
20

13

8

Rappaus palautti  
arvorakennuksen  
ilmeen
Kohti hiilipihiä tulevaisuutta 
Ammatistaan ylpeät muurarit

HARKOT

TIILET

LAASTIT



4

SEURAA MEITÄ MYÖS: 
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Ammattilaisia 
tarvitaan aina

Kirjasimme 15 vuotta sitten ensimmäisen lehtemme kanteen osvii
taksi ”Viihtyisiä ja kestäviä asuinympäristöjä”. Tavoitteemme on edel
leen sama – esitellä laadukkaita toteutuksia ja ratkaisuja kestävään, 
ihmisille hyvän elinympäristön rakentamiseen.

Kirjoitan tätä pääkirjoitusta etätöissä kotona, kuten moni muu
kin on näinä päivinä poissa työpaikaltaan koronaviruksen leviämisen 
rajoittamiseksi. 

Kotona työskennellessä tulee kiinnittäneeksi huomiota asunto
suunnittelun ja toteutuksen laatuun. Onko sisäilma miellyttävä? Kuu
luuko naapurista tai porraskäytävästä ääniä? Onko kotona tilaa sekä 
vanhemmille että lapsille tehdä töitä tai läksyjä, leikkiä ja rentoutua 
halutessaan myös omassa rauhassaan? 

Asumiseen liittyy paljon erilaisia tarpeita ja toiveita. Niiden kaik
kien ottaminen huomioon on erittäin vaativaa varsinkin, kun asuin
rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan kestämään vuosikymme
niä, jopa vuosisatoja. Siksi meidän ammattilaisten on tehtävä aina 
parhaamme kulloinkin käytettävissä olevan tiedon, taidon ja tekniikan 
turvin. 

Tässä lehdessä esitämme mielipiteitä ja ratkaisuja moniin edellä 
mainittuihin kysymyksiin. Muuratut rakenteet yritysryhmän jäsenet 
kertovat, miten monin konkreettisin tavoin ne ovat jo ottaneet vas
taan ilmastonmuutoksen tuoman haasteen. Haastattelimme sisä
ilman ja ääniympäristön asiantuntijoita sekä kävimme tutustumassa 
nuorten arkkitehtiopiskelijoiden visioihin tulevaisuuden kivitalosta.

Vierailimme sekä uudis että korjausrakentamisen työmaalla. 
Alan ammattilaisten arjessa näkee, miten  kivirakentaminen pohjaa 
edelleen vahvasti käsityöläisyyteen ja työssä opittuun ammattitai
toon. Nuoria, alasta innostuneita kisällejä kaivattaisiin kipeästi oppi
maan kädentaitoja, mutta heitä ei tahdo löytyä. 

Heitänkin meille kaikille yhteisen haasteen: miten saadaan raken
nusala taas kiinnostamaan nuoria ja heidät tulemaan mestarien op
piin kehittymään alan ammattilaiseksi. Työtä kyllä riittää, sillä raken
taminen ei Suomesta lopu.

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

Kannen kuva:  
As Oy Kristian 17:n peruskorjattu julkisivu, Kuvatoimisto Kuvio Oy.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Lendager Group ja Tero Pajukallio

– Meidän pitää asennoitua rakennusmateriaali
en kierrätykseen kunnianhimoisesti ja rohkeasti. 
Ei saa pelätä ongelmia, vaan ne pitää kääntää 
mahdollisuuksiksi – ja oikein toteutettuina 
myös kannattavaksi liiketoiminnaksi.

”Kiertotalous  
on huikea  
mahdollisuus”

Arkkitehti Ditte Lysgaard Vind, Lendager Group:

Kivestä Muuraamalla lehdessä 2/18 kerroimme Tanskassa raken
teilla olevista ”resurssitaloista” (ressourcerækkerne), joiden julki 
sivut on tehty vanhan olutpanimon tiiliseinistä irrotetuilla moduu
leilla. Lendager Groupin suunnittelemat kolme taloa valmistui viime 
vuonna uudelle Ørestad Syd asuinalueelle lähelle Kööpenhaminan 
lentokenttää. 

– Lendager Group on vastuullisuuden, kestävän kehityksen, 
kierrätyksen ja resurssitehokkuuden pioneeri. Yhdistämme arkki
tehtuurin, kierrätyksen, innovaation ja konsultoinnin. Se monipuolis
taa toimistomme asiantuntemusta ja lisää kilpailukykyä, arkkitehti  
Ditte Lysgaard Vind toteaa.

OPPIA UUSIIN KOHTEISIIN
Resurssitalojen kysyntä yllätti rakennuttajan ja lisää vastaavia koh
teita on tulossa, Lysgaard Vind lupaa.

– Nyt suunnittelemme hyvin saman tapaista projektia ja voimme 
hyödyntää pilotista saamaamme oppia, hän sanoo.

Opeista yksi tärkeimmistä oli, että prosessin pitää olla kunnossa.
– Ja varsinkin se, että älä koskaan sano heti ”ei”. Kun ongelmia 

tulee, pitää vaan hakea ratkaisua. The bigger the problem, the bigger 
the potential! Täytyy myös testata, testata ja testata – kaiken pitää 
toimia myös käytännössä. Ideoiden ja kokeilujen kautta mennään 
pienin askelin eteenpäin. 

Tanskalaisten ”resurssitalojen” tiiliset julkisivut on tehty vanhan  
olut panimon seinistä irrotetuista tiilimoduuleista. Noin sadan asunnon 
kortteli valmistui viime vuonna ja sen suosio yllätti rakennuttajan. 
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Tiilimoduulit irrotettiin käsityönä laikalla.  
Nyt tutkitaan moduulien irrottamisen 
automatisointia, jotta toimintamallia olisi 
skaalattavissa.

– Resurssitalot ovat ihan uusi alueval
taus Tanskassa. Näin ollen meillä ei ollut 
mitään viranomaisten ohjeita tai säädöksiä. 
Emme esimerkiksi rakennuslupaa hakiessa 
tienneet tarkasti, minkälaisia taloista tulisi. 
Jos joku olisi määrännyt, että julkisivus
sa pitää olla 30 prosenttia keltaista ja 70 
prosenttia punaista tiiltä, niin projekti olisi 
pysähtynyt siihen. Onneksi ei, vaan viran
omaisilla on ollut avoin asenne ja tämä on 
ollut mielenkiintoinen oppimismatka kaikille 
osapuolille.

Julkisivuista irrotettiin tiiliä moduuleina, 
joita käytettiin sandwichrakenteen tapaan. 
1960luvun jälkeen muuratusta rakenteesta 
ei saa irrotettua tiiliä yksitellen, koska nykyi
nen laasti on kestävämpää kuin tiili. 

– Moduulien irrottaminen käsin laikalla 
olikin hyvin työlästä. Nyt yliopistolla tutki
taan, miten tuon työvaiheen voisi automa
tisoida, jonka jälkeen toimintamalli olisi 
helpommin skaalattavissa, Ditte Lysgaard 
Vind kertoo.

LAADUKAS LOPPUTUOTE
Lysgaard Vindin mukaan Tanskassa on  
50 000 rakennusta odottamassa purka
mista ja samaan aikaan on huutava tarve 
uusille rakennuksille.

– Nämä kaksi asiaa yhdistämällä saa
daan myös uudenlainen ulottuvuus kierrä
tykseen liiketoimintana.

– Nyt 55 prosenttia maailman ihmisistä 
asuu urbaaneissa ympäristöissä. Vuoteen 
2050 mennessä luvun arvioidaan nouse
van 68 prosenttiin. Kun ihmiset muuttavat 
kaupunkeihin, eri käyttötarkoituksiin tehtyjä 
rakennuksia tyhjenee.

– Rakennusteollisuus käyttää globaalis
ti jopa 70 prosenttia kaikista käytettävistä 
materiaaleista. Tällä menolla meiltä loppuu 
materiaali.

– Me tuotamme nyt aivan liian paljon 
hiilidioksidipäästöjä, joita pitäisikin EU:ssa 
vähentää jopa 70 prosenttia vuoteen 2050. 
Tavoite tuntuu lähes utopistiselta, mutta se 
on paitsi realistista, myös huikea uusi liike
toiminnan mahdollisuus. 

– Kiertotalouden eri muodot ja mahdollisuudet herättivät aluksi 
paljon epäluuloja, mutta nyt asenne on selvästi muuttunut. Raken-
nusjätteelläkin on arvonsa ja sitä hyödyntämällä saadaan aikaan 
myös kannattavaa liiketoimintaa, arkkitehti Ditte Lysgaard Vind 
tanskalaisesta Lendager Groupista sanoo. Hän kävi tammikuussa 
Suomessa puhumassa Vuoden Betonirakenne -seminaarissa.

”The bigger the problem,  
the bigger the potential!”
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Ditte Lysgaard Vind haastaakin esiin 
”muutoksen tekijöitä”.

– Hiilijalanjäljen pienentäminen on hie
noa, mutta se ei riitä – ikään kuin tekisi vain 
pienemmän paheen. Tulevaisuuteen pitää 
suhtautua uudella asenteella. Kierrätykseen 
ja resurssitehokkuuteen täytyy aina laittaa 
tavoitteeksi myös lopputuotteen mahdolli
simman korkea laatu.

Lysgaard Vindin mukaan jopa 11 mil
joonaa rakennusta on tyhjinä eri puolilla 
Eurooppaa.

– Ikävä kyllä, materiaalien laatu ja pit
käikäisyys eivät ole olleet myyntiargument
teina rakennuksissa, jotka ovat  kestäneet 
käyttötarkoituksessaan vain muutaman 
vuosikymmenen. 

JÄRKEVIÄ VALINTOJA
Nyt Lendager Groupilla on yhtenä projekti
na muuttaa Varvstadenniminen teollisuus
alue Malmössä asuinalueeksi. Ensimmäi
set vuokraasuintalot valmistuivat viime 
vuonna.

– Vanhat rakennukset purettiin paikalla 
ja kaikki kierrätettäväksi kelpaava materiaali 
käytettiin uudelleen paikan päällä. Näin li
sättiin paikallista työllisyyttä ja vähennettiin 
materiaalien kuljetusta.

– Kierrättävistä materiaaleista ja raken
nusosista tehtiin seikkaperäinen luettelo: 
mitä materiaali on, mihin sitä voi käyttää, 
mitkä ovat sen edut ja mitä sen käyttäminen 
tarkoittaa rakennuskustannusten kannalta. 

Ditte Lysgaard Vind kutsuu tätä ”mate
rial mapping” prosessiksi.

– Se on avain parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen. Mapping  on kuin Ikean luet
telo niistä ideoista, mitä näistä kierrätysma
teriaaleista voidaan saada aikaan. Arkkiteh
deillä, insinööreillä ja rakennuttajilla pitää 
olla yhteinen näkemys siitä, miten kierrätys 
ja vastuullisuus voidaan ottaa huomioon 
suunnittelussa. 

Ditte Lysgaard Vind muistuttaa, että ra
kennusprojektin suunnittelussa pitää aina 

Rakennusten katoilla on kaupunkipuutarho-
ja. Rakennusten välinen siltakin on kierrätet-
ty: sillä ei enää ollut käyttöä alkuperäisellä 
paikallaan, joten se irrotettiin ja siirrettiin 
yhtenä kappaleena nykyiselle paikalleen.

tiedostaa mahdollisuudet, riskit ja kustan
nukset.

– Kierrätysmateriaalit ovat hankintahin
naltaan yleensä uusia materiaaleja halvem
pia, mutta rakennusprosessissa kaikki muu
kin maksaa eli loppusumma tasapainottuu 
sitä kautta. Kuitenkaan kiertotalouden hyö
dyntäminen ei siis meidän kokemustemme 
mukaan lisää rakennuskustannuksia.

– Tietysti kierrätysmateriaalienkin va
linnoissa pitää pohtia, mikä on järkevää ja 
mikä ei. Pitää tehdä yhteisesti valintoja, joilla 
saadaan oikeasti aikaan myös muutosta. 

Hän muistuttaa, että taloudellisissa 
laskelmissa täytyy ottaa huomioon myös 
rakennusten mahdollisimman korkea käyt
töaste.

– Nykyisin rakennuksia ei hyödynnetä 
tarpeeksi. Harvoin vielä paljoakaan mie
titään esimerkiksi sitä, miten toimitilat 
otetaan käyttöön myös viikonloppuisin ja 
iltaisin. 

”Kiertotalous vaatii kaikilta  
osapuolilta avointa asennetta.”
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”Kuusankosken Leca-soratehtaalle  
on asennettu lämmön talteenottolaitteisto, 
jonka avulla tehtaan hukkalämpö voidaan 

hyödyntää paikalliselle energiayhtiölle  
kaukolämpöverkkoon jaettavaksi.”

Leca Finland Oy

”Tuotantotilojen lämmitys  
tapahtuu pääasiallisesti  

prosessin hukkalämmöllä.”
Wienerberger Oy

”Uusiutuva sähkö otettiin  
käyttöön Pohjoismaissa  

vuoden 2018 alussa.”
Saint-Gobain Finland Oy / Weber

”Energiakatselmusten ja  
energiaremonttien kuten lämmöntuotantojen  
automatiikan muutoksien tuloksena olemme  

päässeet melko helposti merkittäviin  
tuloksiin energian säästössä.”

Rakennusbetoni- ja elementti
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Teksti Tiina Kaskiaro ja Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Shutterstock

lopun kierrätys sekä vaihtoehtoisten raakaaineiden 
etsiminen teollisuuden sivuvirroista ja rakennus ja 
purkujätteistä.

Muuratut rakenteet edistävät myös kiertotaloutta. 
Kiertotalouden keskeisenä ajatuksenahan on, että 
raakaaineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden 
käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset 
ympäristölle vähenevät. 

PROSESSIN PÄÄSTÖT JA ENERGIAN
KULUTUS KURIIN
Monet tuotteista, kuten tiilet ja kevytsora, valmis
tetaan kuumentamalla savea tai kiveä korkeaan 

Muuratut rakenteet yritysryhmän jäsenet suhtautu
vat vakavasti ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, 
monelle se on tasaarvoinen osaalue yhtiön liiketoi
minnassa. Kyse ei ole juhlapuheista, vaan käytännön 
toimista ja tuloksista. Tässä jutussamme haluam
me nostaa esiin suurempia ja pienempiä toteutunei
ta käytännön esimerkkejä eri toimintaalueilta.

Ympäristövastuusta huolehtiminen tarkoittaa, 
että yritys tunnistaa aiheuttamansa ympäristövai
kutukset ja hallitsee ne. Rakennustuoteteollisuudes
sa mahdollisuuksia ympäristövaikutusten pienen
tämiseen ovat tuotannon päästöjen vähentäminen, 
prosessijätteen vähentäminen, tuotteiden elinkaaren 

Yritysten ja yhteisöjen vastuullisuuskysymykset kiinnostavat sekä asiakkaita 
että ympäröivää yhteiskuntaa. Vastuullisuus ja siitä viestiminen eivät edellytä 
näyttäviä kampanjoita – merkittäviä ympäristötekoja saadaan aikaiseksi  
vähemmälläkin rummutuksella.

Muuratut rakenteet kohti 
hiilipihiä tulevaisuutta

”Tällä koko asialla  
on kova kiire ja itse asiassa  

olemme jo myöhässä.”
Saint-Gobain Finland Oy / Weber 

”Joensuun tehtaiden lämmitysjärjestelmä  
muutettiin vuonna 2018 öljypohjaisesta neste-

kaasukäyttöiseksi. Kiviainesten sulatus ja lämmi-
tys hoidetaan lämpökeskuksen hukkalämmöllä. 

Investointi pienensi tehtaiden energian kulutusta 
50 % ja CO2 -päästöjä 60 %.”

Lakan Betoni Oy
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lämpötilaan, jotta luonnon raakaaineista saadaan 
tuotettua kestäviä, turvallisia ja monikäyttöisiä ra
kennustuotteita. 

Näissä prosesseissa päästöjen vähentäminen 
on yksinkertaisimmillaan mahdollista siirtymällä 
fossiilisista polttoaineista kierrätys ja biopohjaisiin 
polttoaineisiin, sekä hyödyntämällä tuotannon hukka
lämpöä joko omissa prosesseissa tai kaukolämpönä 
alueen kiinteistöjen lämmitykseen.

Energian säästäminen on tehokas keino hillitä 
ilmastonmuutosta

Yleinen mielikuva on, että esimerkiksi energiaa 
syövään tilojen lämmitykseen voidaan vaikuttaa vain 
suurilla investoinneilla. Kuitenkin myös kevyillä rat
kaisuilla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. Ym
päristön kannalta myös pienistä puroista kasvavat 

virrat ovat merkittäviä, ja yksittäiselle yritykselle tai 
yhteisölle säästö on usein taloudellisesti merkittävä.

KORVAAVIA TUOTTEITA SEMENTILLE
Sementin korvaajaksi kelpaavia sivuvirtoja ja jätteitä 
kertyy muun muassa kaivostoiminnasta ja louhin
nasta, paperi, mineraali ja metallituotteiden val
mistuksesta, energiatuotannosta ja rakentamisesta. 

Ainesosat ovat peräisin maaperästä ja koostuvat 
näin ollen maaperän perusalkuaineista, kuten piistä, 
kalsiumista, raudasta, alumiinista ja magnesiumista.  
Nämä kemialliset komponentit pystyvät sopivissa 
olosuhteissa reagoimaan samalla tavoin kuin se
mentti, myös kovettumaan. Yksi osaratkaisu päästö
ongelmaan ovatkin juuri geopolymeerit ja muut vaih
toehtoiset sementit.

”Biokaasu ei juurikaan vaadi  
investointeja, kun sitä on saatavilla  

ja asiakaskunta valmis maksamaan hieman  
korkeamman valmistuskustannuksen. Selvitämme 
mahdollisuutta tarjota biokaasulla poltettuja tuot-
teita. Uskomme, että pystymme tarjoamaan bio- 
kaasu-vaihtoehdon vietä tämän vuoden aikana.”

Wienerberger Oy

”Keveys, lämmöneristävyys ja pitkäaikais- 
kestävyys tekevät Leca-sorasta ainutlaatuisella  

tavalla kierrätettävän ja uudelleen käytettävän tuotteen. 
Vuosikymmeniä vanhan Leca-soran uudelleenkäyttö  

on nykyään normaali osa jatkuvaa toimintaa.”
Leca Finland Oy

”Olemme kehittäneet  
yhteistyössä tutkimushankkeiden  

kanssa viherkatto-tuotetta, jossa hyödynnetään 
myös kierrätysmateriaaleja kuten tuotantomme 
kevytsorabetonin sivuvirtoja ja järven hoitotoi-

menpiteinä leikattuja järvikortetta.”
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
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”Pyrimme mahdollisimman  
laajaan uusiutuvan energian käyttöön 

tuotanto prosessissa, esimerkiksi bioenergian 
käyttö tiilen kuivaamisessa sekä  

päästötön sähköenergia.”
Lakan Betoni

”Tuotantoprosessia on pyritty  
kehittämään muun muassa energiatase- 

mittauksin ja säädöin ja laatua kehittämällä 
siten, että prosessista syntyvä hävikki on 
mahdollisimman pieni sekä kierrättämällä 

oman tuotannon ja varaston  
hylkymateriaalit.”

Wienerberger Oy

”Etsimme jatkuvasti ympäristö- 
ystävällisempiä polttoaineita ja testaamme niitä  

tuotannossamme. Tehtaalla on testattu lähes 30 erilaista 
bio- ja kierrätyspolttoainetta tai jätettä, ja sen ansiosta  
jo reilut puolet tuotannon käyttämästä energiasta on  

peräisin bio- ja kierrätyspolttoaineista.” 
Leca Finland Oy

”Investointi omaan murskauskalustoon  
mahdollistaa erilaisten keraamisten jätevirtojen  

hyödyntämisen. Omien hylkytuotteiden lisäksi otamme  
vastaan keraamisia jakeita suoraan teollisuudesta  

sekä yhdyskuntajätteenä kaupunkien jätehuoltoyhtiöiltä.  
Keraamisen materiaalin lisäksi otamme vastaan myös  
muiden teollisuushaarojen sekundäärivirtoja. Vuonna  

2019 kierrätysaineiden yhteenlaskettu osuus  
koko tuotannon massasta oli yli 35 %.”

Tiileri
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Arkkitehtitoim

isto K2S

 

Ympäristöministeriön mukaan rakennussektorin 
päästövähennystalkoissa on etsittävä uusia avauk
sia. Valmisteilla olevassa rakentamisen ohjauksessa 
tarkasteluun on otettu ennen kaikkea rakennuksen 
elinkaaren alku ja loppupää eli rakennusmateriaa
lien valmistus, rakentaminen, rakennusjätteen syn
nyn ehkäisy ja kierrätys. 

Ministeriö laatii parhaillaan vähähiilisen rakenta
misen kriteeristöä ja on laatinut muun muassa ra
kennuksen hiilijalanjäljen arviointimenetelmän sekä 

hallinnon tiekartan kohti vähähiilistä rakentamista. 
Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista 
hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020luvun 
puoliväliin mennessä.

Muurattujen rakenteiden yritykset muistuttavat 
ministeriötä siitä, että rakennuksen käytönaikaisen 
energiankulutuksen hiilijalanjälki tulee jatkossakin 
ottaa huomioon siten, ettei sen laskennallinen arvo 
ennen rakennuksen käyttöönottoa ohjaa vääriin va
lintoihin. 

TERVEISIÄ LAINSÄÄTÄJILLE JA ALAN MUILLE TOIMIJOILLE

”Rakennusten elinkaaren aikaisen  
energian kulutuksen vähentämisessä uudis-
rakennuksissa ollaan jo pitkällä, mutta varsi-
nainen haaste on olemassa oleva rakennus-

kanta. Miten peruskorjausvaiheessa voitaisiin 
parantaa energiatehokuutta?”

Lakan Betoni

”Rakennusten käytönaikaisten päästöjen  
vähentäminen myös rakenteellisen energiatehokkuuden  

avulla uusiutuvan energian käyttöönoton lisäksi on äärimmäisen 
tärkeää myös tulevaisuudessa. Käytön aikaiset päästöt ja  

rakennukseen sitoutuneen hiilen pienentäminen  
kulkevat käsi kädessä.” 

Saint-Gobain Finland Oy / Weber  
”Tarkastellaan rakennuksen koko  

elinkaaren vaikutuksia. Lainsäädännön tulisi 
suhtautua tasapuolisesti kaikkien rakennus-

materiaalien valmistukseen ja käyttöön.”
Rakennusbetoni- ja elementti

”Faktoissa pysyminen ja  
osaoptimoinnin välttäminen on tärkeää,  

jotta luottamus rakentamisen vastuullisten 
ratkaisujen edistämiseen säilyy.”

Leca-Finland Oy

”Uusiokäyttö- ja kierrätysmateriaalien  
käyttö on tällä hetkellä vaikeaa lainsäädännöstä 

johtuen. Esimerkiksi kierrätyskevytsoran CE-merkintä 
on lähes mahdotonta ja vaatimustenmukaisuuden 

osoittaminen muuten hyvin vaikeaa.”
Leca Finland Oy
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Teksti Tia Härkönen Kuvat Vesa Ranta, Olli Urpela ja Arkkitehtitoim
isto Lahdelm

a & M
ahlam

äki Oy

Miljoonia  
tiiliä muurarin 

ansioluettelossa

– Muurarin nämä työt on aina opittu  
vain tekemällä. Perinteinen mestari-kisälli 
-malli toimii yhä edelleen, KJL Muuraus 
Oy:n Kalle Lahtinen sanoo.

Muurari on yksi perinteisimmistä rakennus
alan ammateista, ja työn laadukas jälki vaatii 
tekijältään vahvaa käden taitoa. Helsingin 
Kalasatamaan kesällä 2020 valmistuva 
Kaupunki ympäristötalo ja vuoden 2019  
Kestävä kivitalo palkinnon saanut Punainen 
Mylly Oulussa ovat erinomaisia esimerk kejä 
muurarilta vaadittavasta osaamisesta.

KJL Muuraus Oy:n Kalle Lahtinen kääntää 
autonsa nokan Lahdesta kohti Helsingin 
Kalasatamaa aamuisin jo ennen kukon
laulua. Työmatka uuden Kaupunkiympä
ristötalon rakennustyömaalle sujuu silloin 
ilman ruuhkia. 

Kaupunkiympäristötalon rakentaminen 
alkoi helmikuussa 2018. Valmistuessaan 
kesällä 2020 se kokoaa Helsingin kaupun
gin kaupunkiympäristön toimialan palvelut 
saman katon alle. 
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Yli 40 000 neliömetrin laajuinen Kau
punkiympäristötalo koostuu seitsemästä 
maanpäällisestä kerroksesta ja yhdestä 
maanalaisesta kerroksesta. Rakennukseen 
tulee 1 100 työpistettä yhteensä noin 1 500 
työntekijälle. Näyttävin muuratuin holvi
kaarin varustettu Kaupunkiympäristötalo 
noudattelee julkisivultaan Kalasataman 
teollisten tiilirakennusten ilmettä. 

Kaupunkiympäristötalo rakentuu Skans
kan projektinjohtourakkana. Kalle Lahtisen 
ja hänen veljensä Joonas Lahtisen omis
tama KJL Muuraus vastaa muurauksista 

Skanskan aliurakointina. Työmaalla on hei
dän yrityksestään noin kymmenen miestä 
tekemässä varsinaisia muurauksia ja oheis
töissä saman verran. Kalle Lahtinen ei toi
mi kohteessa vain pomona, vaan osallistuu 
aktiivisesti muuraustöihin.

MILJOONA TIILTÄ MUURATTAVANA
Vaikka Kaupunkiympäristötalon rakenteet 
ovat lähinnä betonia ja terästä, julkisivut 
ovat kokonaan tiilestä. Niitä rakennukseen 
uppoaa yli miljoona. Muurarien työhön haas
tavan elementin tuo se, että ikkunoita on 
lähemmäs 800. Sen vuoksi pilarimuuraus
ta riittää ja pieniä tiilenpätkiä menee paljon. 

Yksi talon erikoisuus on myös julkisivun 
suuret kaaret. Niitä on seitsemän, joista nel
jä on yhden kerroksen korkuisia ja kolme 

kahden kerroksen korkuisia. Lisäksi yksi 
kaari sijaitsee talon kulmassa. Tiilet on 
muurattu kaaren muottiin ja ramloitettu 
eli kiinnitetty tiilisitein tiheästi yläpuoliseen 
valuun. 

– Kaarien tekeminen on ollut selvästi 
hitaampaa kuin talon muut muuraustyöt, 
Lahtinen kertoo.

AMMATTIYLPEYS JA LAATU  
KÄSI KÄDESSÄ
Muuraus on vahvasti käsityöammatti ja 
hyvä kädenjälki kertoo laadusta. 

– Se innostaa myös itseäni ja tuo ylpeyt
tä omasta työstä. Jos on haastava kohde, 
voi työn jäljestä analysoida päivittäin oman 
tekemisen tason, pohtii muurauksia vuo
desta 2002 tehnyt Lahtinen. 

Kaupunkiympäristötalon julkisivuun tulee 
seitsemän kaarta, joista yksi sijaitsee talon 
kulmassa. Tiilet on muurattu kaaren muot-
tiin ja ramloitettu eli kiinnitetty tiilisitein 
tiheästi yläpuoliseen valuun. 

”Muuraus on vahvasti  
käsityöammatti ja hyvä  
kädenjälki kertoo laadusta.”
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Uusia materiaaleja tulee myös tasai
sesti ja ne helpottavat työtä:  – Esimerkiksi 
väliseinissä on siirrytty normaalimuurauk
sesta ohutsaumamuuraukseen. Se on no
peampaa ja edullisempaa tehdä. Aiemmin 
seiniä tehtiin myös enemmän kahitiilestä, 
nyt liimakivestä, hän huomioi.

Lahtisella on rakennusalan perustut
kinto. Muuraushommiin hän hankkiutui 
erikoistuakseen ja uuneja muuranneen 
perhetutun inspiroimana. Joonasveli on 
opiskellut alalle oppisopimuksella ja lähti 
yhteiseen yritykseen veljen mukana.

– Tänä päivänä ei ammattikoulusta tule 
enää suoraan valmiita muurareita. Muuten
kin nämä työt on aina opittu vain tekemäl
lä. Perinteinen mestari–kisälli malli toimii  
yhä edelleen.

Haastavimmaksi työssään Lahtinen 
ei koe muuraamista sinänsä, vaan kiireen, 
tiukat aikataulut ja päällekkäiset työvaiheet, 
joita on erityisesti isoilla työmailla. Alan yrit
täjälle myös ammattitaitoisen työvoiman 
riittävyys aiheuttaa painetta. 

