustehokkainta
tehdä kattorakenne metrin paksuisena kevytsorakattona ilman muita eristeitä, Tapanila sanoo.

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

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
HB-BETONITEOLLISUUS 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

KOLME KIVEÄ
KÄÄNNETTÄVÄKSI
Kivirakentajien eduskuntavaaliviestit

1.
2.
3.

Ohjataan rakennettua
ympäristöä kokonaisuutena
Annetaan tilaa innovaatioille
materiaalineutraalilla sääntelyllä
Minimoidaan päästöt
viisailla valinnoilla

www.kivifaktaa.fi

RAIKKONEN OY
Puh. 02 7636 530
www.raikkonen.fi
RAKENNUSBETONIJA ELEMENTTI OY
Puh. 03 877 200
www.rakennusbetoni.fi
SAINT-GOBAIN FINLAND OY /
WEBER
Puh. 010 44 22 00
www.e-weber.fi
TIILERI-TEHTAAT
Puh. 02 484 300
www.tiileri.fi
WIENERBERGER OY AB
Puh 020 748 9200
www.wienerberger.fi

Tiilet, harkot sekä laasti- ja rappaustuotteet antavat monipuoliset mahdollisuudet
suunnitella ja rakentaa laadukas, ilmeikäs sekä kestävä ympäristö.
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet

