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

Hyvät talot  
tehdään  
kestämään
Rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa on lukuisia osa-alueita,  
joissa voi toimia ympäristövastuullisesti. Tärkeää onkin tunnistaa 
ja ymmärtää oman toiminnan ja valintojen vaikuttavuus.

Kestävän kehityksen nimissä tarjotaan useita erilaisia ratkai-
suja riippuen käytetyistä materiaaleista. Tällä hetkellä näkökulma 
on vahvasti ”hiilivapaassa rakentamisessa”. 

Tehtävien valintojen ja ratkaisujen kestävyys tulee kuitenkin 
varmistaa mahdollisimman monesta näkökulmasta. Materiaalien 
käytön resurssitehokkuus tulee ottaa huomioon ja samalla pyrkiä 
tuottamaan pitkäikäinen, mahdollisimman vähän huoltoa ja kor-
jausta tarvitseva rakennus. Käyttäjän kannalta haluttuja ominai-
suuksia ovat esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuus, toimivuus, 
terveellisyys, viihtyisyys, arvon säilyminen sekä muunneltavuus. 

Rakennuksen käyttövaihe on merkittävin sen energiankulu-
tuksen ja ympäristövaikutusten kannalta, mutta rakentamisvai-
heen valinnat ja rakentamisen laatu ratkaisevat, kuinka pitkä ja 
minkälainen käyttövaiheesta tulee. Rakennusmateriaalien ja ra-
kenteiden tulee olla pitkäikäisiä ja suunnittelijan sekä rakentajan 
tulee osata yhdistää eri materiaaleja oikein, jotta ne kestävät 
suunnitellun käyttöiän.

Tiilet, harkot, laastit ja rappaustuotteet ovat todistetusti pitkä-
ikäisiä ja huoltovapaita materiaaleja, lisäksi ne kestävät muuttuvan 
ilmaston tuomat kosteusrasitukset ja jopa rakenteiden täydellisen 
kastumisen monia muita materiaaleja paremmin. Ne ovatkin ny-
kyisten ja tulevien kaupunkien vahvoja perusrakenteita.

Tässä lehdessä kerromme, miten näillä materiaaleilla raken-
netaan tilaajilleen ja käyttäjilleen turvallista ja terveellistä ympä-
ristöä. Hyviä esimerkkejä on muun muassa siitä, miten koulu- ja 
monitoimirakennuksissa voidaan ehkäistä jo liiankin tutuiksi tulleet 
kosteus- ja homeongelmat. Kiviainespohjaisten rakennusmateri-
aalien edut voidaan hyödyntää yhtä tehokkaasti niin uudis- kuin 
korjausrakentamisessa: Olympiastadionilla ja Keskon entisessä, 
asunnoiksi ja hotelliksi muutetussa pääkonttorissa muuratut ra-
kenteet ovat keskeisessä roolissa.

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

Kannen kuva:  
Arsi Ikäheimonen kuvasi paikallarakennetut ”Tikkuaskitalot”.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuva Ym

päristöm
inisteriö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mik-
konen (vihr) pitää polarisoitumista yhtenä 
Suomen asuntopolitiikan suurimmista on-
gelmista.

– Kasvukeskuksissa ja suurissa kau-
pungeissa on asumisen hinta korkea ja 
pula kohtuuhintaisista asunnoista. Muut-
totappion alueilla asuntojen markkina- 
arvo laskee, asuntokanta vanhenee ja sen 
korjaaminen on ongelmallista. Tässä tilan-
teessa monipuolisen asukasrakenteen ja 
eri ihmisryhmien tarpeiden turvaaminen on 
sekä haasteellista että tärkeää, jotta ei synny 
segrekaatiota, Mikkonen pohtii.

– Globaalina trendinä kaupungistumi-
sen vaikutus ilmastonmuutokseen korostuu 
entisestään. Asuminen ja liikenne aiheut-
tavat 84 % yhteiskunnan energiankulutuk-
sesta ja 68 % päästöistä. Siksi on tärkeää, 
että kaupungistuminen tapahtuu kestävän 
kehityksen kannalta sekä taloudellisesti, 
sosiaalisesti että ekologisesti kestävästi.

TAVOITTEENA RAKENTAMISEN  
VÄHÄHIILISYYS
Krista Mikkosen mukaan pienimuotoisella 
kaupunkirakentamisella on oma paikkansa 
tulevaisuudessakin.

– Esimerkiksi pienimuotoiseen täyden-
nysrakentamiseen on paljon mahdollisuuk-
sia ja myös kysyntää. Täytyy vain huolehtia 
siitä, että ei vaaranneta keskeisiä luonto- ja 
virkistysarvoja.

– Tätäkin tullaan tarkastelemaan maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistuksessa, jon-
ka yhtenä isona teemana on rakentamisen 
vähähiilisyys. Sen edistämiseksi on useita 

keinoja, joista rakennusmateriaalit ovat vain 
yksi tapa. Lisäksi tulee ottaa tarkasteluun 
esimerkiksi energiatehokkuus, pitkä elin kaari 
ja rakennusten joustavuus. 

Hallitusohjelma tavoittelee puuraken-
tamisen kaksinkertaistamista. Suomen 
rakennuksista jo yli 30 % runkomateriaali  
on puuta ja julkisivuista puisia on yli  
40 %. Krista Mikkonen pitää tavoitetta aivan 
realistisena.

Alalla on kuitenkin ihmetelty hallitusoh-
jelman linjausta suorasta tuotantotuesta 

VUOROPUHELU TÄRKEÄÄ
Krista Mikkosen mukaan tarvitaan lisää 
tutkittua tietoa erilaisten rakenteiden kestä-
vyydestä ja käyttöiästä päätösten ja muun 
muassa rakennusten hiilijalanjälkeä koske-
van lainsäädännön pohjaksi. 

– Tässä materiaalien valmistajat ovat 
avainroolissa. Koko ajan tulee uudenlaisia 
tuotteita ja vaihtoehtoja. On kaikkien etu, 
että tiedetään tuotteista riittävästi ja voidaan 
yhdessä huolehtia esimerkiksi laadusta ja 
kestävyydestä, Mikkonen sanoo.

Hänen mukaansa koko rakennusalan 
edistäminen oikeaan suuntaan vaatii kaik-
kien osapuolten vuoropuhelua – mitään 
osapuolta ei saa jättää katveeseen.

– Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennus-
lain uudistamisessa eri toimijat ovat muka-
na sidosryhmäfoorumien kautta. Totta kai 
on tärkeää, että kaikessa lainsäädännössä 
kuullaan alan toimijoita. 

– Teollisuuskin on nyt mukana pohti-
massa, miten rakennustuotteiden uusiokäyt-
tö ja kierrättäminen otetaan osaksi tulevaa 
rakennustuoteasetuksen revisiota. 

KIERTOTALOUTTA TEHOSTAEN
Kivirakentamisessa ollaan päästy jo yli  
80 %:n materiaalin kierrättämisessä. Suu-
rin osa kierrätysmateriaaleista menee tällä 
hetkellä maanrakennukseen, koska siellä 
on suurta tarvetta ja tietyissä kohteissa 
kierrätysmateriaaleja voi käyttää ilman 
erillistä ympäristölupaa. 

Krista Mikkosen mukaan on tarkoitus 
jatkaa mara-asetuksen keventämistä kier-
rätyksen edistämiseksi.

– Rakentamisen säätely lähtee siitä, että mahdolliset vaatimukset koskevat  
itse rakennusta ja sen ominaisuuksia, eivät yksittäistä rakennusmateriaalia, 
ministeri Krista Mikkonen sanoo.

 
Kestävä kehitys korostuu 
kaupungistumisessa

YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOMINISTERI KRISTA MIKKONEN:

”– Tulevaisuudessa 
pärjätään samoilla 
eväillä kuin tähänkin 
asti: satsaamalla laa-
tuun ja osaamiseen.”

ARA-pohjaiselle puurakentamiselle.
– Kysymys on siitä, että halutaan tu-

kea ja edistää uusia teknologisia ratkaisuja.  
Halutaan siis tutkia, miten puurakentamis-
ta voidaan hyödyntää myös kerrostaloissa. 
Ajatushan on ihan sama kuin se, miten esi-
merkiksi uusien energiaratkaisujen käyttöön 
ottoon on aluksi annettu tukea, Mikkonen 
toteaa.

– Puun käytön kaksinkertaistaminen ra-
kentamisessa tarkoittaa sahatavaraksi muu-
tettuna kuutta miljoonaa kuutiota vuodessa. 
Eihän se niin paljon ole, Mikkonen lisää.
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– Rakentamisen vähähiilisyyden edistämiseksi  
on useita keinoja, joista rakennusmateriaalit  
ovat vain yksi tapa. Lisäksi tulee ottaa tarkaste-
luun esimerkiksi energiatehokkuus, pitkä elin- 
kaari ja rakennusten joustavuus, ministeri  
Krista Mikkonen sanoo.

– Tavoitteena on lopettaa betonimurs-
keen luokittelu jätteeksi ja tarkentaa maa-
rakentamisessa käytettävien kierrätysma-
teriaalien laatuvaatimuksia. 

– EU:ssa valmisteltavan End of Waste  
-menettelyn myötä jätteitä luokitellaan 
enemmän uudelleen käytettäviksi materi-

aaleiksi. Sehän on kiertotalouden yksi kul-
makivi.

LAATUA JA OSAAMISTA
Rakennusmateriaaliteollisuus juhlisti Suo-
men juhlavuotta 2017 Suomen matkassa 
-sarjallaan, jossa käytiin läpi itsenäisyy-
den vuosikymmenten merkittävimpiä kivi-
rakennuksia. Krista Mikkonen nimeää no-
peasti ja varmasti omansa:

– Ehkä vähän itsestään selvyys, mut-
ta kyllä minulle Eduskuntatalo on upein ja 
juhlallisin kivirakennus. Olen saanut työs-

kennellä siellä neljä vuotta ja huomannut, 
miten hieno rakennus se on myös sisältä. 
Oman arvonsa talolle antaa sen rakenta-
misen ajankohta: nuori kansakunta rakensi 
näyttävästi, ammattitaidolla ja kestävästi.

Siltä pohjalta Krista Mikkonen lähettää 
terveisiä koko Suomen kivipohjaiselle raken-
nusmateriaalituotannolle.

– Tulevaisuudessa pärjätään samoilla 
eväillä kuin tähänkin asti: satsaamalla laa-
tuun ja osaamiseen.  

”On kaikkien etu, että  
tiedetään tuotteista  
riittävästi ja voidaan  
yhdessä huolehtia  
esimerkiksi laadusta  
ja kestävyydestä.”
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Peruskoulut ovat nykyisin aiempaa useammin vuosi-
luokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Koulurakennuk-
sista on tullut myös järkevästi ja tehokkaasti kunta-
laisten monitoimitiloja, jolloin tila on hyötykäytössä 
kouluajan ulkopuolellakin.

Kaikki tiedämme, miten liian monessa kunnassa 
tai kaupungissa on jouduttu kohtaamaan koulujen  
sisäilmaan liittyviä ongelmia. Kosteusvaurioisen kou- 
lun purkamisella ja uuden rakentamisella on hinta- 
lappu, rakennuksen käyttäjien terveydellä ja hyvin-
voinnilla ei. 

Seuraavilla sivuilla on muutama hyvä esimerkki siitä, 
miten uusissa kouluhankkeissa on turvattu terveellinen 
ja turvallinen sisäympäristö niin oppilaille, opettajille, 
muulle henkilökunnalle, palvelutuottajille kuin talossa 
aktiivista vapaa-aikaansa viettäville.

Näille kohteille on yhteistä se, että ne ovat viihtyisiä 
ja tukevat avointa oppimisympäristöä. Ne ovat ener-
giatehokkaita, kestävän kehityksen mukaisia ja ainakin 
julkisivuiltaan hyvin huoltovapaita. 

Näitä rakennuksia yhdistää myös se, että kaikissa 
on käytetty muurattuja rakenteita.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Suomessa oli peruskouluja toiminnassa  
2 234 ja niissä opiskeli yhteensä 541 200 oppilasta – siis reilut puoli miljoonaa. 

Puoli miljoonaa lasta
– ja lukematon määrä aikuisia

TERVEELLINEN 
TURVALLINEN 
KOULU
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Kivirakenteisen koulun  
laajennus ja terveellinen sisäilma

KENNOHARKKO TÄYTTI TOIVEET JA TARPEET

Lapin yliopiston harjoittelukoulun laajennus nivoo yhteen  
eri aikakausien rakennukset, mutta on samalla tämän  
hetken arkkitehtonista ilmaisua ja uuden tyyppinen, kenno
harkolla tehty massiivirakenne.

Lapin yliopiston harjoittelukoulun kivira
kenteisessa korttelissa aivan Rovaniemen  
keskustassa on 50luvulla rakennettu, kel 
taiseksi rapattu päärakennus sekä 2000 
luvun taitteessa valmistunut keltaisella ruu
kintiilellä verhoiltu lisärakennus ja sinkki 
peltikaseteilla verhoiltu liikuntasali.

Laajennus tuli ajankohtaiseksi, kun 
koulu laajeni alakoulusta yhtenäiskouluksi 
ja yläkoululle tarvittiin uusia tiloja.

– Päärakennus ja lisärakennus sekä 
kaupungin keskustassa sijaitsevan koulun 
tiivis piha määrittivät suurelta osin uuden 
laajennuksen luonteen, arkkitehtuurin, mate
riaalit ja tilaratkaisut. Suuri haaste oli löytää 
pihalta tilaa laajennukselle ja saada laajen
nus liitettyä muuhun kouluun sisäyhteydellä, 
sanoo arkkitehti SAFA Hanna-Maija Tervo 
alt Arkkitehdit Oy:stä.

– Tilaaja ja käyttäjä olivat kiinnostuneita 
rakennusten terveellisyydestä ja sitä kautta 
massiivirakentamisesta. Tärkeää oli myös 
se, että laajennus sopisi ympäristöönsä 
kauniisti.

YKSIAINEISIA RAKENTEITA
HannaMaija Tervo pohti, miten toteuttaa 
tilaajan toivoma massiivinen rakenne.

– Tiiviiseen kivitalokortteliin kaupungin 
keskustassa ei sopinut materiaalina puu, ai
nakaan tässä kokoluokassa. Laajennukses
ta olisi voinut tulla piharakennuksen oloinen. 

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Ville-Pekka Ikola

Massiivitiili sopi mitä mainioimmin 50luvun 
koulun osaksi. Kennoharkolla saavutettiin 
järkevä seinävahvuus, Tervo kertoo.

Porotonkennoharkkoa käytettiin ulko
seinissä, jotka toimivat myös kantavana 
rakenteena.

– Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli käyt
tää turvallisia ja terveellisiä sekä kestäviä  
ja ajan patinaa sietäviä materiaaleja. Julki
sivussa käytettiin samoja materiaaleja, joita 
muissa koulun rakennuksissa jo oli.

 LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU,  
POHJOLANKATU 23, ROVANIEMI

 Tilaaja: SYK Oy
 Pääsuunnittelija:  
Hanna-Maija Tervo, alt Arkkitehdit Oy 
(myös rakennusuunnittelija)

 Rakennesuunnittelija: Jarkko Hakola,  
Sweco Rakennetekniikka Oy

 Laajuus: 700 m2

 6 opetustilaa, joista 2 fysiikan ja kemian  
opetustiloja, eli noin 150 oppilasta  
käyttää näitä tiloja yhtä aikaa.

 Rakennusaika: 4/18–1/19 
 Runkorakenne: kantavat ulkoseinät  
kennoharkoista, jäykistävät väliseinät,  
pilarit ja vaakarakenteet paikallavalettuja 
betonirakenteita

 Julkisivu: korttelin ulkopuolelta keltainen 
ruukintiili, pihalle päin sinkkipelti ja  
katoksen alla rapattu harkkopinta

”Massiivitiili sopi mitä 
mainioimmin 50-luvun 
koulun osaksi. Kenno-
harkolla saavutettiin 
järkevä seinävahvuus.”

Laajennus on toteutettu Terve talo  
kriteerien mukaisesti.

– Puhdas ja terveellinen sisäilma on tur
vattu muun muassa siten, että rakenteet 
ovat yksiaineisia, pinnoitteet vesihöyryä lä
päiseviä ja sisäpintojen käsittelyissä sekä 
pintamateriaaleissa on huomioitu massiivi
rakenteiden kosteuskäyttäytyminen.

Esimerkiksi alapohja on kiillotettua be
tonia, sitä ei ole pinnoitettu. Rakennus on 
suojattu ulkoverhouksella. Rakennuksessa 
on myös radontuuletus. 

– Tiili sisätilan pintana sitoo itseensä 
kosteutta kesällä ja syksyllä ja luovuttaa sitä 
talvella, kun sisällä on kuivaa. Kouluissa on 

Rovaniemen harjoittelukoulun laajennuk-
sessa on kuusi opetustilaa, joita käyttää 
noin 150 lasta samanaikaisesti.

vähän kosteuden lähteitä ja suuri sisäilma
haitta onkin liian kuiva ilma talvella. 

KENNOHARKKO HYVÄ VALINTA
HannaMaija Tervon mukaan projektin eri 
osapuolet ottivat Porotonkennoharkon 
myönteisesti vastaan, vaikka materiaali  
olikin melkein kaikille uusi tuttavuus.

7
Kivestä m

uuraam
alla



Kennoharkko soveltui hyvin myös loivasti  
kaarevien seinien toteuttamiseen.

– Tilaajan rakenneasiantuntija kävi 
suunnitelmat läpi ja piti ratkaisua hyvänä. 
Rakennesuunnittelija suhtautui suunnitte-
luun mielenkiintoisena haasteena. Raken-

teiden liittymät suunniteltiin huolellisesti 
yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa val-
mistajalta saamiemme detaljien pohjalta.

– Urakoitsija lähti työhön ennakko-
luulottomasti, kennoharkko oli rakentajille 
täysin uusi tekniikka ja materiaali. Muuraus 
sujui hyvin, kun oikeanlainen saha löydettiin 
harkkojen leikkaamiseen. Runkovaiheen työ-
maan siisteys ja rungon muurausjälki ennen 

slammausta olivat minulle positiivinen yllä-
tys. Urakoitsija rakensi muutenkin koko ajan 
hyvin vastuullisesti.

– Rakennus suunniteltiin muun muassa 
aukotukseltaan sopimaan kennoharkkojen 
mittoihin muuraustyötä helpottamaan. 
Tämä kohde näytti kennoharkon soveltuvan 
hyvin myös loivasti kaarevien seinien toteut-
tamiseen. Kerrosten välille tehtiin äänikatkot 
perliitillä täytetyistä harkoista. 

– Rakentajille painotettiin seinien tiivey-
den tärkeyttä. Pitää olla erityisen tarkkana 
sisäpinnan käsittelyn kanssa, jotta pinta 
päästää läpi kosteutta ja tiili saadaan talvella 
vapauttamaan sitä sisäilmaan. Muuraustyö-
tä helpotti paljon rakentaminen sääsuojas-
sa, jokapäiväisiä erillissuojauksia ei tarvittu.

Hanna-Maija Tervon mukaan projektin 
tavoitteet toteutuivat kaiken kaikkiaan hyvin.

– Erityisesti laajennus osana kokonai-
suutta – rakennus näyttää istuvan kortteliin 
niin kuin se olisi siinä aina ollut.  

Lapin yliopiston harjoittelukoulun laajennuksen  
tuli sopia arkkitehtonisesti yhteen 50-luvun  
päärakennuksen ja 2000-luvun taitteen lisä-
rakennuksen kanssa.

TERVEELLINEN 
TURVALLINEN 
KOULU
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Nastolaan rakennetaan Rakokiven monitoimitaloa – päiväkotia,  
koulua ja kirjastoa – jonka kohdalla tavoitteet ovat todella korkealla. 

Virheitä ei Rakokiven monitoimitaloa raken-
nettaessa saa tapahtua, rakentamisen laa-
dun tulee olla huippuluokkaa ja sisä ilman 
erinomainen. 

Huolellisella suunnittelulla, ensiluokkai-
silla materiaaleilla sekä tarkkaan mitatulla  
ja dokumentoidulla rakentamisella Rako-
kiveen kohoaa monitoimitila, joka voi hyvin-
kin olla maailman paras. Ainakin sitä raken-
taessa saadut opit ovat hyödynnettävissä 
muissa hankkeissa.

KÄYTTÄJÄT MUKANA  
SUUNNITTELUSSA
Monitoimitalon tulevat käyttäjät ja varmasti 
useimmat nastolalaiset odottavat jo kär-
simättömästi kesää 2021, kun rakennus 
kirjastoineen ja liikuntatiloineen valmistuu. 
Silloin tiloihin muuttavat nykyiset Rakoki-
ven alakoulun oppilaat sekä kolmen päivä-
kodin lapset.

Kaiken kaikkiaan Rakokiven monitoimi-
taloa käyttää noin 640 lasta ja 110 työnteki-
jää. He ovat myös osallistuneet aktiivisesti 
talon suunnitteluun alusta alkaen.

Käyttäjät toivoivat tiloilta esimerkiksi 
joustavuutta, jotta niitä voitaisiin käyttää 
mahdollisimman monin eri tavoin. Tilojen 

myöhemmin ottaa käyttöön muissakin 
projekteissa.

Hankkeessa ovat mukana Lahden Tila-
keskuksen lisäksi Betoniteollisuus ry, Raken-
nusteollisuus ry sekä Peikko Finland Oy ja 
Ramboll Rakennetekniikka. 

Teksti Dakota Lavento Kuva Arkkitehdit von Boehm
–Renell Oy

Ehkä maailman  
paras monitoimitalo?

tuli olla paitsi esteettömiä, myös tukea yh-
teisöllisyyttä. 

Myös sisäilman suhteen käyttäjillä oli 
tulevan rakennushankkeen suhteen kor-
keat tavoitteet. Koulu rakennetaankin P1- 
puhtausluokan kohteena.

Rakokiven koulu- ja päiväkotitilat ovat 
kengättömiä. Ns. ”sukkakouluissa” on ta-
vanomaisia kouluja parempi sisäilma, mutta 
myös äänimaailma. Sukkakouluissa käyte-
tään tavanomaista enemmän tekstiilejä si-
sustusmateriaaleina, mikä tekee oppimis-
ympäristöstä viihtyisän ja kodinomaisen. 

VAIN PARASTA TAVOITELLEN
Suomessa on luvattoman paljon sisäilma-
ongelmaisia koulu- ja päiväkotirakennuk-
sia. Virheitä on tehty myös uusia kouluja 
ja päiväkoteja rakennettaessa eikä korjaa-
minen ole osoittautunut helpoksi. 

Myös Lahti, johon Nastola nykyisin kuu-
luu, on saanut osansa ongelmakouluista ja 
niiden korjaamisesta. Nastolan monitoimi-
talon hankesuunnitteluvaiheessa haluttiinkin 
varmistaa, ettei mikään menisi pieleen.

Viisasten kiven löytämiseksi päätettiin 
perustaa Terve betonirakenteinen koulu 
-kehityshanke, jonka tulokset voitaisiin 

 RAKOKIVEN MONITOIMITALO

 Sijainti: Nastola, Lahti
 Rakennuttaja: Lahden Tilakeskus Oy
 Arkkitehtisuunnittelu:  
Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy

 Rakennesuunnittelu:  
Sweco Rakennetekniikka Oy

 Rakennusurakoitsija: NCC Suomi Oy
 Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy
 Laajuus: 46 250 m3 ja 9 653 brm2

 Rakennusaika: 6/2019–7/2021
 Runkorakenne: Betoni
 Julkisivut:  
Ruukintiili harmaa ET60 285x130x60

 Kustannusarvio: 22,7 M€
 Erityistä: Osa Terve betonirakenteinen  
koulu -kehityshanketta, jossa ovat mukana

 Lahden Tilakeskus, Betoniteollisuus ry ja 
Talonrakennusteollisuus ry.

Seuraa hanketta: rakokiveen.fi
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– Hankkeessa kiinnitetään erityistä 
huomiota rakentamisen laatuun, kosteu-
denhallintaan ja puhtaaseen sisäilmaan. 
Selvitämme, miten olosuhteiden hallinnalla 
voidaan vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja 
saada aikaan virheettömiä työsuorituksia, 
kiteyttää projektipäällikkö Tom Holmlund 
Lahden Tilakeskuksesta. 

TAATUSTI TERVE KOULU
Kohteen urakoitsijat kehittävät hankkees-
sa aktiivisesti laadunhallintaa ja toiminnan 
auditointia työmailla. Hankeosapuolet an-
tavat toisilleen palautetta toimintatapojen 
toimivuudesta, jotta niitä voidaan koko ajan 
kehittää. 

Vaikka kehityshanke eittämättä teettääkin 
ylimääräistä työtä, kohteen urakoitsijan NCC 
Suomen aluejohtaja Jarmo Saviranta sanoo, 
että heille kyseessä on mieluinen haaste.

– Kouluhankkeista NCC Suomella on 
runsaasti kokemuksia eikä sisäilmaltaan 
maailman parhaan monitoimitalon raken-
taminen sentään vaadi mitään kumouksel-
lista. Monitoimitaloa rakennettaessa toki 
joitakin käytäntöjä viedään tavanomaistakin 

Rakokiven monitoimitalon tilat on  
suunniteltu monikäyttöisiksi ja viihtyisiksi.  
Ne houkuttelevat myös vain oleilemaan.

”Rakennusmateriaalit on valittu siten,  
että niissä ei ole tunnettuja riskejä  
eivätkä ne ole herkkiä poikkeamille.”

pitemmälle ja olosuhdehallintaan mittauksi-
neen ja dokumentointeineen panostetaan 
enemmän. 

Monitoimitalo toteutetaan viidessä loh-
kossa. Kun lohkon runko on pystyssä, pys-
tytetään myös sääsuoja. Betonirakenteinen 
ja tiilijulkisivuinen kivitalo kohoaa huolella 
sääsuojassa, kunnes lohkon vesikatto ja 
julkisivumuuraukset ovat valmiit. 

Huolellinen olosuhdehallinta työmaalla 
tarkoittaa niin rakennusaikaisen lämpötilan, 
ilmankosteuden kuin puhtauden hallintaa. 
Kuivaketju 10 -toimintamallia noudattamal-
la vähennetään kosteusvaurioiden riskiä  
rakennuksen koko elinkaaren ajan. 

– Tällaisessa mittakaavassa rakentei-
den kosteuden ja ilmankosteuden mittauk-
sia ei Suomessa ole koskaan aikaisemmin 
toteutettu, Saviranta painottaa. 

Jokainen työntekijäkin koulutetaan niin, 
että hän tietää, mitä vaikkapa puhtauden 
suhteen työskentelyltä edellytetään.

KESTÄVÄ JA HUOLTOVAPAA  
TIILIJULKISIVU
Rakokiven monitoimitalon kaikki materiaa-
litkin on valittu terveellisyyttä ja kestävyyttä 
ajatellen. Holmlundin mukaan materiaalit 
on valittu siten, että niissä ei ole tunnettuja 
riskejä eivätkä ne ole herkkiä poikkeamille. 

Esimerkiksi lattiat ovat suurelta osin hiot-
tua betonia.

Myös julkisivumateriaali on valittu kestä-
vän kehityksen periaatteita ajatellen. Pitkä-
ikäinen ja huoltovapaa tiili on erinomainen 
valinta julkisivumateriaaliksi.

– Muurattu tiilijulkisivu tuo säästöjä, sil-
lä siitä ei tule ylläpitokustannuksia samalla 
tavoin kuin monista muista ratkaisuista, 
Holmlund huomauttaa.

Tiilijulkisivullaan monitoimitalo myös 
istuu hyvin ympäristön tiiliarkkitehtuuriin. 

EI SUURESTI KALLIIMPI
Taitaa olla harhaluulo, että kerralla virheet-
tömän, kestävän, turvallisen ja terveellisen 
rakentaminen on kauhean kallista – varsin-
kin, jos päälle lätkäistään kehityshanke. 
Holmlund ja Saviranta nimittäin sanovat, 
ettei Rakokiven monitoimitalolle tarkem-
mista mittauksista tule merkittävästi lisä-
kustannuksia.

– Sääsuojauksen vaikutus kustannuk-
siin on 1–2 % hankkeen kustannuksista.  
Se ei ole kovin paljon erinomaisesta laa-
dusta 23 miljoonan euron hankkeessa. 

Työt Rakokiven monitoimitalon tontilla 
pääsivät käyntiin kesäkuussa 2019. Runko-
vaiheeseen edettiin aikataulussa lokakuun 
alkupuolella.  

TERVEELLINEN 
TURVALLINEN 
KOULU
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Taatusti terve, näyttävä tiili rakennus ja innostava oppimis-
ympäristö. Porvoon Strömborgska skolanin oppilaille on 
ensi vuoden alussa luvassa hieno yhtenäiskoulu.

Teksti Dakota Lavento Kuvat Olli Urpela

Porvoon mitalla parasta

Tiiliarkkitehtuurin ystävän kannattaa eh-
dottomasti käydä seuraavalla Porvoon 
reissullaan katsastamassa Strömborgska 
skolanin julkisivut. Ne ovat aivan erityisen 
viehättävät. 

Arkkitehti (SAFA) Tomi Perko hämää 
silmää taitavasti palastellessaan suuren, 
kaikkiaan 450 oppilaan yhtenäiskoulun 
helpommin lähestyttävämmiksi osasiksi. 
Suuret ikkunapinnat avaavat ja jaksottavat 
tiilijulkisivua. Mittakaavasta huolimatta tiili-
julkisivu ei anna mielikuvaa muurista. Uusi 
koulu on lämmin ja luokseen kutsuva.

Varsinaiset julkisivutiilet miltei onnis-
tuvat varastamaan pääosan näytelmässä. 
Aivan samanlaisia ei löydy mistään muualta. 

Strömborgska skolanin julkisivujen tiili 
on periaatteessa Raikkonen Oy:n ”Usva”. 
Siitä yritys teki kuitenkin työmaata varten 
useamman tummuusasteen saavuttami-
seksi eriasteisia polttoja. Näin väritys on 
elävä. Jotta myös muuraus olisi elävä, tiilet 
on muurattu ”väärinpäin” eli taustapatina-
muurauksena.

Usva-tiilillä on muurattu myös osa kou-
lurakennuksen väliseinistä. 

JATKUVUUTTA JA ILOISIA  
YLLÄTYKSIÄ
Strömborgska skolanin julkisivumateriaa-
lin valintaan kiinnitettiin poikkeuksellisen-
kin paljon huomiota. Sen tuli olla kaunis, 
kestävä, mutta myös kustannustehokas. 
Lisäksi sen tuli olla tiiltä.

Tiilellä on julkisivumateriaalina nimittäin 
sekä vanhan Strömborgska skolan yläkou-
lun oppilaille että henkilökunnalle aivan 
erityinen merkitys. Kun koulut joululoman 
jälkeen alkavat tammikuussa 2020, uuteen 
kouluun suuntaavat Näse ja Saxby skolan 
alakoulun sekä Strömborgska skolan ylä-
koulun oppilaat. 

Vanha Strömborgska skolan on huonon 
sisäilman vaivaama, mutta hyvin kaunis pu-
natiilikoulu.

– Tiiliverhoilu on linkki koulurakennus-
ten välillä ja tuo jatkuvuutta, rehtori Carola 
Wiksten kertoo.

Uusi koulu paljastaa sinne siirtyville op-
pilaille lukuisia iloisia yllätyksiä. Kysymyk-
sessä on monin tavoin poikkeuksellisenkin 
hieno koulurakennus. 

 STRÖMBORGSKA SKOLAN

 Sijainti: Porvoo
 Rakennuttaja: Porvoon kaupunki
 Arkkitehtisuunnittelu:  
Arkkitehtitoimisto Tomi Perko Oy

 Rakennesuunnittelu:  
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy 

 Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
 Laajuus: 7 330 m²
 Rakennusaika: 5/2018–10/2019
 Runkorakenne: Betoni
 Julkisivut: Ruukintiili harmaa  
ET60 285x130x60 ja läpivärjätty  
kuivasementtilevy

 Kustannusarvio: 21,8 M€
 Erityistä: Rakennettu Terve Talo  
-periaatteita noudattaen. Vesikatto- ja  
julkisivutyöt on tehty sääsuojan sisällä. 

Suuri koulurakennus haluttiin suunnitella 
siten, ettei se käyttäjilleen sellaisena näyttäy-
tyisi. Se on siis sarja pieniä kouluja suuressa 
kuoressa. Niinpä eri luokka-asteille on omat 
solunsa sisäänkäynteineen. Myös käsityö- ja 
taideaineille omansa ja tiede luokille omat 
solunsa. 
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Kyseessä on tietenkin sukkakoulu. Kou- 
lussa on lattialämmitys ja kaikissa oppimis-
ympäristöissä miellyttäviä, pehmeitä tekstii-
limattoja, joilla on mukava oleilla ja kävellä. 
Carola Wiksten kertoo, että tilojen väritys 
on maanläheinen ja rauhallinen. Iloiset värit 
tulevat irtokalusteista. 

Energiatehokas rakennus lämpiää ilma- 
ja vesilämpöpumpuilla, katolle asennettavilla 
aurinkokennoilla ja kaukolämmöllä.

Koulun piha-alue on rajaton – tosin es-
karilaisilla on oma, aidattu pihansa. Yhtei-
seltä piha-alueelta sekä pienemmille että 
suuremmille oppilaille löytyy sopivat leik-
kitelineensä. Ulkona on myös amfiteatteri, 
jossa voidaan pitää oppitunteja ja rakennuk-

”Tiiliarkkitehtuurin ystävän kannattaa  
käydä katsastamassa Porvoon  
Strömborgska skolanin julkisivut.”

Niin rehtori Carola Wiksten, Lujatalo Oy:n vastaa-
va mestari Pekka Luhtanen kuin Strömborgska 
skolanin henkilökunta ja oppilaatkin odottavat 
innolla koulun valmistumista. 

Solut eivät kuitenkaan sijaitse erillään 
toisistaan omissa rakennuksissaan, vaan 
kiinteistön keskellä sijaitsevat yhteiset,  
yhdistävät tilat, ravintolamainen ruokala ja 
kirjasto, jotka sitovat koulua ja sen soluja 
yhteen.

Tilat ovat joustavia ja luokkahuonetiloja 
voidaan jakaa siirtoseinin. Koulun liikuntasali 
on suuri, 600-neliöinen ja monikäyttöinen. 
Liikuntasalin ja porrasaulan välissä sijaitse-
vasta musiikkiluokasta soittimet on helppo 
siirtää juhlatilana toimivan salin näyttämölle. 

sen katolla on terassi, jossa voidaan viljellä 
kasveja tai tehdä muuta oppimiseen liittyviä 
projekteja.

TERVE TALO JA KOULU
Carola Wiksten kertoo, että kaupungissa 
on saatu valitettavasti kärsiä koulujen si-
säilmaongelmista oikein Porvoon mitalla. 
Strömborgska skolanin kohdalla haluttiin-
kin varmistaa, että näin ei missään tapauk-
sessa tulisi käymään. Koulu on rakennettu 
Terve talo -periaatteita noudattaen, ja pe-
riaatteet on kirjattu myös rakentamisen 
urakkasopimuksiin. 

Hankkeen Terve talo -asiantuntija kävi 
läpi kaikki rakennussuunnitelmat ja myös 
ehdotti niihin parannuksia. Rakennusaika-
na Terve talo -asiantuntija seurasi muun 
muassa työmaan puhtauden ja rakennus-
materiaalien säilyttämistä, sekä rakenteiden 
ilmatiiveyttä. Erityisesti betonin kuivumista 
ennen päällystämistä seurattiin tarkasti. 
Jotta kuivuminen voitaisiin takuulla varmis-
taa, työjärjestystä muutettiin alkuperäisen 
suunnitelman vastaisesti siten, että seinä- 
ja kattopinnat rakennettiinkin ennen lattian 
pintamateriaalin asentamista.

Vesikatto- ja julkisivutyöt tehtiin luon-
nollisesti sääsuojan sisällä.

Kaikesta rakentamisaikaisesta tarkkuu-
desta huolimatta Carola Wiksten kertoo, että 
käyttäjille tuo turvallisuutta myös se, että 
koululla on normaalia pitempi takuuaika, 
viisi vuotta.  

TERVEELLINEN 
TURVALLINEN 
KOULU
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Leppäkertun koulu tehtiin  
kestäväksi ja monikäyttöiseksi

Leppäkertun koulu Leppävirralla sai Kuntarahoituksen kunnia-
maininnan kestävän rakentamisen valinnoista. Kivirakenteinen 
koulu tehtiin helppohoitoiseksi, kestäväksi  
ja sisäilmaltaan mallikelpoiseksi.

Leppäkertun koulu valmistui syksyllä 2018. 
Se korvasi sisäilmaongelmista kärsineen 
vanhan Alapihan koulun, ja Leppäkerttuun 
siirtyivät myös Leppävirran Sorsakosken 
koulun oppilaat kolmannesta kuudenteen 
luokkaan. Leppäkertussa on 350 oppilasta 
ja 50 henkilökuntaan kuuluvaa.

– Kunnilla on merkittävä rooli ympäristö-
asioiden kehityksen ohjaamisessa. Kunnat 
käyttävät runsaasti lämpö- ja sähköener-
giaa, omistavat ison kiinteistömassan ja 
muokkaavat yhdyskuntaa kaavoituksen 
kautta, Leppävirran kunnanjohtaja Matti 
Raatikainen sanoo.

Leppävirta tarvitsi uuden ja monikäyt-
töisen koulurakennuksen. Suunnitteluun 
panostettiin ja rakennukselle haettiin Kun-
tarahoituksen vihreää rahoitusta. Opetustilat 
on jaettu väliseinillä muunneltaviin soluihin 
ja koulun auditorioon mahtuu 160 henki-
löä. Siellä voidaan järjestää koulutyön lisäksi 
erilaisia tapahtumia. Leppäkertun koulu on 
esteetön.

PUHDASTA SISÄILMAA
Leppävirran koulussa sisäilman puhtau-
teen kiinnitetään erityishuomiota, vähä-
päästöisiä rakennusmateriaaleja käytettiin 
ja työmaa huputettiin. Rakennusaikana työ-
maalla noudatettiin P1 -puhtausluokituk-
sen vaatimuksia eli paikat pidettiin puh-

taina, materiaalit kuivina ja siisteydestä 
huolehdittiin. Ilmanvaihdon päätelaitteiden 
suojaukset poistettiin vasta, kun rakennus 
oli valmis.

– Käytämme ilmanvaihtoa täydellä 
teholla ympäri vuorokauden ensimmäisen 
käyttövuoden ajan. Tämä varmistaa sen, 
että rakennus tuulettuu, uusista kalusteista 
tulevat hajut poistuvat ja koulun sisäilma on 
hyvä ja raikas, Leppävirran kunnan raken-
nuttajainsinööri Mikko Airaksinen kertoo.

Airaksisen mukaan Leppäkertun kou-
lusta haluttiin myös energiatehokas, hiili-
jalanjäljeltään mahdollisimman pieni ja elin-
kaarikustannuksiltaan järkevä. Rakennus on 
mäellä, siinä on pitkät räystäät ja toimiva 
tekniikka.

Kivirakenteinen koulu lämmitetään 
maalämmöllä, rakennuksessa on 40 aurin-
kopaneelia, ledivalaistus, koneellinen tulo- 
ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 
Koulutiloja viilennetään maalämpöverkos-
ton jäähdytyspiirillä. Talotekniikkaa ohjaa 
kiinteistöautomaatio, ja toimintaa valvoo 
Servica Kuopiosta. Rakennus kuuluu ener-
gialuokkaan B, ja sen laskennallinen energia-
tehokkuus eli E-luku on 127 KWh/m2/vuosi.

KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA
Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta myön- 
netään hankkeille, joissa syntyy selkeitä ja 

 LEPPÄKERTUN KOULU, LEPPÄVIRTA

 Kaksikerroksinen, kivirakenteinen ja  
tiiliverhottu koulurakennus

 Huoneala 3 462 neliömetriä, tekniset  
tilat 272 neliömetriä

 Rakennuttaja: Leppävirran kunta
 Suunnittele ja toteuta -urakka:  
Rakennusliike Lipsanen Oy

 Rakennesuunnittelu: Wise Group Finland Oy
 Sisäilma-asiantuntija: Sisäilmatalo Kärki Oy
 Julkisivu paikalla muurattu,  
tiilet Wienerberger

 Rakennusaika syksy 2017– syksy 2018

Teksti Jari Kupiainen Kuva Kuvatoim
isto Kuvio

mitattavia hyötyjä ympäristölle. Rahoitus-
päätökset tekee puolueeton asiantuntija-
ryhmä.

– Koulut ja infra ovat kunnissa tavalli-
simpia rahoituskohteita. Uudisrakennukses-
sa tavoittelemme parasta energialuokkaa, 
Juha-Pekka Ketola Kuntarahoituksesta 
kertoo.

Materiaalivalinnoilla vaikutetaan raken-
nuksen elinkaaritaloudellisuuteen ja käytön 
aikaisiin ylläpitokustannuksiin. Kivirunko on 
kestävä ja vikasietoinen myös mahdollisissa 
vesi- ja vuotovahinkotapauksissa. Tiilijulki-
sivu kestää aikaa teknisesti ja esteettisesti 
ilman suuria huoltotoimenpiteitä. Massii-
visena rakenteena tiili myös tasaa lämpö-
tilaeroja, jolloin talvella lämmitysenergiaa 
säästyy ja kesällä jäähdytystarve vähenee.

– Leppäkertun koulun julkisivu on tiili-
verhottu. Klassisen ja käsinlyödyn punatiilen 
valinta julkisivutiileksi korostaa rakennuksen 
ajattomuutta ja pitkäikäisyyttä, Wienerberge-
rin markkinointipäällikkö Maiju Paasiviita 
toteaa.  
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Rakennustietosäätiö RTS ja Shutterstock

Kestävään kehitykseen  
ei yksi viisasten kivi riitä
– Kestävään rakentamiseen liittyvä tietämys kasvaa koko ajan ja sen myötä  
myös siihen liittyvien ratkaisujen tulee muuttua. Kestävä rakentaminen on  
hyvin kokonaisvaltaista eikä sitä voi edistää vain pala kerrallaan.

Näin sanoo arkkitehti, professori Markku 
Hedman, joka on toiminut viime vuoden 
maaliskuusta Rakennustieto RTS:n yliasia-
miehenä. Aikaisemmin hän toimi Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa asuntosuun-
nittelun professorina ja hänen vastuullaan 
olleet tutkimus- ja kehityshankkeet liittyivät 
muun muassa kestävään rakentamiseen.

– Vaikka toimintaympäristöni on nyt 
ihan toisenlainen, samat isot asiat ovat esil-
lä – niin kuin koko rakennusalalla. Kestävä 
rakentaminen linkittyy nyt vahvasti myös 
Rakennustietosäätiön strategiaan, jossa 
se on otettu toiseksi tärkeäksi teemaksi 
digitalisaation rinnalle. Pyrimme luomaan 
edellytyksiä, jotta kestävä rakentaminen 
etenee rakennusalalla tehokkaammin ja 
nopeammin, Markku Hedman toteaa. 

MONTA TAPAA EDETÄ
Markku Hedmanin mukaan kestävä kehitys 
on käsitteenäkin jo hyvin kompleksinen.

– Siihen liittyy jopa sisäistä ristiriitaa. 
Kun jotain yksittäistä asiaa muutetaan, saa-
tetaan vaarantaa joku toinen. Näin kävi esi-
merkiksi silloin, kun energiasäästön vuoksi 
pienennettiin ikkunoita. Samalla vähennet-
tiin huoneistoon tulevaa valoa ja heikennet-
tiin asumisviihtyisyyttä.

Hedmanin mukaan kestävän rakentami-
sen edistämistä voidaan tarkastella ainakin 
neljästä toimintamallista.

– Ensinnäkin voidaan normeilla, sään-
nöillä ja verotuksella aika tasapuolisesti 
velvoittaa alan toimijoita. 

– Toiseksi nousee esiin hyöty – mitä 
kestävä rakentaminen tarjoaa toimijoille 
koko ketjussa ja näkyykö se pitkäaikais-
kestävyydessä sekä laatuna loppukäyttäjil-
le. Sitran ehdottama Kestävän kehityksen 
verouudistus oli erinomainen avaus keskus-
telussa, miten siirrytään kohti hiilineutraaleja 
tavoitteita ilman kärsijöitä. Sitä näkökulmaa 
pitäisi tuoda enemmän esiin.  

– Yhteisöllisyys liittyy vahvasti myös 
kestävään rakentamiseen. Miten toimitaan 
yhdessä yhteisen asian puolesta ja miten 
siitä tulee kulttuurin yhteinen toimintatapa. 
Mutta toisaalta kestävää rakentamista vie 
eteenpäin myös yksittäisen ihmisen oma 
tahto ja etiikka. 

– Parastahan olisi jos kaikki nämä neljä 
eri polkua kulkisivat rinnakkain ja tukisivat 
toisiaan. Myös rakennusteknisten ratkaisu-
jen tulee tukea käyttäjiensä arvomaailmaa.

SÄÄNNÖT YKSIPUOLISTAA
Vaikka Markku Hedman nostaakin sään-
telyn yhdeksi kestävän rakentamisen kei-
noista, hän muistuttaa liiallisen sääntelyn 
vaaroista. 

– Mitä enemmän säännellään, sitä 
enemmän rajoitetaan innovatiivisuutta. 
Liiallinen sääntely yksipuolistaa ja vähen-
tää kilpailua. 

– Onkin erittäin hienosyinen 
raja siinä, kuinka paljon sääntelyä 
voi olla, jotta se ei käänny itseään  
vastaan. Siksi on oleellista, että  
sääntelyn lisäksi on muitakin  
tapoja luoda kestävän  
kehityksen edellytyksiä. 

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS:N YLIASIAMIES MARKKU HEDMAN:
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”Rakennushankkeisiin ryhtyvillä tulisi  
olla omakohtainen motivaatio toimia  
kestävän kehityksen mukaisesti.”
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– Rakennushankkeisiin ryhtyvillä tulisi  
olla omakohtainen motivaatio toimia kes-
tävän kehityksen mukaisesti. Tämä koskee 
niin rakennuttajia, rahoittajia, suunnittelijoita 
kuin urakoitsijoitakin.

Hedman sanoo, että nykyajan rakenta-
mista tullaan hyvin pian arvioimaan uudel-
leen kestävän rakentamisen näkökulmasta 
eli onko oikeasti tehty kestäviä ratkaisuja.

integroitua kustannuslaskelmat ja esimer-
kiksi palo- ja muut vastaavat säädökset jo 
malliin mukaan, ollaan jo aika hyvällä tiellä.

Markku Hedman sanoo että nykyistä pa-
remmin täytyy ottaa huomioon rakennuksen 
koko elinkaari.

– Koko ketjun hallinta materiaalin 
valmistuksesta sen elinkaaren jälkeiseen 
kierrätykseen ja erityisesti rakennuksen 
energiatehokkuus on tärkeämpää kuin eri 
materiaalien vertailu keskenään.

USKOTTAVASTI KOKO  
ALAN EDESSÄ
Markku Hedman tiivistää Rakennustieto-
säätiön tehtävän olevan koko rakentami-
sen kentän tukeminen. 

– Mutta emme tee sitä yksin, vaan 
yhdessä alan toimijoiden kanssa. Säätiön 
toiminnan perusajatus on tuoda yhteen 
rakentamisen eri osapuolet, hän korostaa.

Hedmanin mukaan rakennusalalla on 
selvä yhteinen konsensus hyvästä raken-
tamisen laadusta.

– Meidän on syytä jatkuvasti pohtia, 
mikä on paras tapa tukea rakentamista, sen 
laatua ja kestävää kehitystä. Mitä merkitse-
vät esimerkiksi kaupungistuminen, jakamis-
talouden ilmiöt, uudet liikennejärjestelmät, 
robotiikka ja tekoäly. Miten voidaan rakenta-
misessa lisätä ymmärrystä ekologisuudesta 
ja kestävästä kehityksestä ja miten luoda 
toimijoille yhteisiä uusia mahdollisuuksia, 
Hedman pohtii.

– Kestävän kehityksen ratkaisuissa 
olemme niin isojen asioiden äärellä, että 
kunkin oma rooli voi tuntua hyvinkin pieneltä. 
Itse suhtaudun kuitenkin hyvin optimistisesti 
siihen, että löytyy yhteistä tahtoa ja kykyä 
ratkaista ongelmia. Ja niiden taustalla on 
yksittäisten toimijoiden arvomaailma.  

”Kauneus onkin  
rakentamisen  
ajallisessa  
kestävyydessä.”

logian pystyvän yksinään korjaamaan on-
gelmat. Näinhän ei ole. Teknologian myötä 
hyvinvointi on toki kasvanut, mutta esimer-
kiksi ilmastomuutoksen uhka ei ole väistynyt.

– Rakentamisen ja rakennusten käytön 
hiilijalanjäljen arvioinnin tulee olla jatkossa 
yksi suunnittelijan perustehtävistä. Enää ei 
olla kaukana siitä arkipäivästä, jolloin suun-
nittelijat voivat jo tietomallin kautta suun-
nittelun alkuvaiheessa tutkia eri ratkaisujen 
vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Ja niin täytyy 
ollakin. 

– Tällöin täytyy tiedon infran olla kunnos-
sa ja älykkäät tietomallit sekä -järjestelmät 
suunnittelijoiden apuna. Vielä kun saadaan 

– Rakentamisen ja rakennusten käytön hiilijalan-
jäljen tunnistamisen ja laskemisen tulee olla 
jatkossa yksi suunnittelun työkalu, sanoo Raken-
nustietosäätiö RTS:n yliasiamies Markku Hedman.

– Se tulee muuttamaan myös raken-
tamisen estetiikkaa. Kauneus onkin raken-
tamisen ajallisessa kestävyydessä. Vaikka 
tämä ajattelu rajaakin jotain pois, se ei kan-
gista mitään – loputon määrä vaihtoehtoja 
jää kuitenkin jäljelle.

KEHITYS LIIAN HIDASTA
Markku Hedman sanoo, että on kuitenkin 
”hyvin surullista, miten vähän oikeasti ta-
pahtuu”.

– Kehitys on hidasta. Inhimilliseen luon-
teeseen kuuluu oman hyvinvoinnin varjelu. 
Valtioiden tasoillakaan ei olla valmiita tinki-
mään omasta taloudellisesta edusta.

– Muutos on osin hidasta myös siksi, 
että luulemme jatkuvasti uudistuvan tekno-
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Blominmäen  
puhdistamo  
ei haise  
eikä näy

Teksti Vesa Tom
puri Kuvat Olli Urpela

Espoon ja sen pienempien naapurikuntien yhdys-
kuntajätevedet puhdistuvat kolmen vuoden kuluttua 
Kauklahden Blominmäkeen rakennettavassa kallio-
puhdistamossa. Miljoonan kuutiometrin luolastoissa 
riittää myös muurareille vaativaa tekemistä, sillä  
puhdistamon kuuden massiivisen ilmastusaltaan 
väliseinät tehdään valuharkoista.
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Blominmäen urakka kestää reilut neljä vuotta  
ja nyt on valmiina noin kolmannes, hankintapääl-
likkö Ilkka Nissinen YIT Infra Oy:sta kertoo.

Idea Blominmäen jätevedenpuhdistamosta 
tuli lausutuksi ensi kertaa ääneen vuonna 
2005 Espoon Veden silloisen toimitus-
johtajan Jukka Piekkarin järjestämässä 
saunaillassa. Tiedossa oli, että Espoon ta-
saisen voimakkaasti kasvava väkiluku ylit-
täisi pian pitkään palvelleen Suomenojan 
puhdistamon kapasiteetin. Suomenojan 
laajentaminen oli vaihtoehtona silti pitkään 
esillä, kunnes porajumbo ensi kertaa iskey-
tyi kallioon vuonna 2014.

Jo louhintaurakka silloisen Lemmin-
käisen toteuttamana oli poikkeuksellisen 
mittava. Siihen sisältyi luolastojen louhi-
misen lisäksi betonirakenneteknisesti erit-
täin vaativia mädättämötorneja. Kun tämä 
urakka oli ohi, oli pääurakan kilpailuttamisen 
vuoro. Toteutusmuodoksi valittiin projektin-
johtourakka, jonka voitti YIT Infra Oy. Tästä 
runsaat neljä vuotta kestävästä urakasta 
on alkusyksyyn 2019 mennessä valmiina 
noin kolmannes.

Rakennusteknisten töiden lisäksi YIT:n 
projektinjohtourakkaan sisältyy talotekniik-
ka, jota Are urakoi. Aren urakka on alisteinen 
YIT:n rakennusurakalle, ja myös Are soveltaa 
omissa hankinnoissaan ja sopimuksissaan 
projektinjohtomallia. Tilaajan, Helsingin Seu-
dun Veden vastuulla puolestaan ovat puh-
distusprosessissa tarvittavat laitteet. 

ILMASTUSALTAIDEN SEINÄT  
VALUHARKOISTA
Louhitun luolaston ja sen sisään valetta-
vien ja muurattavien rakenteiden massii-
visuus selittyy sillä, että puhdistamon mi-
toituksessa on varauduttu asukaspohjan 
laajenemiseen 550 000:een vuoteen 2040 
mennessä. Tämä asukasmäärä vastaa 
Espoon, läntisen Vantaan, Kirkkonummen, 
Kauniaisten ja Siuntion virallista väestö-
ennustetta. Toinen puhdistamon mitoituk-
seen oleellisesti vaikuttava seikka on tarve 
poistaa jätevedestä entistä tarkemmin fos-
fori ja typpi. Siihen tarvitaan tehokasta puh-
distusprosessia, jonka keskeisiin vaiheisiin 
kuuluu – esiselkeytyksen ja selkeytyksen 
ohella – jäteveden ilmastus.

Ilmastusaltaiden väliseinät suunnitel-
tiin alun perin betonielementtirakenteisiksi. 
YIT:n projektijohto teki ehdotuksen betonie-
lementtien korvaamisesta valuharkkoraken-
teella – ehdotus hyväksyttiin.

– Kyllä siinä olivat vaikuttamassa tässä 
tapauksessa sekä kustannukset että huo-
mattavasti parempi asennettavuus, kertoo 
työmaan aluevastaava Jouni Niemi YIT 
Suomi Oy:stä.

Väliseinien korkeus on yli 15 metriä, ja 
niiden kasaaminen raskaista betonielemen-
teistä olisi vaatinut järeän nostokaluston 

 BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

 Tilaaja: Helsingin seudun ympäristö- 
palvelut (HSY)

 Suunnittelijat: FCG, Ramboll ja Pöyry
 Projektinjohtourakoitsija: YIT Infra Oy
 Kustannukset: noin 400 milj. €  
(koko hanke), noin 220 milj. €  
(projektinjohtourakka)

 Aikataulu: 2014–2022 (koko hanke), 
2018–2022 (projektinjohtourakka)

 Laajuus: noin 1 milj. m3 louhittua  
kalliotilaa, noin 12 500 br-m2 maan-
päällisiä rakennuksia

 Valuharkot: HB-Betoniteollisuus Oy 
(600x300x200 mm, 600x250x200 mm 
sekä 600x200x200 mm, yhteismäärä  
n. 200 000 kpl)

 Betonia: 85 000 m3

 Rakenneterästä: 8 000 000 kg 

syvään kallioseinien rajaamaan tilaan. Ele-
menttien asennus syvälle kallioluolaan olisi 
teknisesti onnistunut, mutta niiden kokoa oli-
si pitänyt huomattavasti rajoittaa. Silloinkin 
asennusturvallisuus olisi ollut kyseenalaista 
nostimien vaikeiden työskentelyolosuhtei-
den ja ahtaiden tilojen takia. 

Halu vaalia työturvallisuutta ja mahdol-
lisuus säästää kustannuksissa motivoivat 
urakoitsijan ehdottamaan ilmastusaltaiden 
seinärakenteiden vaihtamista valuharkko-
rakenteisiksi; tilaaja hyväksyi ehdotuksen. 

Valuharkot toimittaneen HB-Betonite-
ollisuus Oy:n avainasiakaspäällikkö Petri 
Tornberg arvioi valitun rakenneratkaisun 
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keskeiseksi eduksi tässä tapauksessa työ-
vaiheistuksen joustavuuden ja helppouden.

– Myös se, että näin voitiin välttää ras-
kaat materiaalien ja kaluston nostot ahtais-
sa tiloissa, oli asiakkaan kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella tärkeä kriteeri. 
Viime kädessä nämä edut paransivat kus-
tannustehokkuutta. Kohde on kaiken kaik-
kiaan merkittävä referenssi valuharkoille 
tämäntyyppisessä rakentamisessa, Torn-
berg pohtii.

KESTÄVIÄ MATERIAALEJA
Vaikka ilmastusaltaita on vain kuusi, niiden 
yhteinen seinäpinta-ala on noin 10 000 ne-
liömetriä. Kunkin seinän rajapintana on toi-
sessa päässä 16-metrinen paikallavalettu 
pilari, toisessa päässä kallio. Harkkoseinä 
ei kuitenkaan ole aivan kalliossa kiinni, vaan 
välissä on jopa kaksi metriä paksu liitosva-
lu. Tavanmukaista betonista pohjalaattaa 
ei ole, sillä kallio toimii ”pohjalaattana”. Silti 
paikallavalettua betonia tarvitaan puhdista-
mon rakenteisiin yhteensä 85 000 kuutio-
metriä, mikä selittyy rakenteiden massiivi-
suudella. Esimerkiksi tulopumppaamon 
paineseinät valetaan puolentoista metrin 
paksuisiksi.

Työmaan poikkeuksellisimpia rakenteita 
ovat kuitenkin sulfaatinkestävällä betonilla 
täytetyt valuharkot, joiden muodostama il-
mastusaltaan väliseinä nousee 16 metrin 

korkeuteen eli pilarien yläpinnan tasalle. 
Seinät muodostavat muutoin yhtenäisen 
pinnan, mutta 11 metrin korkeudessa nii-
den läpi viedään halkaisijaltaan 800-millinen 
prosessiputkilinja. 

Valuharkkorakenteiden betoni on lujuus-
luokkaa K45, kuten muutkin paikallavalut 
tällä työmaalla. Ilmastusaltaiden valuhark-
kojen betoni on sulfaatinkestävää, minkä 
lisäksi työmaalla asennetaan peräti 16 000 
neliömetrin verran valuharkkoseinää, missä 
harkkojen onkalot täytetään sulfaatinkestä-
vän betonin asemesta tavallista portlandse-
menttiä sisältävää ’normibetonia’. 

Valuharkkojen asennuksesta vastaa vi-
rolaisen Innar Pylsyyn vetämä, keskimäärin 
7–11 muurarista koostuva tiimi, joka tekee 
myös kaikki työmaan paikallavalut. 

– Suuri työskentelykorkeus on kieltä-
mättä erityinen haaste. Asennustyö kor-
kealla on teknisessä mielessä samanlaista 
kuin alempanakin. Kaikille eivät kuitenkaan 
sovi korkeat paikat, missä telineet heiluvat, 
vaikka ovat täysin turvalliset, Pylsyy pohtii.

Valuharkkoseinien päädyt eivät ole sa-
massa linjassa, koska näin saadaan jätevesi 

virtaamaan prosessissa mahdollisimman 
tehokkaasti. Valuharkko kestää sellaisenaan 
jäteveden aiheuttamat kemialliset rasituk-
set. Prosessin teräsputket, hoitotasot ja 
niille johtavat portaat tehdään sen sijaan 
teräsrakenteisina.

– Laatu on haponkestävää terästä, min-
kä lisäksi prosessissa on alumiinista tehtä-
viä rakenteita, Jouni Niemi kertoo.

SATAMETRINEN PIIPPU
Blominmäen puhdistamo sijoittuu kalliope-
rään lähes huomaamattomasti. Vastaavia 
laitoksia on rakennettu esimerkiksi Tukhol-
maan runsaasti. Suomessa ensimmäinen 
kallioperään sijoitettu puhdistamo valmis-
tui Helsingin Viikkiin 1990-luvun lopulla.

Blominmäen puhdistamo kohtasi val-
misteluvaiheessaan jonkin verran vastustus-
ta naapurustossa. Valmis puhdistamo tulee 
kuitenkin sisältämään vain vähän ulkona nä-
kyvää. Merkittävin ulkopuolinen rakenne on 
98-metrinen poistoilmapiippu, joka valmistui 
liukuvalettuna peräti kuukaudessa.

– Meidän liukuvaluporukoillamme on 
näistä siinä määrin kokemusta, että homma 
oli ohi kuukaudessa. Pitkää päivää se tosin 
teetti, vaikkakin viikonlopuksi työt keskey-
tyivät, hankintapäällikkö Ilkka Nissinen YIT 
Infra Oy:stä kertoo.  

Ilmastusaltaiden väliseinien korkeus on yli  
15 metriä ja kuuden altaan yhteinen seinä-
pinta-ala on noin 10 000 neliömetriä.

”Harkkorakentamisen  
edut paransivat  
kustannustehokkuutta.”
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Olympiastadionin  
julkisivun tiiliverhouksessa  
alkuperäinen kädenjälki
Olympiastadionin perusparannuksessa ja laajennuksessa rakennusmateriaaleja,  
betonia, terästä, puuta ja tiiltä, käytetään suojellun rakennuksen arvon mukaisesti.  
Toteutuksessa korostuu myös käsityö ja kädenjälki. Koko eteläkaarteen muurasi 
sama muurari ja hänen apulaisensa.

Teksti Sirkka Saarinen Kuvat Olli Urpela

Korjaustyömaa on tavallinen luonnehdinta, 
kun kerrotaan vuonna 2016 käynnistynees-
tä ja ensi vuonna valmistuvasta Olympia-
stadionin työmaasta. Onhan se jo saanut 
vuoden 2018 korjaustyömaa -tunnustuk-
senkin. Pinta-alassa laskien uudisrakenta-
mista on kuitenkin yhtä paljon: korjausta 
ja pääosin maan alla olevaa laajennusta 
on molempia noin 20 000 bruttoneliötä. 

Kenttä mukaan laskien isolla työmaalla on 
laajuutta noin 90 000 bruttoneliöitä.

Kun Olympiastadion kesällä 2020 val-
mistuu, ulkonäkö on alkuperäinen. Muu-
toksiakin tosin on: esimerkiksi julkisivun 
yläosassa oleva puuverhous on 2,5 metriä 
aikaisempaa korkeammalla. Korotuksen 
ansiosta nyt koko stadionin katsomon  
kattava katos ei näy katutasosta. Koko ke-
hää kiertävät 100 teräsbetonikehää ovat 
puolestaan 15 senttiä paksummat kuin en-
nen. Näitä muutoksia, kuten kaarteiden uut-
ta, ikkunarivien alla olevaa tiiliverhoustakaan, 
kävijän silmä ei kuitenkaan erota entisestä.

VAATIVIA RAKENTEITA
Olympiastadionin projektinjohtourakoitsija 
on Skanska Talonrakennus Oy, jonka työt 
käynnistyivät huhtikuussa 2017. Lemmin-
käisen maarakennustöiden urakka valmis-
tui vuoden 2017 loppuun.

Mikä on korjauksessa teknisesti vai-
keinta ja vaativinta -kysymys ei ole vaikea 
stadionin korjausosan työpäällikkö Jussi 
Malmelinille. Hän tosin tarkentaa, että vai-
keuden sijaan kyse on haasteista.

– Haasteet on pyritty tunnistamaan en-
nakkoon, jolloin niihin pystytään laittamaan 
erityisesti myös paukkuja. Tähän mennessä 
vaativimpia työvaiheita sekä teknisesti että 

Eteläkaarteen ikkunauhojen alle ja mantte- 
loitujen betoni pilarien väliin sijoittuvat vaaleat 

muuraukset tehtiin syksyllä 2018. Pystyyn  
muuratun kahitiilen hammastus on saman lainen 

kuin alkuperäisessä julkisivussa.

 MAAILMAN KAUNEIN OLYMPIASTADION 

Näin on Helsingin Olympiastadionia usein 
kuvattu. Areena syntyi arkkitehtikilpailun 
tuloksena. Arkkitehdit Yrjö Lindegren ja  
Toivo Jäntti voittivat kilpailun funktionalisti-
sen tyylisuunnan puhdaslinjaisella ehdo-
tuksellaan.

Vuonna 1938 valmistunut kulttuurihis-
toriallisesti ainutlaatuinen Olympiastadion  
sai nykyisen ulkomuotonsa vuonna 1955,  
kun toimistotilat ja ulkoseinän puupaneloin-
nit valmistuivat. Stadionia korjattiin yleis-
urheilun EM-kisoihin vuonna 1994 ja vuoden  
2005 MM-kisoihin sen itäkatsomo katettiin. 
Stadionin torni korjattiin vuonna 2011.

Olympiastadion on suojeltu rakennus-
perintölain nojalla. Olympiastadion uudis-
tetaan nyt toimivaksi, turvalliseksi  
ja tunnistettavaksi monitoimiareenaksi.

www.stadion.fi

ajallisesti ovat olleet 90-vuotiaiden betoni-
rakenteiden kantavuutta lisänneet mantte-
loinnit sekä katsomokatoksen teräsrunko. 
Katoksella on muuttuva poikkileikkaus, joten 
jokainen ristikko on erilainen, hän kertoo.

SUOJELUKOHTEEN VAATIMUKSET 
JOKAISELLA TIEDOSSA
Yksi iso ja vaativa asia myös työmaalla 
on Malmelinin ja laatuinsinööri Katariina  
Kärnän mukaan luonnollisesti se, että 
Olympiastadion on suojeltu rakennuspe-
rintölain nojalla.

– Suojelukohteen vaatimukset ovat tär-
keä osa jo työmaan henkilöstön perehdyttä-
misessä. Siinä huolehditaan, että jokainen 
tietää ja ymmärtää, mitä tekijöiltä odotetaan, 
Kärnä korostaa. Perehdytettyjen henkilöiden 
kokonaismäärä on jo yli 4 500.

– Myös yhteys Museovirastoon on jat-
kuva. Koko projektin ajan meillä on kerran 
viikossa Museoviraston henkilön kanssa va-
kioaika, jossa käymme suojeluun liittyvät 
asiat yhdessä läpi, hän lisää.
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”Olympiastadion on suojeltu 
rakennusperintölain nojalla.”
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KOLME MUURAUSURAKOITSIJAA
Olympiastadionin työmaan kokonaisvah-
vuus on elokuun lopussa noin 550. Suu-
rimmillaan henkilömäärä on käynyt noin 
700:ssa.

Malmelinin saneerausosilla on tähän 
mennessä työskennellyt lähes 70 alaura-
koitsijaa ja alihankkijaa. Muurausurakoitsi-
joita on kolme. Elokuun lopulla muurareita 
työskenteli stadionin uumenissa kymmen-
kunta. Muuraukset valmistuvat loppuvuoden 
aikana.

Muuratuista rakenteista näkyvin on syk-
syllä 2018 valmistunut eteläkaarteen pin-
ta-alaltaan noin 400 neliömetrin suuruinen 
julkisivumuuraus. Samanlainen muuraus 
tehdään loppuvuoden kuluessa pohjois-
kaarteessa.

KAHITIILEN PYSTY- 
MUURAUS ALKUPERÄISELLÄ 
HAMMASTUKSELLA
Etelä- ja pohjoiskaarteiden julkisivussa be-
tonipilareiden välissä, ikkunoiden alla ole-
vat alueet pystymuurattiin vakiokahitiilellä.

Katariina Kärnä kertoo, että tiilen lopul-
lista ulkoasua haettiin tiiviissä yhteistyössä 
Museoviraston, suunnittelijoiden, tiilivalmis-
tajan ja urakoitsijan kesken.

– Tavoitteena oli alkuperäinen ulkonäkö. 
Sitä haettiin eri seoksilla tehdyillä tiilivaih-
toehdoilla, käyttämällä eri saumalaasteja 

ja toteuttamalla alkuperäisen muurauksen 
kaltaista hammastusta. Kaarteen kehäpila-
rien yhteen väliin tehtiin kerroksen korkuinen 
mallimuuraus. Mallikatselmuksia pidettiin 
useampia ennen kuin malli hyväksyttiin, 
hän kertoo.

Täysin alkuperäistä vastaavaa tiiltä ei 
kuitenkaan voitu käyttää, koska se ei täyttä-
nyt kestävyysvaatimuksia. Parhaaksi osoit-
tautui rakenne, jossa vakiokahitiili muurattiin 
pystyyn alkuperäisen julkisivumuurauksen 
mukaisella hammastuksella. Muuraus myös 
lähtee vanhasta leukapalkista samasta koh-
taa kuin alkuperäinen.

Kärnä korostaa, että tärkeä osuus julkisi-
vun ulkonäön toteutuksessa on sen tekijällä.

– Koko eteläkaarteen muurasi sama 
muurari ja hänen apulaisensa. Hän oli myös 
mukana katselmuksissa. Kädenjälki on siten 
koko alueella sama. Eteläkaarteen muuraus 
onnistui hyvin. Loppuvuoden aikana muura-
taan sitten pohjoiskaarteen osuus samalla 
tavalla.

Malmelin puolestaan kertoo, että sa-
man tekijän periaatetta on noudatettu myös 
muualla, esimerkiksi vanhan betonirakentei-
sen pääkatsomon katoksen sekä katsomo-
maljan rappauksissa. Katsomon katoksen 
tasoitteesta tehtiin useita malleja: tasoitteen 

alta piti kuultaa juuri sopiva määrä vanhan 
betonilaudoituksen kuviota.

– Kaikkea on mahdoton ennakkoon 
määritellä kirjallisesti tai piirustuksin. Silloin 
katsotaan yhdessä paikan päällä mikä on 
haettu ilme.

PALJON VÄLISEINÄMUURAUKSIA
Väliseinämuurauksia koko työmaalla ker-
tyy yhteensä noin 9 000 neliötä: – Osa on 
normaalikahia, osa kahipontilla ja osa ka-
hitiivistepontilla, Malmelin tarkistaa muis-
tilistastaan.

Noin 2 000 neliön harkkomuurauksis-
sa käytetään puolestaan sekä eriste- että 
valuharkkoja. Korjauspuolella on lisäksi 
runsaasti pinta-alaltaan pienehköjä aluei-
ta, joihin paikan päällä tehtävät muuratut 
rakenteet sopivat hyvin.

Sisäpuolisia muurauksia Malmelin luon-
nehtii perusmuuraamiseksi. Poikkeavaa on 
katsomojen alapuolella olevan käytävän pit-
kä harkkoseinä, joka on kaareva.

Korjausosan muuratut rakenteet tasoi-
tetaan ja maalataan. Uudisosissa, kuten 
logistiikkahallissa on myös isoja puhtaak-
simuurattuja pintoja.

– Myös muurauksissa on ollut iso hyöty 
siitä, että rakennesuunnittelija on ollut työ-
maalla lähes kokopäiväisesti. Purkutöiden 
ja uusien rakenteiden tarve täsmentyy työn 
edetessä. Suunnittelijalta on saatu nopeasti 
tieto siitä, miten edetään. Esimerkiksi talo-
tekniikkakuiluja on osin muutettu levyraken-
teisista harkkorakenteisiksi ja toisin päin.  

 OLYMPIASTADIONIN PERUS- 
PARANTAMINEN JA UUDISTAMINEN

 Tilaaja: Stadion-säätiö
 Rakennuttaja:  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan rakennuttamisen yksikkö

 Arkkitehti- ja pääsuunnittelija:  
Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto  
K2S Oy ja Arkkitehdit NRT Oy

 Rakennesuunnittelija:  
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

 Projektinjohtourakoitsija:  
Skanska Talonrakennus Oy

 Rakennusaika: 2016–2020

”Väliseinämuurauksia koko  
työmaalla kertyy yhteensä  
noin 9 000 neliötä.”

Muurauksia tehdään stadionin työmaalla 
yhteensä noin 11 800 neliötä: 9 000 neliötä 
Kahi-väliseinämuurauksia, 800 neliötä julki-
sivun Kahi-pystymuurausta ja 2 000 neliötä 
eriste- ja valuharkkomuurauksia.
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Teksti Jari Kupiainen Kuvat Olli Urpela

Korttelin täyttävä kiinteistö ehti olla Kes-
kon pääkonttorina, toimistokäytössä, kah- 
vinpaahtimona ja jopa banaaninkypsyttä-
mönä yli 70 vuotta. Kiinteistössä on ra-
kennusoikeutta 28 600 neliömetriä ja se 
on asemakaavassa suojeltu kaupunkiku-
vallisesti arvokkaana kohteena. Luovut-
tuaan Katajanokan kiinteistöstä Kesko 
päätti rakennuttaa uuden päätoimitalon 
Kala satamaan.

– Rakennuksen käyttötarkoitus muuttui 
ja ulkoseinän lämmöneristystä piti tämän 

vuoksi parantaa. Vanhat julkisivumuurauk-
set purettiin ja uusista tehtiin kooltaan, väri-
tykseltään ja tekstuuriltaan mahdollisimman 
lähelle alkuperäisen mukaisia, Wienerber-
gerin rakennustekninen johtaja Juha Ka-
rilainen kertoo.

SUOJELTU RAKENNUSKOHDE
Peruskorjausta valvoivat Helsingin raken-
nusvalvonta ja suojelun vuoksi myös Kau-
punginmuseo. Ennen uuden julkisivutiilen 
valintaa arvioitiin ja kilpailutettiin ulkonäön 

perusteella tiilenvalmistajien kohteeseen 
tarjoamat vaihtoehdot. Arviointiraadissa 
oli viranomaisten lisäksi rakennuttajat, ura-
koitsijan edustajat ja arkkitehdit. Koepolt-
toja tehtiin, oikeaa väriä haettiin, saumoja 
kokeiltiin ja mallimuurauksia esiteltiin.

– Lopulta kriteerit täyttävä Kesko-malli 
löytyi ja 300 000 tiiltä valmistettiin Korian 
tehtaallamme kahta eri polttomenetelmää 
käyttäen. Polttoerät sekoitettiin keskenään 
käsin. Pintaharjaus tehtiin kevyesti häivyt-
täen ja tiileen piti vielä saada hautumajälkiä. 
Tiilet ovat kooltaan 265x125x62 millimetriä 
eli ne poikkeavat normikokoluokista, Juha 
Karilainen sanoo.

Tiilet tehtiin yhtenäisenä eränä ja erä-
ladonnat huomioitiin. Tämä varmisti ta-
saisen laadun ja yhtenäisen ilmeen. Ra-
kennuttaja sitoutui tilaamaan koko tiilierän 

Vanha toimistorakennus  
taipui asunnoiksi ja hotelliksi
Keskon entinen pääkonttori Helsingin Katajanokalla 
muutettiin asuinrakennuksiksi ja hotelliksi. Suojeltu 
kiinteistö kesti hyvin muutostyöt. Tiilinen julkisivu kor-
jattiin uusilla ja vanhan mallin mukaan tehdyillä tiilillä.
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kerralla. Valmistuksen lisäksi myös tiilimäärien  
laskeminen oli haasteellista useiden toimi-
joiden ja eri projektien vuoksi.

– Hyvällä yhteistyöllä haasteet saatiin 
ratkaistua. Uudistetusta korttelista tulee hie-
no asuntojen ja hotellin kokonaisuus, Juha 
Karilainen painottaa.

MUUTOS IDEAKILPAILUN  
POHJALTA
Arkkitehti Toivo Paatela suunnitteli vuonna 
1940 valmistuneen ja funkkistyylin arvok-
kaana edustajana pidetyn Keskon Kataja-
nokan punatiilisen kiinteistön. Rakennus oli 
tyhjillään pari vuotta ennen kuin se päätet-
tiin korjata ja muuttaa asunnoiksi ja hotel-
liksi vuonna 2014 järjestetyn ideakilpailun 
pohjalta. Kilpailun voitti ja rakennussuunni-
telmat laati L Arkkitehdit.

– Vanha kivirakennus taipui hyvin uu-
teen käyttötarkoitukseen. Kiinteistössä oli 
kolme erilaista runkosyvyyttä ja syvimpään 

osaan tehtiin hotelli. Muihin osiin rakennet-
tiin vuokrattavia ja omistusasuntoja, arkki-
tehti Anu Pahkala L Arkkitehdeista toteaa.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma osti 
kiinteistön vuonna 2016, ja myi seuraava-

Julkisivut muurattiin uudelleen tiilillä, jotka 
Wienerberger teki kooltaan, väritykseltään ja 
tekstuuriltaan mahdollisimman lähelle alku- 
peräisen mukaisia.

Kiinteistö täyttää koko korttelin eli Satama- 
kadun, Kanavakadun, Kruunuvuorenkadun  
ja Ankkurikadun välisen alueen. 

na vuonna Satamakadun puoleisen A-osan 
kiinteistörahoitusyhtiö AXA Real Investmen-
tille ja Kanavakadun C-siiven kiinteistörahoi-
tusyhtiö NREP:lle. Varma piti Kruunuvuo-
renkadun B-siiven itsellään. Katajanokan 
hanke on ollut kooltaan ja sijainniltaan yksi 
maamme merkittävimmistä toimistojen 
muutoskohteista.

Kiinteistön osat soveltuvat hyvin asun-
noiksi sopivan runkosyvyyden ansiosta. 
Esimerkiksi Kruunuvuorenkadun siipeen 
valmistui 120 vuokrahuoneistoa, joiden 
keskimääräinen pinta-ala on 40 neliömetriä. 
Omistusasuntoja rakennettiin 65 ja hotelli-
huoneita 263.

KOLME HANKETTA JA TYÖMAATA
Haastavaa kohteessa oli se, että rakennus 
oli jaettu kolmeen eri hankkeeseen ja niitä 
rakennettiin yhtä aikaa kolmena eri työ-
maana. Hankkeissa oli runsaasti rajapinto-
ja, joiden yhteensovittaminen vaati paljon 
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työtä. Kaikista kolmesta hankkeesta piti 
saada lopputulos, joka näyttää yhdeltä ra-
kennukselta, vaikka toimiikin kolmena eri 
yhtiönä.

– Selvisimme haasteista yhteistyöllä 
suunnittelijoiden, rakennuttajien, työmaiden 
sekä eri viranomaisten kanssa. Suunnitteli-
jat olivat kaikissa kolmessa siivessä samat, 
mikä helpotti kokonaisuuden yhteensovitta-
mista. Työmaat pitivät koko projektin ajan 
yhteensovituspalavereita, joissa haettiin työ-
järjestykset ja aikataulut, Anu Pahkala kertoo.

Alkuperäisen kaltaisen tiilen teettäminen 
oli pitkällinen prosessi. Tuotevalmistajien ja 
viranomaisten kanssa yhteistyössä saatiin 
hyvä lopputulos. Myös kaikkien kolmen sii-
ven muurausryhmät onnistuivat saamaan 
julkisivuun yhtenäisen ilmeen.

– Muurausjälkeen saatiin tavoiteltua 
rosoisuutta. Muuraussaumojen muoto eli 
viistesaumat ja koristeaiheet toteutettiin al-
kuperäisen mukaisina, Anu Pahkala toteaa.

”Vanha kivirakennus 
taipui hyvin uuteen 
käyttötarkoitukseen.”

katteet, talotekniikka ja sisäpinnat uusittiin. 
Kiinteistössä on kaukolämmitys, koneellinen 
ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja osassa 
myös kaukojäähdytys.

Katajanokan kiinteistö on hyvällä paikal-
la ja keskellä valmista kaupunkirakennetta. 
Kauppatori on kävelymatkan päässä, Us-
penskin katedraali vieressä ja matkustajasa-
tama näköetäisyydellä. Helsingin kaupunki 
tervehtii ilolla uusia asuntoja ja asukkaita 
sekä majoituskapasiteetin lisääntymistä.

– Suurimpia haasteita oli julkisivujen pe-
ruskorjaus ja siihen liittyvä energiatalouden 
parantaminen. Julkisivun mittasuhteisiin ei 
juuri saanut kajota. Saimme laadukkaan lop-
putuloksen pääsuunnittelijana toimineen L 
Arkkitehtien ja Kaupunginmuseon kanssa, 
Anssi Kolehmainen korostaa.  

 KESKON ENTINEN PÄÄKONTTORI,  
SATAMAKATU 3, HELSINKI

 Toimistotalo korjattiin asuinrakennuksiksi 
ja hotelliksi, 65 omistusasuntoa, 120 
vuokra-asuntoa, 263 hotellihuonetta, 
yhteinen sisäpiha ja sen alla autohalli

 Rakennuttaja: Keskinäinen työeläkeyhtiö 
Varma ja sijoitusyhtiöt

 Pääurakoitsijat: Lehto Group Oyj ja  
Consti Yhtiöt Oyj

 Arkkitehtisuunnittelu: L Arkkitehdit Oy, 
pääsuunnittelija Robert Trapp, vastaava 
arkkitehtisuunnittelija Anu Pahkala,  
A- ja B-siipien projektiarkkitehti  
Hanna Koskela, C-siiven projekti- 
arkkitehti Teemu Immonen

 Rakennesuunnittelu: Sweco Rakenne- 
tekniikka Oy, Anssi Kolehmainen

 LVIJA-suunnittelu:  
Sweco Talotekniikka Oy, Kalevi Vehmaa

 Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka 
Oy, Juuso Kohvakka ja Juho Jussilainen

 Paloturvallisuussuunnittelu: L2 Palo-
turvallisuus Oy, Juha-Pekka Laaksonen

 Julkisivun uudet tiilet ja määrälaskenta: 
Wienerberger Oy 

 Rakennusoikeus 28 600 neliömetriä ja 
tontti 5775 neliömetriä

 Rakennusaika syksy 2017–syksy 2019

RUNKOTYYPIT TAIPUIVAT  
MUUTOKSIIN
Kruunuvuorenkadun ja Kanavakadun sii-
vissä on sienipilarilaattarakenteet. Ne kes-
tivät hyvin käyttötarkoituksen muutoksen 
eikä ääneneristys- ja palonkesto-ominai-
suuksiin tarvittu merkittäviä muutoksia. 
Satamakadun asuntosiivessä oli kotelo-
holvivälipohjat. Niistä puumuotit poistettiin, 
ääni- ja paloteknisiä parannuksia tehtiin.

– Rakenneteknisesti kiinteistössä oli 
mieleenpainuvaa esimerkiksi julkisivujen 
kuorimuurien uusiminen, vanhan pysäköin-
tihallin purkaminen alapohjan vesipainelaat-
taa lukuun ottamatta ja uuden pysäköinti-
laitoksen perustaminen RD-paaluille vanhan 
vesipainelaatan läpi, Anssi Kolehmainen 
Sweco Rakennetekniikasta kertoo.

Kiinteistölle voi odottaa lähes uuden ra-
kennuksen mukaista käyttöikää. Vain kanta-
vat pysty- ja vaakarakenteet jäivät ennalleen. 
Lähes kaikki muu kuten ulkovaippa, vesi-

25
Kivestä m

uuraam
alla



– Niin koti- kuin ulkomaisissakin rappausyrityk-
sissä on todella hyvää ammattiosaamista tai 
sitten toista ääripäätä. Joku osaa tehdä työnsä 
ja toinen väittää osaavansa, Markku Kaukinen 
Kauhax Oy:stä toteaa.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Pasi Leino Rappari on yksi perinteisimmistä rakennusalan ammateista. Tuotteet ja  

työtavat ovat kehittyneet, mutta rappaus on edelleen hyvin käsityövaltaista.
– Hyvistä ammattilaisista on pula ja nuoria kaivataan alalle, toteaa  
palkkarapparista aikoinaan alan yrittäjäksi ryhtynyt Markku Kaukinen.

Kerralla oikein ja 
kestävää pintaa

AMMATTITAITOINEN RAPPARI TEKEE

Työ tekijäänsä opettaa -sanonta pitää hyvin 
paikkansa rappaushommissakin, yleensä 
alalle tullaan ensin apupojaksi ja kokeneem-
mat rapparit neuvovat tulokkaita.

– Kyllä tällä alalla edelleen toimitaan hy-
vin pitkälti mestari ja kisälli -mallilla, Markku 
Kaukinen sanoo.

Niin hän tuli alalle itsekin.
– Pääsin opettelemaan vanhempien 

kaverien kanssa eri työmailla ympäri Etelä- 
Suomea. Kun olin jo hiukan oppinut, pomo 
lähetti työmaalle antaen ohjeen ”mene 
rappaamaan rakennus”. Itse piti laskea ja 
tilata materiaalit sekä ottaa apupojat mu-
kaan. Silloin tuli mieleeni, että voisinhan tätä 
tehdä ihan itsellisestikin, Markku Kauhanen  
muistelee.

Näin hän perusti Maskussa julkisivu-
rappauksiin erikoistuneen Kauhax Oy:n 
vuonna 1995. Sitä ennen hän oli parin vuo-
den ajan työskennellyt yksin tehden keikkaa 
rappausliikkeille.

– Töitä tuli heti niin, että toisena toimin-
tavuonna minulla oli jo kymmenen työnteki-
jää ja useampi työmaa käynnissä.

Nyt Kauhaxilla on työntekijöitä 35 ja 
sesonkiaikana viitisenkymmentä. Toiminta- 
alueena Turku, Pori, Tampere, Hämeenlin-
na, Porvoo ja Lahti sekä pääkaupunkiseutu, 

josta tulee reilusti yli puolet Kauhaxin liike-
vaihdosta.

– Ongelmana on pula kunnon osaajista. 
Uudet työntekijät täytyy valita tiukan seulan 
kautta. Moni vakuuttaa osaavansa rapata ja 
maalata, vaikka totuus onkin ihan toinen. 
Työmailla on tullut tutuksi hyviä rappareita, 
jotka ovat siirtyneet Kauhaxin palvelukseen. 
Kun eräs alan urakoitsija jäi eläkkeelle, hä-
nen työntekijänsä siirtyivät meille. Ja nuoria 
tietysti opetetaan itse, Markku Kauhanen 
kuvaa rekrytointejaan.

– Onneksi meillä vaihtuvuus on todella 
pieni.

TARPEEKSI SEINÄÄ TAKANA
Markku Kaukinen sanoo, että rappausta ei 
voi opiskella kirjoista ja pulpetissa, vaan 
pitää olla ”riittävästi seinää takana”.

– Jo yhden tai kahden rappausmene-
telmän oppimisessa menee parikin vuotta. 
Täysiverinen rappari osaa kaikki järjestelmät 
alusta loppuun, mutta itsenäiseen työsken-
telyyn pystyy vasta useamman käytännön 
vuoden jälkeen.

Kaukisen mukaan hyvä rappari voi tulla 
henkilöstä, joka tarttuu riuskasti töihin, on 
omatoiminen, uskaltaa työskennellä korkeal-
la eikä hätkähdä, vaikka rapatessa roiskuu. 
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– Kyllä meillä rappareilla varmaan kaikilla on  
halu nähdä rakennus valmiina. Työmaalla meitä 
odottaa harmaa kivikasa, mutta kun poistumme  
sieltä, talo on saanut värinsä ja lopullisen ulko-
näkönsä, toimitusjohtaja Markku Kaukinen sanoo.

Rappaaminen on sen verran raskasta työtä, 
että naisia ei juurikaan alalla näy, toisin kuin 
esimerkiksi maalareina.

– Kyllä meillä rappareilla varmaan 
kaikilla on halu nähdä rakennus valmiina. 
Työmaalla meitä odottaa harmaa kivikasa, 
mutta kun poistumme sieltä, talo on saanut 
värinsä ja lopullisen ulkonäkönsä. 

– Liian vähän puhutaan siitä, että rap-
paaminen on itse asiassa aika hyvin pal-
kattua työtä. Tosin se on kausiluonteistakin 
eli puolessa vuodessa on ansaittava koko 
vuoden elanto. Kun maalareiden keski-ikä 
on meillä ehkä noin 55 vuotta, rappareilla 
se jää noin 35 vuoteen. Nuoremmat jaksa-
vat painaa pitkää ja raskasta urakkaa, kun 
perhe sekä asuminen vaativat varoja. Kun 
asuntolainat on maksettu, moni varmaan 
ajattelee, että vähemmälläkin tulee toimeen.

”Rappaus on käytännössä edelleen käsityötä – 
ja hyvän rappaajan kädenjäljen tunnistaa.”
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OMA TYÖ KERRALLA OIKEIN
Rappaus on käytännössä edelleen käsi-
työtä – ja hyvän rappaajan kädenjäljen 
tunnistaa.

– Suorat seinät, tasaiset värit, huolella 
tehdyt liittymäkohdat ja huoliteltu ulkonäkö, 
Markku Kaukinen luettelee onnistuneen rap-
pauksen tunnusmerkkejä.

– Ensin seinästä laittaa merkille sen 
yleisilmeen, mutta aika nopeasti näkee, 
onko rappaus tehty huolella vai vähän sin-
ne päin. Rappaus pitää tehdä suunnitelmien 
mukaan. Muuten pinta vaurioituu hyvinkin 
äkkiä, ei se monta vuotta kestä. 

Markku Kaukinen sanoo, että kanta-
pään kautta äkkiä oppii tekemään kerralla 
laadukkaasti.

– Omat työt täytyy tehdä niin, että niitä 
ei tarvitse korjata, koska se ei kannata. Toi-
saalta, jos suunnitelmissa on jotain sellaista, 
joka ei meidän mielestä tule kestämään, il-
moitamme asiasta tarjousta antaessamme. 

Kaukisen mukaan lähes jokaisessa tar-
jouspyynnössä on jotain kommentoitavaa.

– Työmaan hankintaa pyydetään vain 
lähettämään tarjouspyyntö rappauksesta, 
mutta ei osata kertoa eikä kysyä oikeita 
asioita. Jos tietäisi edes rappausalustan ja 
-järjestelmän, voisi laskea yksikköhinnan. 
Ehkä huikein tarjouspyyntö oli vain rakennet-
tavasta kohteesta lähetty havainnekuva ja 
sekin ilmakuvana, Markku Kaukinen nauraa.

RAHA MENEE OSAAMISEN OHI
Rapparit toimivat työmaalla yleensä aliura-
koitsijan palkkalistoilla.

– Sekä pääurakoitsija että koko työ-
maan organisaatio arvostavat kunnon rap-
paria ja ammattimiehen saamista työmaalle, 
Markku Kaukinen sanoo.

Mutta:
– Vaikka laadusta puhutaan kuinka kau-

niisti, halvin tarjous saa urakan. Ja kovaa 
kilpailua käydään. Suomessa toimii tällä 
alalla paljon ulkomaisia, usein virolaisia yri-
tyksiä. Me emme ole viranomaismaksujen 
ja verojen suhteen samalla viivalla. Jos tar-
jouksissa on iso rahallinen ero, me emme 
voi kilpailla mitenkään. Meille suomalaisille 
jäävät ne rappaustyöt, joita halvemmat ul-
komaiset tekijät eivät joko ehdi tai muuten 
halua tehdä, Markku Kaukinen harmittelee.

Kysymys ei kuitenkaan ole suurista am-
matillisista eroista eri maiden välillä.

– Niin koti- kuin ulkomaisissakin rap-
paus yrityksissä on todella hyvää ammatti-
osaamista tai sitten toista ääripäätä. Joku 
osaa tehdä työnsä ja toinen väittää osaa-
vansa.

Markku Kaukinen painottaa, että rap-
pauksissa pitää ajatella ratkaisun pitkäikäi-
syyttä eikä vain halvinta hintaa.

– Kun katselee kaupunkien vanhoja ar-
votaloja, niissä ovat laastit pysyneet satakin 
vuotta julkisivuissa. Silloin tosin työmaalla 
oli useita rappareita apumiehineen tekemäs-
sä rauhassa rappausurakkaa. Enää ei ole 
niin. Jos rakennuksen runkovaihe on myö-
hässä, valmistelutöille jää vähemmän aikaa 
ja kovalla kiireellä pitää päästä seuraavan 
vaiheen alta pois.

– Niin koti- kuin ulkomaisissakin rappaus- 
yrityksissä on todella hyvää ammattiosaamista 
tai sitten toista ääripäätä. Joku osaa tehdä 
’työnsä ja toinen väittää osaavansa,  
Markku Kaukinen toteaa.
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Rappaus muodostaa rakennukseen yhtenäisen, ehjän pinnan, joka peittää alusrakenteen pienet epätasaisuudet. Rappauskerrokset myös suojaavat alusraken-
netta säärasitukselta ja mekaaniselta kulutukselta. Lisäksi rappaus antaa julkisivulle ilmeikkään, vapaasti muotoiltavan ja tarvittaessa maalattavan pinnan.

PERINTEITÄ JA UUSIA TUULIA
Markku Kaukinen toteaa rappauksen ole-
van todella perinteinen työtapa.

– Itse olen ollut alalla jo useamman 
vuosikymmenen. Kolmikerrosrappaus ei 
tänä aikana juurikaan muuttunut ja edel-
leen meidänkin töistä noin 90 prosenttia 
on kolmikerrosrappausta.

– Mutta lähes jokaisella työmaalla on 
käytössä erilaisia rappauksia riippuen muun 
muassa rappausalustasta ja minkälaisissa 

olosuhteissa rakennus on. Esimerkiksi tuu-
lettuvan levyrappauksen käyttö on lisään-
tynyt todella paljon johtuen sekä ilmaston 
muutoksesta että rantarakentamisen lisään-
tymisestä.

– Silikonihartsipohjaiset, valmiiksi kos-
teat laastit ovat syrjäyttämässä perinteisiä 
sementti- ja kalkkisementtipinnoitteita var-
sinkin uudisrakentamisessa. Ne ovat val-
miiksi kosteita ja enemmän maalimaisia, 
joten rappaukseen saadaan tasainen väri 

helpommin eikä työmaalla tarvitse enää 
säätää väriä. Rappauspinta on jossain mää-
rin likaa hylkivä ja pitää veden ulkopuolella. 
Näin saadaan rappauksella rakennukselle 
hengittävä, mutta vedenpitävä sadetakki.

– Rappauksen väriskaalakin on laaja. 
Värien käyttö onkin viime aikoina lisäänty-
nyt. Harva uusi kerrostalo on yksivärinen, 
Kaukinen toteaa.

Oikean rappauksen tekemiseen Kauki-
nen antaa hyvän käytännön vihjeen:

– Kun käyttää saman valmistajan yh-
teensopivia ja testattuja tuotteita sekä tekee 
rappaustyön valmistajan ohjeiden mukaan, 
saa myös asialliset takuut – jotka voi sitten 
antaa edelleen työn tilaajalle.  

”Rappausta ei voi opiskella kirjoista ja 
pulpetissa, vaan alalla toimitaan edelleen 
hyvin pitkälti mestari ja kisälli -mallilla.”
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Saint-Gobain Finland Oy/W
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Kuivatuotteet ja laastit  
oleellinen osa kivirakentamista
Kuivatuotteet ja laastit ovat harkkojen, tiilien ja betonielementtien ohella keskeinen 
ja välttämätön osa kivirakentamista. Niissä toteutuvat myös kaikki kivirakentamisen 
edut. Tuotteet ovat palamattomia ja kestävät kovetuttuaan hyvin kosteutta.

Harkot ja tiilet muurataan kuivatuotteena 
myytävillä laasteilla. Kiviseinät ja lattiat 
tasoitetaan kiviainespohjaisilla laasteilla ja 
tasoitteilla. Kivitalojen julkisivut rapataan 
rappauslaasteilla. 

Kuivatuotteilla ja laasteilla on siis suuri 
rooli suomalaisessa rakentamisessa, sillä 
niillä varmistetaan lopputuloksen laatu ja 
viimeistellään rakennusten ulkonäkö. Volyy-
miltään merkittävin osa raaka-aineista eli 
kiviainekset tulee Suomesta ja sideainee-
na toimiva sementti on kotimaista, mutta 
lisä aineet ovat yleensä tuontitavaraa. Suo-
messa valmistettujen kuivatuotteiden ja 
laastien kotimaisuusaste on kuitenkin yli 
80 prosenttia.

Kotimaisia merkittäviä valmistajia on 
muutama kuten Fescon Oy, Lakan Betoni 
Oy ja Saint-Gobain Finland Oy/Weber. Lisäk-
si on pienempiä toimijoita ja maahantuojia.

– Kuivatuotteiden markkina on Suomes-
sa jopa 200 miljoonan euron suuruusluok-
kaa, arvioi Lakan Betonin varatoimitusjoh-
taja Juho Hiltunen. – Tarkkaa tietoa ei ole 
mistään saatavilla.

SUHTEELLISEN YKSINKERTAINEN 
VALMISTAA
Kuivatuotteet ja laastit valmistetaan au-
tomatisoiduissa tuotantolaitoksissa. Raa-
ka-aineet varastoidaan siiloissa, joista ne 
punnitaan automaattisten vaakojen kautta 

sekoittimeen. Näin tuotteet ovat reseptin 
mukaisia ja tasalaatuisia.

– Valmistusprosessi on periaatteessa 
suhteellisen yksinkertainen: punnitaan, se-
koitetaan ja pakataan, mutta tietenkin val-
mistusprosessissakin on omia hienouksiaan 
korkealaatuisen lopputuloksen varmistami-
seksi, kehitysjohtaja Helena Turto Saint- 
Gobain Finland Oy/Weberistä sanoo.

– Oleellisinta kuitenkin on tuotteiden 
valmistusreseptit eli mitä raaka-aineita 
käytetään ja minkä verran – yksinkertaisim-
missa tuotteissa saattaa olla vain muutama 
raaka-aine, kun taas monimutkaisimmissa 
lähes parikymmentä. Kaikki tuotteet ovat 
pitkällisen tuotekehityksen tuloksia ja monin 
tavoin testattuja.
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”Kuivatuotteilla ja laasteilla  
varmistetaan lopputuloksen 
laatu ja viimeistellään  
rakennusten ulkonäkö.”

TUOTEKEHITYKSEEN PANOSTETAAN
Isoimmilla toimijoilla laastien ja tasoitteiden korkea taso 
pohjautuu vahvaan tuotekehitykseen ja -testaukseen sekä 
sertifioituun ISO 9001 -laaduntarkkailujärjestelmään

– Näin meillä Lakallakin. Tuotekehityksen pääsuuntauk-
sena on pyrkimys saada työ tekijälleen mahdollisimman 
yksinkertaiseksi, riskittömäksi ja nopeaksi. Vähemmän työ-
vaiheita, nopeampi läpimenoaika ja monikäyttöisemmät 
tuotteet, varatoimitusjohtaja Juho Hiltunen sanoo.

– Kuivatuotteiden ja laastien käyttäjän täytyy tietää, 
mitä ollaan tekemässä ja mitä tuotteelta käyttökohtees-
sa vaaditaan kuten lujuus, maksimitäyttö, vaadittava ra-
situsluokka, pumpattavuus ja soveltuvuus ulkokäyttöön, 
Hiltunen lisää. 

Helena Turton mukaan Saint-Gobaininkin keskeinen 
toimintatapa on kehittää jatkuvasti tuotteita, rakenteita ja 
palveluita vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 

– Tämän mahdollistaa oma vahva tuotekehitysosas-
tomme. Lisäksi käytössämme on Weberin kansainväliset 
resurssit ja osaaminen samoin kuin Saint-Gobain konsernin 
tutkimuslaitokset. 

EPD KERTOO HIILIJALANJÄLJEN
Ympäristöseloste (Environmental Product Declaration, 
EPD) on tapa verrata tuotteiden valmistuksen ilmasto-
kuormitusta. 

Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu, kun lasketaan yh-
teen tuotteen valmistuksesta aiheutuvat päästöt lähtien 
raaka-aineiden hankinnasta ja kuljetuksesta tuotteen 
valmistuksen ja pakkaamisen kuluttamaan energiaan ja 
ympäristökuormitukseen. 

– Weber lanseerasi muutama vuosi sitten uudet lat-
tiatasoitteet, joiden hiilijalanjälki on ennätyksellisen pieni, 
keskimäärin 15 prosenttia parempi kuin jo aiemminkin 
hyvin alhainen lattiatasoitteiden hiilijalanjälki, Helena Turto 
sanoo. 

– Ympäristöselosteet on laskettu myös vastikään lan-
seeratulle laattojen kiinnityslaastisortimentille ja jatkossa 
EPD:t ovat olennainen osa uusien tuotteiden dokumen-
taatiota.  

Rappauksella saadaan myös sisätiloihin näyttäviä ja kestäviä pintoja sekä  
sisutukseen persoonallisuutta.

Suomessa merkittäviä kuivatuotteiden ja laastien valmistajia on muutama kuten 
Fescon Oy, Lakan Betoni Oy ja Saint-Gobain Finland Oy/Weber. Suomessa valmis-
tettujen tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

Kuivatuotteiden valmistusprosessi on periaatteessa  
suhteellisen yksinkertainen.
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”Sutimestarin  
menetelmä  
korostaa myös  
arkkitehtuurin  
veistoksellista  
luonnetta.”
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puri Kuvat Jussi Hellsten

Jätkäsaaren Bysa & Sandis  
sai sutimestarin julkisivun
Ikivanha muurausmenetelmä on kokenut viimeaikaisessa kaupunki- 
rakentamisessa uuden nousun. Muun muassa Jätkäsaaren Bysa & Sandis 
-asuinkerrostaloissa suti mestarin menetelmä oli järkevä käyttökohde.  

Muurattujen rakenteiden suosio on pysynyt 
suhteellisen vakaana julkisivuissa senkin 
jälkeen, kun betonielementtitekniikasta tuli 
valtamenetelmä asuinkerrostalorakentami-
sessa. Tiilijulkisivu on arvostettu ja julkisi-
vuelementeissäkin on usein pinnassaan 
tiililaatat.

Hiljattain Helsingin Jätkäsaareen val-
mistuneessa kahden kerrostalon Bysa & 
Sandis -asuinkohteen julkisivuissa on kahta 
erilaista tiilirakennetta: tiililaattaa ja paikal-
la muurattua tiiltä. Molemmissa sovellettiin 
sutimestarin menetelmää. Tässä Välimeren 
maissakin tavallisessa menetelmässä sau-

masta pursuva ”ylijäämä” levitetään myös 
tiilien päälle sen sijaan, että se poistettai-
siin ja julkisivu siistittäisiin saumaraudalla. 
Elementtijulkisivujen jälkisaumauksessa 
tiilipinnalle haetaan vastaava ilme. 

– Tämä tapa sekä elävöittää ulkonäköä 
että tasoittaa rinnakkaisten, keskenään eri 
menetelmillä toteutettujen tiilijulkisivujen 
mittapoikkeamia ja sävyeroja, perustelee 
Bysa & Sandiksen arkkitehti Samuli Miet-
tinen JKMM Arkkitehdeista.

Miettinen kertoo vastaavan kaltaista 
ratkaisua käytetyn aiemminkin JKMM Ark-
kitehtien suunnittelutöissä, kuten Joensuun 

Helsingin Jätkäsaaressa kahden kerrostalon Bysa & Sandis -asuinkohteen julkisivuissa 
sovellettiin sutimestarin menetelmää, joka sekä elävöitti julkisivua että tasoitti rinnakkaisten, 
keskenään eri menetelmillä toteutettujen tiilijulkisivujen eroja.

Bysa & Sandis -asuinkohteen julkisivuissa  
on kahta erilaista tiilirakennetta: tiililaattaa  
ja paikalla muurattua tiiltä.

yliopiston Aurora-rakennusten julkisivussa 
sekä viime aikoina muun muassa Kalasa-
tamaan valmistuvan K-Kampuksen muura-
tuissa fasadiosissa. Ruotsissa menetelmä 
on hänen mukaansa ollut tavallinen myös 
moderneissa kirkoissa ja Berliinissä suti-
mestarin menetelmälle on löytynyt käyttöä 
esimerkiksi museorakennuksissa.

Jätkäsaaressa menetelmän käyttö on 
Miettisen näkemyksen mukaan erityisen 
perusteltua, koska kohteen tuotantome-
netelmien seurauksena talojen eri puolten 
tiilijulkisivut muutoin poikkeaisivat toisistaan 
häiritsevästi. Keino myös korostaa arkkiteh-
tuurin veistoksellista luonnetta. 
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ERIKOISLAASTILLA  
SÄÄNKESTÄVYYTTÄ
Sutimestarin menetelmässä osa samas-
ta laastista, jolla tiilivarvit saumataan, jää 
julkisivun pintaan. Koska Jätkäsaaressa 
kaupunginosan merellisyyden vuoksi 
säärasitukset ovat suuret, erityisesti jul-
kisivun pintaan jäävän laastin säänkes-
tävyyden on oltava erityisen hyvä. 

– Laasti sisältää tehtaalla lisättyä 
hydrofobista ainetta, jonka ansiosta vesi 
ei pääse tunkeutumaan laastin sisään. 
Tämä vähentää huomattavasti laastiin 
kohdistuvaa kosteusrasitusta, jolloin 
rapautumisriski pienenee. Tuotannossa 
lisäaineen annostelu on oltava tarkkaa, 
kertoo myyntijohtaja Heikki Rämö 
Fescon Oy:stä. 

Heavy-tiivislaastiksi nimettyä tuotet-
ta valmistetaan Fesconin Hyvinkään teh-
taalla. Rämö kertoo tuotetta toimitetun 
vuosien mittaan säännöllisesti: Skanskan 
pääurakoima Jätkäsaaren Bysa & Sandis 
kuuluu kohteista merkittävimpiin.

Kahdeksankerroksisten Bysa & San-
dis -talojen julkisivumuuraukset urakoi 
EJ Muuraus Oy, jolla on aiempaakin 
kokemusta sutimestarin menetelmästä. 

– Ennen varsinaista muurausta teim-
me parin neliömetrin laajuisia testejä 
arkkitehdin laatimien mallien mukaan. 
Kun työn jälki vastasi tilaajan mielestä 
suunnittelijan näkemystä, saimme luvan 
varsinaiseen muuraukseen sutimestarin 
menetelmällä, kertoo toimitusjohtaja Esa 
Patosalmi EJ Muuraus Oy:stä.

Myös Patosalmi pitää menetelmää 
tässä tapauksessa mielekkäänä, koska 
vierekkäisistä muuratuista julkisivuista 
tiililaatta on paikalla muurattua tiiltä sel-
västi vaaleampi. Viime mainitun elävöit-
täminen levittämällä laastia kiven pintaan 
pienentää mainittua sävykontrastia. 

Kolmen työryhmän yhteenlaskettu 
päiväsaavutus sutimestarin menetel-
mässä on luokkaa 50 neliömetriä, mikä 
merkitsi sitä, että 4 000 neliömetrin jul-
kisivupintaan kului aikaa runsaat neljä 
kuukautta. Ajankäyttö kannatti – loppu-
tulos on elävä, kestävä ja viimeistelty.  

Luhtahuitti ja Pikkutylli  
tähystävät merelle

Helsingin Lauttasaaressa on rakenteilla asuinkortteli  
aivan Länsiväylän kupeeseen ja merellisin näkö- 
aloin. Näin ollen rakennuksilta vaaditaan sekä sään- 
kestä vyyttä että äänen eristystä. Julkisivut toteutetaan  
tuulettuvalla Kahi Facade -järjestelmällä.

Neljän asunto-osakeyhtiön, noin 230 asun-
non, 12 liiketilan ja kolmikerroksisen pysä-
köintihallin kortteli rakentuu Lauttasaaren-
tien varteen, Myllykallion kupeeseen.

– Kaikki rakennusoikeus saatiin käy-
tettyä asemoimalla rakennukset tarkasti 
tonttien rakennusalan rajojen mukaan, 
arkkitehti SAFA Kim Michael Arkkitehtitoi-
misto Pet Michaelista toteaa. Toimisto on 
vastannut koko korttelin arkkitehti- ja pää-
suunnittelusta.

Korttelin asemakaavat ja rakennustapa-
ohje määrittivät julkisivun päämateriaaliksi 

vaalean rappauksen ja luonnonkiven käytön 
maantasokerroksessa.

– Tietyt reunaehdot olivat selkeät, mut-
ta muuten suunnittelulle jäi liikkumavaraa. 
Suunnittelussahan on oleellista se, miten 
rakennus sopii kyseiseen paikkaan ja sen 
henkeen. Lähdimme siis hakemaan omaa tul-
kintaamme toteutettavalle korttelille ja Laut-
tasaaren tunnelmalle, Kim Michael sanoo.

Ensimmäisenä valmistui Asunto Oy 
Helsingin Koskikara. Asunto Oy Helsingin 
Luhtahuitti valmistui viime keväänä ja nyt ra-
kenteilla on Asunto Oy Helsingin Pikkutylli ja 
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuva Olli Urpela

eivät avaudu vain moottoritien suuntaan, 
vaan makuuhuoneita on sijoitettu myös pi-
han puolelle. Pienimmät asunnot ovat vain 
pihalle päin. 

Rakennusten yläosassa huomio kiinnit-
tyy myös lasiseinäiseen tilaan.

– Halusimme korostaa julkisivuissa 
asemakaavassa määriteltyjä viherhuonei-
ta. Korttelissa on myös viherkattoja. Niiden 
käyttö onkin jossain määrin yleistynyt varsin-
kin piharakennuksissa, Kim Michel sanoo.

KESTÄVÄÄ RANTARAKENTAMISTA
Kortteli on lähellä merta, joten kohde luoki-
teltiin rantarakentamiseksi. 

Helsingin rantarakentamisen ohjeiston 
mukaan tuulisille ranta-alueille rakennettaes-
sa tulee erityisesti tuulisimmille ilmansuun-
nille alttiit julkisivut rakentaa materiaaleista, 
jotka ovat riittävän vedenpitäviä.

Sateen ja voimakkaan tuulen yhteis-
vaikutuksesta julkisivupintaan muodostuu 
paineellista vettä. Vesi virtaa mahdollisista 
julkisivun raoista sisään ja nousee julkisivun 
pintaa pitkin ylöspäin. Siksi monimutkaisia 
ja paljon saumoja ja vaikeita rakenteellisia 
detaljeja sisältäviä julkisivuratkaisuja tulee 
rantarakentamisessa välttää. Meren äärellä 
julkisivuihin kohdistuu myös suolarasitusta.

Tässä korttelissa kaikkien rakennusten 
julkisivut on toteutettu Kahi Facade -jär-
jestelmällä lukuun ottamatta pieniä poik-
keuksia kuten parvekkeiden taustaseiniä. 
Pontatuista harkoista saadaan ohutsauma-

muurauksella tasaista pintaa, joka pinnoite-
taan kaksikerrosrappauksella. Näin julkisivu 
kestää erittäin hyvin rantojen rankoissakin 
olosuhteissa ja ilmastonmuutoksen tuomis-
sa sääilmiöissä sisämaassakin. 

– Kahi Facade -harkoista syntyy nopeas-
ti valmista julkisivua rappauksen alustaksi 
ohutsaumamuurauksella, kunhan on tilaa 
tehdä sekä telineitä ja nostolavoja riittävästi. 
Ohutsaumamuurauksessa ei tarvita laastia 
ja sen siirtoja, koska harkot käytännössä 
liimataan ja liima voidaan tehdä telineillä, 
vastaava työnjohtaja Lauri Luoto YIT:stä 
kertoo. YIT on vastannut koko korttelin pää-
urakoinnista.

– Korttelin julkisivussa on käytetty Kahi 
Facade -järjestelmään kuuluvia valmiita 
aukonylityspalkkeja. Ne menevät helposti 
paikoilleen ja näyttävät siisteiltä.

– Julkisivuissa tuulettuvat ratkaisut on 
todettu turvallisemmiksi Suomen olosuh-
teissa. Ilmastonmuutos lisää entisestään 
julkisivuille aiheutuvaa rasitusta. Tulevai-
suuden sääilmiöihin on hyvä varautua 
käyttämällä kosteusteknisesti turvalliseksi 
todettuja ja testattuja rakenneratkaisuja, 
Luoto muistuttaa.

– Korttelin julkisivut muurattiin Kahi 
Facade 130 -ohutsaumaharkoilla, jolloin 
täytettiin rantarakentamisen vaatimukset 
ja saatiin muurattu pinta rappausalustaksi. 
Kaikki detaljit saatiin ratkaistua eikä lop-
putuloksesta tarvinnut tinkiä, Kim Michael 
sanoo.  

Helsingin Lauttasaareen valmistuvassa korttelissa on julkisivut toteutettu Kahi Facade -järjestelmällä, 
joka täyttää rantarakentamisen vaatimukset sekä eristää hyvin Länsiväylältä tulevan liikennemelun. 
Vaaleat rakennukset sopivat Lauttasaaren henkeen.

Karikukko. Kerrostaloista muodostuu kort-
teli, jossa rakennukset ovat pääosin kiinni 
toisissaan. Kerroksia on taloissa kuudesta 
kahdeksaan. 

MUURATTU RAKENNE ÄÄNTÄ 
VASTAAN
Luhtahuitti ja Pikkutylli suuntautuvat suo-
raan moottoritien yli merelle.

– Rakennukset on suunnattu kohti 
merellistä maisemaa. Merellisyys heijas-
tuu rakennuksiin myös niiden aaltoilevana 
sokkelilinjana. Julkisivujen jäsentelyssä on 
lisäksi vaakasuuntainen teema, joka perus-
tuu siihen, miten ohimenevästä liikenteestä 
rakennukset koetaan. Vaalea värimaailma 
on jatkumoa Lauttasaaren omalle, perintei-
selle ilmeelle, Kim Michael kertoo.

– Liikennemelun vuoksi asemakaava 
vaati ulkoseiniin muuratun rakenteen, mikä 
ulkoseinän osalta täyttää kaikki tiukatkin 
äänieristyksen vaatimukset. Ikkunat on 
toteutettu ääneneristävyydeltään korkea-
luokkaisilla ratkaisuilla. Suurimmat asunnot 
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Kaksi erillistä pientaloa samalla tontilla sopeutuvat niin 
toisiinsa kuin tontin muotoihin, mäntyihin ja avokallioon.

Tilaaja halusi rakentaa kestävän ja kauniin talon –  
ja antoi arkkitehdeille vapaat kädet. 

Tikkuaskitalot  
löysivät laatunsa 

ja paikkansa

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Arsi Ikäheim

onen
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Arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara 
Avanto Arkkitehdit Oy:stä saivat mieluisan, 
mutta harvinaisen toimeksiannon.

– Rakennuttaja tilasi nimenomaan arkki-
tehtuuria ja laatua. Meille annettiin ennakko-
luulottomasi vapaat kädet ja mahdollisuus 
luovaan työhön sekä ongelmanratkaisuihin 
eikä valmiita vaatimuksia, Anu Puustinen 
toteaa hyvillään.

Loiva rinnetontti sijaitsee meren lähei-
syydessä ja rajautuu pohjoispuoleltaan ka-
tuun. Ympäröivät rakennukset edustavat eri 
aikakausien pientaloarkkitehtuuria. 

– Tehtävänä oli suunnitella kaksi eril-
listaloa siten, että rakennukset asettuvat 
luontevasti tontille, tarjoavat molemmille 
taloille yksityisyyttä ja parhaat mahdolliset 
näkymät, Anu Puustinen kertoo.

 Samalla tulisi muodostua miellyttäviä 
ulkotiloja. Vanha kiviaita, avokalliot ja män-
nyt antavat tontille ajallista perspektiiviä. 

Rakennusten sijoittelusta tehtiin peräti 
seitsemän luonnosta.

– Evaluoimme eri vaihtoehdot tietääk-
semme, mihin ne johtavat. Luonnostelu 
osoitti, ettei taloja kannata sijoittaa tontille 
samaan koordinaatistoon, jotta keskeiset 
luonnonelementit saataisiin säilytettyä. Li-
säksi alempi kerros halusi asettua eri suun-
taan kuin ylempi kerros, jotta saatiin sekä 
aurinkoiset ulkotilat että hienot näkymät. 

– Sekä tilaaja että me olimme samaa 
mieltä siitä, että tikkuaskitalojen kanssa jat-
ketaan, Anu Puustinen sanoo.

– Kerroksia yhdistää avoin, lasikattei-
nen tila, johon päivänvalo siivilöityy. Sisätilan 
tunnelma muuttuu sään ja päivän kierron 
mukaan, Anu Puustinen kertoo.

Rakennukset on sijoitettu tontille siten, 
että molempien yläkerroksista avautuvat 
upeat näkymät – toisesta merelle ja toisesta 
männikköön.

Rakennusten ytimessä on puusydän, 
jonka sisällä ovat yksityisemmät tilat. Myös 
kiintokalusteet on integroitu puusydämeen.

– Tilaaja halusi korostaa myös julkisivun 
merkitystä ja näkymää kadulle päin. Näin 
suunnittelussa oli hieman myös julkisen 
rakentamisen luonnetta, Anu Puustinen 
toteaa.

ARKKITEHTUURI EDELLÄ
Tilaajat kertovat halunneensa rakentaa kes-
tävän ja kauniin talon, joka eroaa selvästi 
rapatuista valkoisista kuutioista, joita on ra-
kennettu Suomeen viime vuosina tuhansia.

– Menimme siis arkkitehtuuri edellä. Kun 
arkkitehtoniseksi konseptiksi valittiin nämä 
tikkuaskit, oli selvää, että talon voi rakentaa 
vain betonista ja paikallaan valamalla. Näin 
lopputuloksesta tulisi rakenteiltaan riittävän 
ohut ja kuitenkin samalla kestävä. 

 TIKKUASKITALOT, ESPOO

 Rakennustyyppi: erillistalot
 Suunnitteluvaihe: 2016–2017
 Rakennusvaihe: 2017–2019
 Bruttoala: 360 br-m2/talo, yht. 720 br-m2

 Tilaaja: yksityinen
 Arkkitehtisuunnittelu:  
Avanto Arkkitehdit Oy/Anu Puustinen  
ja Ville Hara, Arkkitehdit SAFA
	Sisustusarkkitehti:	Poiat	Office	Oy/ 
Timo Mikkonen ja Antti Rouhunkoski

 Rakennesuunnittelu:  
R J Heiskanen Oy/Kari Toitturi

 Projektinjohto: Settle Oy
 Runkourakoitsija: Laastu Oü
 Julkisivujen muuraus:  
Muurausliike Sami Vanne Oy

– Harvoin saadaan vietyä konsepti näin 
kirkkaasti koko toteutusvaiheen läpi. Tilaaja 
vaati, että suunnitelmia noudatettiin eikä työ-
maallakaan oikaistu missään kohtaa, Ville 
Hara lisää.

TIKKUASKIT RISTISSÄ JA  
PORTAAT TAIVAASEEN
Palikat loksahtivat siis paikoilleen kuin 
päällekkäiset, ristiin asetetut tikkuaskit. 
Vanha kiviaita, avokalliot ja männyt sääs-
tettiin. Niistä tuli olennainen osa pihaa ja 
katujulkisivua. Ylemmän kerroksen ulok-
keiden alle muodostuu katettua terassia 
ja alemman kerroksen ulokkeiden päälle 
aurinkoista kattoterassia. 

Saapuminen rakennuksiin on vaiheit-
tainen. Kadulta astutaan pihalle kiviaidan 
portista ja noustaan talojen sisäänkäynneille 
joko maastoporrasta tai kivettyä pihapolkua 
pitkin. Tikkuaskien päissä on kadun puolella 
julkisivujen sisäänvedot, jotka muodostavat 
sisäänkäyntikatokset. 

– Sisäänkäyntiaulassa vastassa on  
pitkä näkymä läpi talon ja ”portaat taivaa-
seen”. Kulku johdetaan jouhevasti rakennuk-
sen ylempään kerrokseen, jossa päätilat 
sijaitsevat. 

”Tiili oli alusta alkaen mielestämme parhaiten  
luontoon ja tontillemme istuva pintamateriaali.”
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Kantavien rakenteiden tavoitekäyttöikä 
on vähintään 100 vuotta. Rakennusten run-
ko on pääosin paikalla valettua teräsbetonia, 
millä on saatu ulokkeille riittävä kantavuus 
ja jäykkyys. 

– Tiili oli alusta alkaen mielestämme 
parhaiten luontoon ja tontillemme istu-
va pintamateriaali. Kävimme läpi suuren 
määrän erilaisia tiilimalleja sekä kotimaisil-
ta että ulkomaisilta toimittajilta. Pidimme 
mittasuhteiltaan pitkää ja kapeaa tiilimallia 
kauniina. Löysimme lopulta Wienerbergerin 
mallistosta hollantilaisen tiilen, joka sopi vä-
riltään täydellisesti tontilla olevien mäntyjen 
runkojen värin pariksi, tilaaja kertoo.

Julkisivujen limitys on sekalimitystä, 
sattumanvaraisen elävää. Tiilityyppi on pit-
kä, matala rouhea täystiili, jossa on kirja-
va poltto ja männyn kaarnaa muistuttavat 
sävyt. Julkisivut ja ulokkeiden alapinnat on 
ohutsaumamuurattu mustalla tiivislaastilla 
ilman jälkisaumausta. Näin muurattaessa 
tiilipinta korostuu saumojen jäädessä sy-
vemmälle varjoon. 

– Olemme olleet lopputulokseen todella 
tyytyväisiä. Laadukas lopputulos perustelee 
erikoisratkaisujen kustannukset.  

Rakennusten yläkerroksista avautuvat  
upeat näkymät – toisesta merelle ja  
toisesta männikköön.

Sisäänkäyntiaulassa on pitkä näkymä  
läpi talon ja ”portaat taivaaseen”.
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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

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

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

RAKENNUSBETONI-  
JA 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

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