– Omassa porukassani melkein kaikki 
ovat paikkakuntalaisia ja yritystä laajenne
taan pikkuhiljaa, kun saadaan kasvatettua 
lisää osaavia muurareita. Tulevaisuuden 
Suomen rakentajana haluaisin, että työn 
tekeminen kannattaa ja ammattitaidostaan 
saa ansaitsemansa palkan, hän toteaa.

KIERRÄTYSTIILET  
TAIDONNÄYTTEENÄ
Vuonna 1924 valmistunut Vaasan höyry
mylly on ollut Oulussa Toppilansalmen 
satamamiljöön symboli. Sen tiiliset päädyt 
muistuttavat edelleen vanhasta vilkkaasta 
satamasta ja myllyn toiminnasta, vaikka 
niiden väliin on tehty moderni uudisosa. 
Rakennuksen päädyistä toinen on alku
peräinen, mutta toinen on muurattu uudel
leen vanhoista tiilistä kymmenen metrin 
päähän alkuperäisestä paikastaan. 

Vuonna 2019 valmistunut As Oy Toppi
lan Punainen Mylly on nyt satamaalueen 
tyylikäs maamerkki.

”Alan yrittäjälle ammattitaitoisen  
työvoiman riittävyys aiheuttaa painetta.”

Näyttävin muuratuin holvikaarin varustettu 
Kaupunkiympäristötalo noudattelee julkisivul-
taan Kalasataman teollisten tiilirakennusten 
ilmettä. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkki-
tehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.

Kaupunkiympäristötalon julkisivun muuratut 
kaaret ja isot ikkunat antavat ilmettä myös 
sisätiloille.

Toppilan aluetta on rakennettu kulunei
den kymmenen vuoden aikana melkoises
ti. Useita alueelle nousseista taloista ovat 
olleet muuraamassa Oulun MMmuuraus 
Oy:n omistajaveljekset Martti ja Mikko  
Perunka. Siinä sivussa he ovat seuranneet, 
mitä vanhalle myllylle tapahtuu.

– Rakennuksen purkuvaiheessa toisen 
päätysivun tiiliä puhdistettiin ja siinä yhtey

dessä meiltä kysyttiin, olisiko seinän uudel
leenmuuraus meidän hommiamme. Työ on 
ollut varmastikin uramme haastavimmas
ta päästä. Tarkkana sai olla, että kaikki tuli  
juuri samalla lailla kuin vanha päätyseinä 
oli ollut ulosvetoineen ja kuviointeineen. 
Vanhojen tiilien uudelleen käyttö toi oman 
lisämausteensa, sillä vanhojen tiilien mitat 
ovat paljon isommat kuin nykytiilien. Van
han Myllyn päätyseinät ovat siitä syystä 
todella paksut, Martti Perunka kuvailee.

Muurariveljesten työtä ohjasi museo
viraston ohjeistus.

– Meistä tuntui, että vanhoilla tiilillä 
niin isosta pinnasta tulee ruma ja seinästä  
epätasalaatuinen. Museoviraston arkki
tehti ja hankkeen suunnittelija kuitenkin 
vakuuttivat, että siitä tulee juuri sellainen 
kuin pitääkin. Kun julkisivu valmistui, olim
me samaa mieltä. Lopputulos on kaunis.  
Ohikulkijoiden olen kuullut kommentoivan, 
”miten hyvä on, että tuo seinä jätettiinkin 
pystyyn”. Kyllä hymyilytti, kun he osoittivat 
juuri sitä alunperin purettua ja uudelleen
muuraamaamme siirrettyä seinää.

Punaisen Myllyn muurausurakka kesti 
kaikkineen nelisen kuukautta ja veljesten 
lisäksi apuna oli Jarkko Höglund, joka 
työskentelee MMMuuraukselle.
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OIKEA URAVALINTA
Martti Perunka on pitkän linjan ammatti
lainen. Hän kävi Rovaniemellä ammatti
koulun muuraribetonimies linjalla 1960 
luvun lopulla. Töitä nuorimies sai heti val
mistuttuaan omalta opettajaltaan, joka 
oli perustanut Kokkolaan alan yrityksen. 
Oman firman Perunka pisti veljensä kans
sa pystyyn Torniossa 1984. Työsarkana 
olivat ensin omakotitalot ja myöhemmin 
etupäässä rakennusliikkeiden työmaat ali
hankkijan roolissa.

– Koulutus oli hyvä pohja, mutta kyllä 
tässä ammatissa työ tekijäänsä opettaa ja 

vuosien kokemus muovaa kisällistä mesta
rin. Uran aikana on tullut muurattua parisa
taa kerrostaloa ja satakunta omakotitaloa. 
Se tarkoittaa yli seitsemää miljoonaa tiiltä 
50vuotisen muurariuran aikana.

Uravalintaansa Martti Perunka on tyy
tyväinen ja kaksoisveli Mikko on samaa 
mieltä.

– Jos pitäisi uudestaan valita, olisi polku 
varmasti samanlainen. Oman kädenjäljen 
näkeminen tuntuu palkitsevalta. Töitä on 
myös aina riittänyt, eikä koskaan ole tarvin
nut itseään kaupata, Martti Perunka kertoo.

Ei siis mikään ihme, että veljeksiä pyy
dettiin myös vuoden 2019 Kestävä kivitalo 
palkinnon saaneen Punaisen Myllyn muu
rareiksi.

– Muurarin työ on vaativaa ja raskasta,  
mutta myös vaihtelevaa joka päivä. Eniten 

muurauksia olemme tehneet Oulun seu
dulla. Pohjoisin työkohde itselläni on ollut 
Utsjoella ja eteläisin Kyproksella YKkomen
nuksella ollessani.

Pikku hiljaa 70vuotiaat Martti ja Mikko 
Perunka hidastavat työtahtia. Ensi kesäk
si on kuitenkin sovittuna vielä ainakin yksi 
isompi muurauskohde. Terveyttä veljeksillä 
on riittänyt työn fyysisestä rasittavuudes
ta huolimatta. Liikunta ja urheileminen on 
ollut avainasemassa nuoresta asti ja ovat 
edelleen. 

Samaa toteaa myös  Kalle Lahtinen, 
jonka askelmittariin kertyy työmaalla  
25 000–30 000 askelta joka päivä. – Lisä
liikunta on kuitenkin tärkeä palautumis ja 
rentoutumiskeino työpäivien jälkeen, sanoo 
kotikaupunkinsa kortteliliigassa futista pe
laava Lahtinen. 

Vanhan myllyn uudelleen käytetyt tiilet  
ovat kuitenkin teknisesti hyvässä kunnossa 
eli As Oy Toppilan Punaisen myllyn rakenne 
kestää yhtä hyvin kuin uusista tiilistäkin 
muurattu. Toisaalta tiilien uusiokäyttö säästi 
huomattavasti jätekustannuksissa ja on 
kiertotaloutta parhaimmillaan. Rakennuksen 
toteuttajille myönnettiin vuoden 2019 Kes-
tävä Kivitalo -palkinto.

– Vanhan höyrymyllyn tiilipäädyn uudel-
leenmuuraus on ollut varmastikin uramme 
haastavimmasta päästä, MM-muuraus Oy:n 
Martti Perunka kertoo. 

”Töitä on myös  
aina riittänyt,  
eikä koskaan  
ole tarvinnut  
itseään kaupata.”
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Teksti Jari Kupiainen Kuvat Sam
i Viitalo ja W

ikim
edia.org

Sippolan punatiilikirkko puhdistettiin ulkoasultaan käyttämällä  
kuivajääpuhallusta. Valmista tuli kolmessa päivässä ja loppu- 
tulos on siisti. Kuivajääpelletit siistivät julkisivun hellävaraisesti  
ja kirkon rakenteet pysyivät kuivina.

Tiilijulkisivu  
puhtaaksi kuiva- 
jääpuhalluksella

SIPPOLAN KIRKKO:

 TIILIJULKISIVUN PUHDISTUSMENETELMIÄ 

 HARJAPESU VEDELLÄ on ensisijainen menetelmä 
lika- ja nokitahroille

– Pinttynyt lika, ilman- ja liikenteen saasteet ja  
töhryt vaativat enemmän

 KUIVAJÄÄPUHALLUS: hellävarainen, siisti ja  
turvallinen, hinta 10–25 euroa m2

 HÖYRYPUHDISTUS: kuivahöyry, korkea lämpötila, 
kustannustehokas, hinta 5–10 euroa m2

 HIEKKAPUHALLUS JA MÄRKÄHIEKKAPUHALLUS: 
tehokas, karhentaa pintaa, hinta 12–15 euroa m2

 SOODAPUHALLUS: hellävarainen, kohde usein  
suojattava, hinta 15–19 euroa m2

– Menetelmien kanssa voidaan käyttää kemiallisia 
puhdistusaineita lisätehon saamiseksi

– Vaativissa julkisivukohteissa pinnat voidaan  
suojata likaa hylkivillä aineilla
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Sippolan kirkko on Anjalankosken seura
kunnan pääkirkko ja kuuluu Kouvolan seu
rakuntayhtymään. Kirkon suunnitteli arkki
tehti C.J. von Heideken Turusta. Kirkko 
rakennettiin vuosina 1878–1879, muodol
taan se on pitkäkirkko ja edustaa tyyliltään 
uusgoottilaista arkkitehtuuria.

Kirkon julkisivuun oli kertynyt jäkälää 
vuosikymmenten aikana. Tihein kasvusto 
oli rakennuksen varjoisella puolella puiden 
lähellä. Vihreä jäkälämatto erottui punaises
ta tiilipinnasta paljain silminkin. Julkisivu 
piti puhdistaa, ettei vaurioita pääsisi syn
tymään ja kirkkorakennus säilyisi uusille 
sukupolville.

– Etsimme sopivaa urakoitsijaa ja hyvää 
menetelmää hauraan tiilipinnan puhdistami
seen. Päädyimme Pohjolan Erikoispintaan 
alan osaajana ja kuivajääpuhallukseen työ
menetelmänä sen hellävaraisuuden vuoksi, 
Kouvolan seurakunnan huoltomestari Jani 
Mäkelä kertoo.

Aluksi kuivajääpuhallusta testattiin 
muutaman neliön alueelle. Koe osoitti me
netelmän soveltuvan kirkon vanhan tiili
julkisivun siistimiseen. Kuivajääpellettejä 
puhallettiin paineilmalla tiilipintaan, pelletit 
kaasuuntuivat, haihtuivat ilmaan, puhdisti
vat pintaa ja punatiiliverhous paljastui kai
kessa loistossaan.

– Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulok
seen. Sovitussa aikataulussa ja kustannus
arviossa pysyttiin. Aikataulu jopa alitettiin. 
Olimme varautuneet viikkoon, mutta itse 
puhdistus hoidettiin kahdessa päivässä ja 
kolmantena korjattiin työvälineet pois, Jani 
Mäkelä sanoo.

Sippolan kirkon puhdistustyön tilasi 
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö
palvelut. Huolto sisältyi yhtymän vuoden 
2019 korjausinvestointeihin. Rakennuksen 
julkisivu saatiin kuntoon ja puhdistettua juuri 
parahiksi kirkon 140vuotisjuhliin.

HERKKIEN PINTOJEN PUHDISTUS
MENETELMÄ
Kuivajääpuhallus soveltuu tiilijulkisivujen 
puhdistukseen. Menetelmä poistaa muun 
muassa jäkälää, sammalta, levää ja ho
merihmastoa. Puhallusta voidaan käyt
tää myös sisällä esimerkiksi hirsipintojen 

siistimiseen. Kuivajääpuhallusta pidetään 
turvallisena ja siistinä puhdistustapana. 
Se ei kastele pintaa, ja on tämän vuoksi 
rakenteiden kannalta hyväksi.

– Valmistelimme laitteet, rajasimme 
alueen ja hoidimme työn. Sippolan kirkon 
puhdistukseen meni kaksi pitkää työpäivää. 
Nopeutta voidaan lisätä puhalluskalustoa 
kasvattamalla. Kirkon korkeimmalle osuu
delle tarvitsimme nosturiautoa, Pohjolan 
Erikoispinnan toimitusjohtaja Niko Park-
kinen kertoo.

Kuivajääpuhalluksessa suojauksen tar
ve on yleensä muita puhdistusmenetelmiä 
vähäisempi. Esimerkiksi Sippolan kirkkoa  
ei tarvinnut suojata ollenkaan. Työntekijöillä  
sen sijaan tulee olla asiallinen vaatetus  
kuten pesupuku, hengitys ja silmäsuojaimet 
sekä hyvät työkäsineet ja jalkineet. 

Kuivajäällä tarkoitetaan hiilihaposta teh
tyjä pellettejä. Niitä valmistaa muun muassa 
AGA ja Woikoski teollisuuden prosesseissa 
syntyneestä hiilidioksidista. Kiinteän hiili

Kuivajääpuhallusta kokeiltiin parin neliön 
alueella ennen kuin varsinaiseen puhdistus-
työhön ryhdyttiin. 

dioksidin keksi ranskalainen kemisti Thilo
rier, ja kuivajää kehitettiin Yhdysvalloissa 
aluksi ilmailuteollisuuden käyttöön. Kuiva
jääpuhallusta on käytetty maassamme noin 
viisi vuotta julkisivujen puhdistukseen. Kui
vajään lämpötila on 78 astetta celsiusta.

– Tiilijulkisivujen siistimisessä kuivajää 
on kustannustehokas, työstä ei synny toi
siojätettä, kosteusvaurion riskiä ei ole eikä 
kuivajääpuhallus normaalisti tarvitse suo
jauksia, Niko Parkkinen kertoo.

Sippolan kirkon puhdistustyön tilasi 
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö
palvelut. Huolto sisältyi yhtymän vuoden 
2019 korjausinvestointeihin. Rakennuksen 
julkisivu saatiin kuntoon ja puhdistettua juuri 
parahiksi kirkon 140vuotisjuhliin.

KESTÄVÄ JA  
TUULETTUVA RAKENNE
Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu 
tiilirakenne kestää vuosikymmeniä ja enem
mänkin. Rakenne ei juuri kaipaa kunnostusta 
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käyttöikänsä aikana. Tiilijulkisivuihin liittyvät 
rakenteet kuten räystäät, ikkunapellitykset, 
sadevesijärjestelmät ja liikuntasaumat tulee 
tarkastaa säännöllisesti.

– Julkisivutiilet kestävät hyvin pakkasta. 
Tiili on läpi hengittävä materiaali, joka ottaa 
vastaan kosteutta ja myös kuivuu nopeasti 
olosuhteiden muuttuessa, Wienerbergerin 
markkinointipäällikkö Maiju Paasiviita 
muistuttaa.

Tiilijulkisivun ja kantavan seinäraken
teen väliin jätetään ilmarako, joka estää 
kosteuden pääsyn rakenteisiin ja pitää 
lämmöneristeet kuivina. Tuulettuva julki
sivurakenne tasaa tehokkaasti ulkoisten 
olosuhteiden vaihteluita ja on ratkaisuna 
kosteusteknisesti turvallinen.

Ensisijainen puhdistus tiilijulkisivun lika 
ja nokitahroille on harjapesu vedellä. Tahran
poistoon voidaan käyttää myös kohteesta 
riippuen höyryä, soodaa, hiekkaa, näiden 
yhdistelmiä tai kuivajääpuhallusta. Joskus 
lian poistaminen tiilipinnasta vaatii kemial
lisia puhdistusaineita. 

– Vaativissa kohteissa julkisivu voidaan 
myös käsitellä suojaaineilla. Niillä saadaan 
likaa hylkivä pinta eikä rakenteen hengittä
vyys heikkene, Maiju Paasiviita kertoo.

 
KOHTEESEEN SOPIVA 
PUHDISTUS MENETELMÄ
Tiilijulkisivun puhdistus vaatii tietoa, osaa
mista, sopivat laitteet ja aineet sekä koh
teeseen parhaiten sopivan menetelmän. 
Tummat tiilet kestävät paremmin erilaisia 
puhdistusmenetelmiä kuin huokoisemmat 
vaaleat tiilet. 

– Valitsemme julkisivun puhdistuk
seen aina sellaisen menetelmän, joka on 

 SIPPOLAN KIRKKO, ANJALANKOSKI 

 Muodoltaan punatiilinen pitkäkirkko  
edustaa arkkitehtuuriltaan uusgotiikkaa

 Rakennettiin 1878–1879 arkkitehti  
C.J. von Heidekenin suunnitelmien mukaan

 Kirkkoa on korjattu vuosina 1903 ja 1927, 
kirkontornissa on neljä kelloa

 Rakennukseen mahtuu tuhat henkilöä, 
sisällä urut, piano ja äänentoisto

 Anjalankosken pääkirkko
 Tiilijulkisivun puhdistus:  
kuivajääpuhallus, tilaaja Kouvolan 
seurakuntayhtymä, urakoitsija Pohjolan 
Erikoispinta, urakka-aika kolme päivää, 
kustannukset noin 5 000 euroa

riittävän tehokas ja aiheuttaa ympäristölle 
mahdollisimman vähän haittaa kuten veden 
valumista, likaa tai melua. Menetelmä voi 
olla höyrypesu, kuivajääpuhallus, paine pesu, 
hiekkapuhallus tai märkähiekkapuhallus, 
EteläSuomen Erikoispuhdistuksen toimi
tusjohtaja Harri Jutila kertoo.

Höyrypesussa käytetään vähän vettä 
ja sopivaa painetta. Vesi saadaan jopa 150 
asteen lämpötilaan, jolloin höyry puhdistaa 
eivätkä rakenteet kastu. Hiekka tai märkä
hiekkapuhallus voi soveltua julkisivun ja 
parvekkeen puhdistamiseen, kun halutaan 
poistaa esimerkiksi maalia ja karhentaa pin
taa. Painepesu oikealla vedenpaineella saat
taa joissain tapauksissa olla hyvä ratkaisu.

– Julkisivuja voidaan puhdistaa oikeas
taan aina, kun lämpötila on plussan puolel

la. Oma suosikkini on höyrypesu 140–150 
celsiusasteen lämpöisellä vedellä. Se on 
hiljainen menetelmä, ei tunkeudu raken
teisiin eikä juuri aiheuta veden valumista. 
Tarvittaessa höyrypuhdistuksessa voidaan 
käyttää myös sopivia kemikaaleja, Harri  
Jutila sanoo.

EteläSuomen Erikoispuhdistus urakoi 
tiili ja muiden julkisivujen puhdistuksia 
pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampe
reella. Yrityksellä on toteutettuja kohteita 
niin Helsingin keskustassa, isojen rakennus
liikkeiden työmailla kuin myös omakotitalon 
tiilijulkisivun puhdistuksia pientaloalueilla. 

Pohjolan Erikoispinta puhdisti kirkon 
julkisivun kuivajääpuhalluksella kolmessa 
päivässä. Rakennuksen korkeimpien osien 
siistimiseen tarvittiin nosturiautoa. 
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Julkisivuremontti 2019 kilpailussa palkittu As Oy Kristian 17:n jugendjulkisivu 
on upea esimerkki pieteetillä toteutetusta kolmikerrosrappauksesta.

Kaunis kuin karamelli

Helsingin Kruunuhaasta löytyy monia 
kauniita rakennuksia. Rakennustoimisto 
Nyberg & Löppösen suunnittelema, vuon
na 1906 valmistunut As Oy Kristian 17 on 
vuoden 2018 lopussa valmistuneen perus
teellisen julkisivuremonttinsa jälkeen to
dellinen jugendarkkitehtuurin helmi. Talon 
kadunpuolinen julkisivu on täynnä mielen
kiintoisia koristeellisia yksityiskohtia eikä 
sen haastavan vaihtelevan rappauspinnan 
toteuttaminen ole voinut olla helppoa.

As Oy Kristian 17:n julkisivuremontti 
saikin kolmannen palkinnon asuntoosake
yhtiöille suunnatussa Julkisivuremontti 
2019 kilpailussa. 

Kilpailun tuomariston mukaan vuonna 
1906 valmistuneen talon julkisivuremontti 
oli erittäin onnistunut esimerkki jugendajan 
arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta 
kulttuuriperintötyöstä. 

AMMATTILAISET ASIALLA
As Oy Kristian 17:n julkisivuremontissa 
korjattiin kerralla sekä julkisivu, katto että 
parvekkeet. Julkisivu haluttiin palauttaa 
mahdollisimman pitkälle alkuperäiseen 
asuunsa.

Suurten linjojen ja pienten detaljien 
muodostamassa teknisesti vaativassa 
korjaamisessa kokeneisiin ammattilaisiin 
tukeuduttiin sekä suunnittelu että toteu
tusvaiheessa. 

As Oy Kristian 17:n julkisivuremontin 
suunnittelusta vastasi Sweco Taloyhtiöpal
velut. Pääsuunnittelijana kohteessa toimi 
arkkitehti Olli Jokinen ja rakennesuunnit
telijana sekä työn valvojana Pasi Havia. 

Sweco Taloyhtiöpalvelut ei vielä tois
taiseksi ole laajalti tunnettu nimenomaan 
näyttävien arvokohteiden julkisivuremont
tien suunnittelusta, mutta tilanne on muuttu
massa. As Oy Kristian 17:n lisäksi vastikään 
on valmistunut Töölössä Temppelikatu 
1:ssä sijaitsevan, vuonna 1912 rakennetun 
kiinteistön hyvin monimuotoisen ja koris
teellisen julkisivun korjaus. 

– Suunnittelussa on myös kolme yli 
satavuotiaan arvotalon julkisivuremonttia, 
Havia kertoo. 

Suunnittelijalta arvotalon julkisivukor
jaus edellyttää paitsi ammattitaitoa, myös 
tietynlaista nöyryyttä. 

– Alkuperäisen suunnitelman kunnioit
taminen on ensiarvoisen tärkeää. Näissä 
töissä arkkitehti ei voi ryhtyä sooloilemaan, 
Jokinen korostaa. 

ALKUPERÄINEN JULKISIVU  
SELVITETTIIN
As Oy Kristian 17:n julkisivuremontin kor 
jaussuunnittelussa tukeuduttiin rakennus
historialliseen selvitykseen, hyödynnettiin 
vanhoja piirustuksia sekä valokuvia talosta 
ja lähiympäristöstä.

Helsingin keskustakohteiden julkisivuis
ta valokuvia onneksi on olemassa. Niinpä 
julkisivu on kohtalaisen helppo saada en
nallistettua, jollei sitä ole vuosien saatossa 
liikaa muutettu tai korjattu pilalle. 

As Oy Kristian 17:n julkisivua oli vuosien 
varrella paikkakorjattu ja maalattu, mutta 
laajempia korjaustöitä ei kuitenkaan ilmei
sesti ollut tehty 1960luvun jälkeen.

– Vanhoja rakennesuunnitelmia koh
teesta ei kuitenkaan ollut olemassa. On 
tavallista, ettei tämän ikäisistä kohteista 
ole ikinä tehty leikkauskuvia, vaan pelkät 
tasokuvat, mutta tästä kohteesta ei löytynyt 
niitäkään, Havia pahoittelee.

Vanha jäljellä oleva rapattu julkisivupinta 
oli sileä roiskerapattua pohjakerrosta lukuun 
ottamatta. Katujulkisivuissa oli jäljellä myös 
osia alkuperäisestä hienosta paanukuvioi
sesta rappauksesta.

Uudesta julkisivurappauksesta haluttiin 
saada mahdollisimman tarkkaan alkuperäi
sen kaltainen. As Oy Kristian 17:n julkisivu
rappaus toteutettiin perinteisellä työtavalla, 
mutta uudenaikaisilla materiaaleilla. 

Konservaattori Pentti Pietarila sel
vitti talon alkuperäiset julkisivun värit ja 
niistä tehtiin värimalleja ennen lopullisen 
sävyn valintaa. Tällä tavoin löydettiin     

Teksti Dakota Lavento Kuvat Pekka Savolainen, Sweco ja Kuvatoim
isto Kuvio

 AS OY KRISTIAN 17:n  
JULKISIVUKORJAUS 

 Sijainti: Helsinki, Kruununhaka
 Rakennusvuosi: 1906
 Kuntotutkimus:  
Insinööritoimisto Tähtiranta Oy

 Suunnittelu: Sweco Taloyhtiöpalvelut
 Toteutus: Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy
 Materiaalitoimittajat: rappaustuotteet: 
Hyvinkään Betoni, maalaustuotteet: Weber

 Kustannusarvio: noin 700 000 €

As Oy Kristian 17:n  julkisivuremontti on 
erittäin onnistunut esimerkki jugend-ajan 
arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta 
kulttuuriperintötyö.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Lam

m
in Betoni Oy

esimerkiksi julkisivun valkoiset sävyt ja ik
kunoiden ruskea sävy.

Talon parvekkeet uusittiin vanhan mallin 
mukaan. Rakennesuunnittelulle vanhojen 
rakennesuunnitelmien puuttuminen aiheutti 
luonnollisesti päänvaivaa. 

– Arvelimme suunnitteluvaiheessa, että 
vanhat parvekkeet oli varmaankin kannatet
tu alun perin ratakiskoilla ja näin olikin asian 
laita, Havia kertoo. 

MIELUINEN KOHDE URAKOITSIJALLE
Pääurakoitsijan valinta haastavaan kohtee
seen ei ollut aivan yksinkertainen tehtävä. 
Havia sanoo, että tämän tyyppisiin kohtei
siin pääkaupunkiseudulta löytyy kyvykkäi
tä rappausurakoitsijoita alle kymmenen. 
Valinnassa painottuivat sopivat referenssit 
ja luonnollisesti aiempi kokemus nimen
omaan vaativista koristerappaustöistä.

EteläSuomen Julkisivupalvelu Oy on 
keskittynyt erityisesti Helsingin kantakau
pungin arvokiinteistöjen julkisivukorjauksiin. 
Neljännesvuosisadan aikana se on toteutta
nut pitkälti toistasataa kohdetta, joukossa 
hyvinkin haastavia ja koristeellisia kolmi
kerrosrappaustöitä. 

Vastaava työnjohtaja Tuomas Piitulai-
nen kertoo, että As Oy Kristian 17 kiinnosti 
yritystä juuri siksi, että sen julkisivu oli rap
pausstruktuuriltaan niin poikkeuksellinen. 

– Koristeellisempia ja haasteellisem
piakin kohteita kyllä on eteen tullut, mutta 
omalla tavallaan tämä oli vuosiin erikoisin.

As Oy Kristian 17:ssä on kaksi työtek
niikaltaan täysin toistaan poikkeavaa julkisi
vua. Sisäpihan julkisivu on yksinkertainen, si
leä roiskerappausjulkisivu. Sen pintarappaus 
valmistui Piitulaisen mukaan noin viikossa.

– Katupuolen julkisivun kanssa aikaa 
kuluikin sitten pari kuukautta. Kadun koris
terappaus oli hidasta käsityötä. Näyttävän 
paanukatto tai kalanruotokuvion toteutta
miseen ei ollut valmista sapluunaa. Se oli 
tehtävä käsipelillä. Haimme kyllä suomu
rappauksen toteuttamiseen erilaisia teknii
koita, mutta päädyimme lopulta siihen, että 
kyllä se on alun perinkin käsin heitelty ja 

”Kolmikerrosrapattu julkisivu pysyy varmasti hyvässä  
kunnossa ainakin 50 vuotta, jos ei ylikin.”

Vuonna 1906 valmistuneen As Oy Kristian 
17:n rapattu julkisivu oli jo ehtinyt korja-
uskuntoon. Vuonna 2018 valmistuneen 
korjauksen tavoitteena oli palauttaa mahdol-
lisimman pitkälle alkuperäiseen asuunsa.
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viimeistelty ja niin se oli nytkin toteutettava, 
Piitulainen kertoo. 

Kolmikerrosrappaus toteutettiin märkä
rappauksella kalkkisementtilaastilla ja rap
pauksen päällä on silikaattimaali. Piitulai
nen sanoo, että kalkkilaastissa suhteen on 
oltava tarkasti oikea, jotta se pysyy hyvin 
käsiteltävänä. 

Julkisivukorjauksen yhteydessä uusittiin 
myös kiinteistön konesaumattu peltikate ja 
piiput pellitettiin. Vesikaton pellitys mutkik
kaine yksityiskohtineen vaati todella taitavaa 
peltisepäntyötä.

KAUNISTA JA KESTÄVÄÄ 
Työmaa käynnistyi toukokuussa 2018 ja 
valmistui joitakin maalauksia lukuun otta
matta marraskuun aikana. Työ toteutettiin 
sääsuojassa.

Koko vaativa julkisivuremontti sujui 
suunnitteluineen ja toteutuksineen poikkeuk
sellisenkin myötäisten tuulten vallitessa. 
Yhteistyö toimi osapuolten välillä kaikkien 
mukaan hyvin ja lopputulos on myös kaik
kien mukaan suorastaan erinomainen.

–Vanhat rappausjulkisivut ovat saatta
neet kestää ennen korjausikään tulemistaan 
satakin vuotta, Jokinen sanoo. 

– As Oy Kristian 17:n julkisivurappauk
sen toteutti todella asianosaava ja taitava 
urakoitsija, joten uskaltaa luvata, että sen 
moderni kolmikerrosrapattu julkisivu pysyy 
varmasti hyvässä kunnossa ainakin 50 vuot
ta, jos ei ylikin!

NUORIA AMMATTILAISIA  
KAIVATAAN ALALLE
Monissa rappausurakointiyrityksissä kärsi
tään pian työvoimapulasta. Nuoria, alasta 
innostuneita kisällejä kaivattaisiin kipeästi 
oppimaan kädentaitoja, mutta heitä ei tah
do löytyä. 

Piitulainen kertoo, että hekin ovat kiertä
neet Helsingin ammattiopistoja yrittämässä 
motivoida nuoria kiinnostumaan rapparin 
ammatista. – Ongelmana on, että hyväksi 
ei opi yhdessä yössä. Se vaatii pitkäjäntei
syyttä ja harjoittelua työmaalla. Kukaan ei 
ole seppäkään syntyessään. 

Talon kadunpuolinen julkisivu on täynnä 
mielenkiintoisia koristeellisia yksityiskohtia 
eikä sen haastavan vaihtelevan rappauspin-
nan toteuttaminen ole voinut olla helppoa.
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Kun rakentamisessa noudatetaan määräyksiä ja ohjeita, saadaan 
aikaiseksi hyvän sisäilman koteja, toimistoja sekä tuotanto ja liike
tiloja. Kivirakentajat saavat kiitosta hankejohtaja Katja Outiselta 
siitä, että uusiin innovaatioihin on panostettu paljon. 

Rakennetaan  
määräysten mukaan

Terveet tilat 2028 hankejohtaja  
Katja Outisen ratkaisu sisäilmaongelmiin: 

Katja Outinen työskentelee valtioneuvoston 
kanslian vetämän Terveet Tilat 2028 hank
keen vetäjänä. Hankkeen tarkoituksena on 
tuottaa ratkaisuja, joiden avulla suomalais
ten julkisten tilojen sisäilmaasiat saadaan 
kuntoon. Mikään ei kuitenkaan estä myös 
yksityisiä rakentajia noudattamaan hank
keessa kehitettäviä ohjeita ja hyviä käytän
töjä omassa toiminnassaan.

– Lähes kaikilla materiaaleilla ja rakennus
tavoilla on mahdollista rakentaa turvallisia ja 
sisäilmaltaan terveellisiä taloja. On vain muis
tettava eri materiaalien ja rakennustapojen 
reunaehdot. Jotkut materiaalit ovat kosteus
herkempiä kuin toiset, mutta oikealla kosteu
denhallinnalla saadaan aikaan hyviä tuloksia, 
Katja Outinen toteaa.

Hän on koulutukseltaan rakennusteknii
kan diplomiinsinööri ja työskennellyt sisä
ilmaasioiden parissa jo pitkään. Valtioneu
voston kansliaan hankejohtajaksi hän tuli 
syksyllä 2019 ympäristöministeriöstä.

KIVIRAKENTAJILTA UUSIA  
INNOVAATIOITA
Katja Outinen kiittelee suomalaisia kivira
kentajia siitä, että he ovat kehittäneet uusia 
tuotteita ja koko toimialaa järjestelmällises
ti. Tuotekehityksessä on myös otettu huo
mioon terveysasiat sekä puhtaan sisäilman 
monet vaatimukset.

– On hieno asia, että uusia tuotteita ja ra
kennustapoja kehitetään jatkuvasti. Itseeni on 
viime aikoina tehnyt kivirakentamisen osalta 
aivan erityisen vaikutuksen Helsingin kaupun
gin Kestävä kerrostalo ohjelman hankkees
sa kehittelyssä oleva massiivitiilikerrostalo. 
Hankkeessa tutkitaan teknisinä ja arkkitehto
nisina ratkaisuina massiivitiilirungon mahdol
lisuuksia uudisasuntorakentamisessa.

VARMISTETAAN HYVÄ SISÄILMA
Terveet Tilat 2028 hankkeen toiminta alkoi 
vuonna 2018 ja jatkuu vuoteen 2028. Tänä 
keväänä hankkeessa on ajankohtaisinta  
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Teksti Kai Tarkka Kuvat Olli Urpela ja Shutterstock

Terveet tilat toimintamallin kehittäminen. 
Sen avulla otetaan haltuun hyvä sisä
ilmaprosessi kokonaisuudessaan.

– Toimintamalliin kootaan hyviä ter
veellistä sisäilmaa edistäviä käytäntöjä 
niin rakentamisprosessin eri vaiheista kuin 
myös rakennusten käytön ajalta. Käytän
nössä mallin avulla voi jokainen varmistaa, 
että kaikki hyvän sisäilman kannalta tärkeät  
asiat on otettu huomioon. Kunnissa käytän
nöt ovat vielä nykyisinkin kirjavia. Osassa 
kunnista sisäilmaasiat ovat aivan erinomai
sessa kunnossa, mutta näin ei valitettavasti 
ole kaikkialla, Outinen harmittelee.

TAVOITTEENA TERVEYS 
HAITTOJEN VÄHENEMINEN
Toinen hankkeen ajankohtainen painopis
tealue on sisäilmasta oireita saavien ihmis
ten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 
Tähän puoleen paneudutaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) käynnistä
mässä Kansallisessa sisäilma ja terveys 
ohjelmassa.

– Terveet tilat 2028 hanke toimii sa
teenvarjona useille erilaisille hankkeille. 
THL:n ohjelmassa tuotetaan muun muas
sa uutta tietoa sekä työkaluja sisäilmaan 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä 

oireilevien tueksi. Ohjelman tavoitteena on 
vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys 
ja hyvinvointihaittoja Suomessa, Outinen 
toteaa.

Lainsäädäntö vaikuttaa sisäilmaasioi
den käytäntöihin Suomessa. Outisen mu
kaan eräs tärkeimmistä rakentamiseen  
ja sen laatuun liittyvistä laeista on maan
käyttö ja rakennuslaki, jonka kokonais
uudistus on käynnissä ympäristöminis
teriössä. Sosiaali ja terveysministeriön 
hallinnonalaan kuuluvan terveydensuojelu
lain päivitys on myös käynnistymässä. 
Siihen liittyvä asumisterveysasetus liittyy 
olennaisesti sisäilmaasioihin.

– Pääosin terveelliseen sisäilmaan liit
tyvä lainsäädäntö on Suomessa kunnossa. 
Suunnittelijat osaavat suunnitella, rakennus
teollisuus valmistaa ja rakentajat rakentaa 
oikein. Kosteudenhallinta on avaintermi 
myös vuonna 2018 voimaantulleessa kos
teusasetuksessa. Siitä on kaikenlaisessa 
rakentamisessa pidettävä entistä parempaa 
huolta, Outinen muistuttaa.

ELINKAAREN AIKAISTA YLLÄPITOA
Rakentamisen aikainen kosteudenhallinta 
on tärkeää, mutta kiinteistöjen huollon ja 
ylläpidon on oltava kunnossa rakennuksen 
koko elinkaaren ajan.

– Kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien 
pitää ymmärtää, että huollot ja korjaukset 
on tehtävä ajoissa. Vetkuttelulla saadaan 
aikaan vain suurempia ja kalliimpia ongel
mia. Esimerkiksi niinkin itsestään selvä asia 
kuin tilojen riittävään siivoukseen ja huolto
toimintaan ei aina panosteta. 

– Myös ilmastonmuutos on rakennus
alalla ja kiinteistöhuollossa otettava tosis
saan, jotta suomalaiset kiinteistöt ovat hy
vässä kunnossa vielä vuosikymmenienkin 
kuluttua, Outinen huomauttaa. 

– Lähes kaikilla materiaaleilla ja rakennustavoilla on mahdollista rakentaa turvallisia ja 
sisäilmaltaan terveellisiä taloja. On vain muistettava eri materiaalien ja rakennustapojen 
reunaehdot, Terveet Tilat 2028 -hankejohtaja Katja Outinen toteaa.

”Kosteudenhallinta on 
avaintermi. Siitä on  
pidettävä kaikenlaisessa 
rakentamisessa entistä 
parempaa huolta.”
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Metsässä ääniympäristö on kuin ihmiselle luotu.  
Siksi myös sisätilojen suunnittelussa kannattaa  
pyrkiä luonnonmukaiseen äänimaisemaan, toteaa  
ruotsalainen asiantuntija Jonas Christensson.

Kohti luonnon- 
mukaista  
äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii SaintGobainissa asian
tuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimi
vuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän korostaa, 
että kaikki meidän aistimme ovat kehittyneet luonnossa, jossa olemme 
eläneet tuhansia vuosia. 

– Metsässä ääniympäristö on kuin ihmiselle luotu. Kun on tutkittu, 
miten meidän kuuloaistimme toimii, missä olemme herkimmillämme 
ja mitä taajuuksia kuulemme parhaiten, sellainen ääniympäristö löytyy 
luonnosta. Kun olemme metsässä päiväsaikaan, tuuli kahisuttaa puita 
40–50 desibelin voimakkuudella. Metsässä on helppo kuulla lintujen 
laulua ja paikallistaa niitä. Ihmiset voivat helposti puhua keskenään 
matkankin päästä, Jonas Christensson sanoo.

Metsän kaltainen luonnonmukainen äänimaisema edistää sairaa
loissa paranemista ja kouluissa oppimista sekä työpaikoilla tuottavuutta 
ja kotona viihtyvyyttä ja lepoa. 

Rakennuksissa tämä edellyttää hyvää ääneneristävyyttä ja huone
akustiikkaa. Kahiharkoilla saavutettava erinomainen ääneneristävyys 
onkin keskeinen syy siihen, että se on esimerkiksi sairaaloissa ja 
kouluissa käytetyin väliseinämateriaali. Viime vuonna tuli kuluneeksi  
50 vuotta siitä, kun kalkkihiekkaharkkojen valmistus aloitettiin Weberin 
tehtailla Kiikalassa. Vieläkin käytössä oleva valmistusmenetelmä on 
patentoitu jo vuonna 1880.

Kouluissa hyvä ääniympäristö parantaa oppimistuloksia ja työpaikoilla 
työn tuottavuutta keskittymistä vaativissa tilanteissa.
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Teksti Sam
psa Heilä Kuvat W

eber ja Kivestä M
uuraam

alla -lehden arkisto

METSÄKIN HILJENEE YÖKSI
Yöllä auringonlaskun jälkeen, kun linnut lo
pettavat laulunsa ja tuuli tyyntyy, metsässä 
on hiljaista.

– Sellainen äänimaailma pitäisi luoda 
myös sairaalatiloihin. Kun äänet vaimenevat, 
on aika käydä nukkumaan, ja nukkuessa 
huoneen tulisi olla mahdollisimman hiljai
nen, Christensson sanoo.

Kuuloaistimme on nukkuessakin valp
paana havahtumaan erilaisiin ääniin.

– Siksi hyvä ääneneristävyys on tärkeää 
rakennuksissa, joissa vietämme nykyisin yli 
90 prosenttia ajasta. Kunnollinen uni ja lepo 
ovat erityisen tärkeitä potilaille. Ruotsissa  
on tutkittu, että hiljaisemmassa ympäristös
sä potilaan lääkitystäkin voitiin vähentää, 
Christensson sanoo.

Hyvä ääneneristävyys on kunnollisen 
unen ja levon edellytys myös asuinraken
nuksissa ja hotelleissa. Tehokasta äänen
eristävyyttä tarvitaan myös päiväsaikaan eri 
tilojen välillä kaikenlaisissa rakennuksissa. 
Ääneneristävyys on erityisen tärkeää raken
nuksissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä.

MATALAT TAAJUUDET HÄIRITSEVÄT
– Kivirakenteinen, esimerkiksi Kahihar
koista tehty kiviseinä vaimentaa riittävän 
massansa ansiosta hyvin myös matalia 
taajuuksia. Niistä osa saattaa olla haital
lisia, vaikka ihminen ei niitä edes kuulisi, 
Jonas Christensson sanoo.

Christenssonin mielestä desibelimitta
rilla tehtävä äänenvoimakkuuden mittaus
tapa kiinnittää huomion liiaksi vain kuulo
vaurioiden estämiseen. On tärkeää, että 
esimerkiksi tehdastyössä äänenvoimak
kuus ei saa ylittää 85 desibeliä pidempiä 
aikoja kuin määräyksissä on sanottu, mutta 
myös pienemmät äänenvoimakkuudet voi
vat olla ihmiselle haitallisia.

– Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen ääni
taso 47 desibeliä saattaa kuulostaa mata
lalta kovaan meluun verrattuna. Tällaisia 
äänitasoja pitäisi kuitenkin välttää, koska 
ne ärsyttävät aisteja ja väsyttävät. Teknisten 
laitteiden häiritsevät äänet ovat usein myös 
varsin matalilla taajuuksilla.

Jonas Christensson pitää tärkeänä ke
hitysaskeleena sitä, että Suomessa vuoden 
2018 alussa voimaan astunut ympäristö
ministeriön asetus rakennusten ääniympä
ristöstä asettaa vaatimuksia myös matalille 
äänille, vaikka tämä täydennys koskeekin 
ensisijaisesti rakennusten välipohjia. Ruot
sissa matalat äänet on huomioitu määräyk
sissä jo aiemmin.

– Sekä väliseinissä että välipohjissa ma
talat taajuudet aiheuttavat yleensä eniten 
ongelmia. Naapurin stereoista tai televisi
osta usein vain matalat bassoäänet kuulu
vat seinien tai lattian läpi, ja nämä matalat 
taajuudet voivat tuntua häiritsevästi kuulon 
lisäksi koko kehossa.

ÄÄNIYMPÄRISTÖÖN KANNATTAA 
INVESTOIDA
Jonas Christensson muistuttaa, että hy
vän ääneneristävyyden lisäksi on tärkeää 
varmistaa tiloihin toimiva huoneakustiikka. 
Onnistuneella ääneneristävyydellä ja huo
neakustiikalla voidaan luoda sisätiloihin 
hyvä ääniympäristö, joka on tärkeä osa 
kaikkien rakennusten toimivuutta ja viih
tyvyyttä.

Esimerkiksi kouluissa hyvä ääniympä
ristö parantaa oppimistuloksia ja työpaikoil
la työn tuottavuutta keskittymistä vaativissa 
tilanteissa. Hyvän ääneneristävyyden an
siosta luokkahuoneeseen ei kuulu häiritseviä 
ääniä muista tiloista. Hyvä huoneakustiikka 
takaa, että puhe kuuluu selvästi kaikille eikä 
opettajan tai oppilaiden tarvitse korottaa 
ääntä liian kaikuvassa tilassa.

– Huono ääniympäristö heikentää kou
lussa käsiteltävien asioiden ymmärtämis
tä ja muistamista sekä johtaa huonompiin 
oppimistuloksiin kuin hyvässä ääniympä
ristössä voidaan normaalisti saavuttaa, 
Christensson sanoo.

Huonossa ääniympäristössä opettaja 
joutuu käyttämään enemmän ääntä, mikä 
johtaa monilla opettajilla äänenkäytön on
gelmiin ja sairastumisiin. Pahimmillaan 
huono ääniympäristö voi johtaa työkyvyt
tömyyteen. Huono ääniympäristö nostaa 
päivittäin opettajien ja oppilaiden stressi
tasoa ja heikentää viihtyvyyttä.

– Hyvä ääneneristävyys ja huoneakus
tiikka ovat kannattavia ja saavutettaviin  
hyötyihin nähden edullisia investointeja, 
Jonas Christensson korostaa. 

– Luonnon ääniympäristössä kuulo- 
aistimme toimii parhaiten, Saint-Gobainin 
asiantuntija, Comfort Developer Jonas  
Christensson sanoo.

”Hyvä ääniympäristö on tärkeä osa rakennus-
ten toimivuutta ja viihtyvyyttä, koska vietämme  
nykyisin yli 90 prosenttia ajasta sisätiloissa.”

27
Kivestä m

uuraam
alla



– Raskasbetoniharkot ovat taloudellinen ja muuntojoustava vaihtoehto 
säteilysuojarakenteisiin. Raskasbetoniharkkojen suuri tiheys mahdollistaa 
hoikemmat suojarakenteet ja tehostavat tilankäyttöä, kertoo projekti 
pääl likkö Sami Kolari Ramboll Finland Oy:stä.

Tehokasta ja muunto-
joustavaa tilaa

RASKASBETONIHARKKOJA SÄTEILYSUOJARAKENTEISIIN:

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Lakan Betoni ja JKM

M
 Arkkitehdit Oy

Lakan Betoni on kehittänyt raskasbetoni
harkon käytettäväksi säteilyä estävissä 
ala, väli, yläpohja ja seinärakenteissa 
sekä uudis että korjausrakentamisessa. 

Harkon betonimassan kuivatiheys on 
3 800 kg/m3 , mikä on noin 1 500 kg/m3 

enemmän kuin normaalissa valmisbeto
nissa. Harkkomassan suuren tiheyden an
siosta harkot suojaavat säteilyltä paremmin 
kuin normaali betoni. Raskasbetoniharkoilla 
rakenteista voidaan tehdä ohuempia, jol
loin huonetilaa saadaan lisää tehokkaaseen 
käyttöön. 

– Muuntojoustavuus on myös raskas
betoniharkkojen etu verrattuna esimerkiksi 
paikalla valettuun betonirakenteeseen. Tilo
jen muuttuessa harkkorakenteen muutokset 
ovat huomattavasti helpompia ja nopeam
pia toteuttaa kuin betonirakenteen, Sami 
Kolari toteaa.

HARKITTU PONTIN MUOTO  
ESTÄÄ SÄTEILYÄ
Raskasbetoniharkon kehittämisessä tutkit
tiin harkolle monia eri kokoja ja päädyttiin 
kokoon 150x150x200 mm. Yksi harkko 
painaa 17,5 kiloa.

– Haastavinta kehitystyössä oli harkon 
ympäri olevien ponttien pyöreä aaltomainen 
muoto. Tämä todettiin parhaaksi muodok
si säteilyä vastaan. Näin saatiin harkkojen 
välille mahdollisimman tiivis sauma, mutta 
laastillekin jää sopivasti tilaa, sanoo Lakan 
Betonin projekti ja tuotekehitysinsinööri 
Jussi Kakkonen. Hän on ollut ideoimassa 
raskasbetoniharkkoa aivan alusta asti ja 

vastannut harkon ulkomuotojen suunnit
telusta. 

– Lopputulokseen olen tyytyväinen ja 
olemme myös saaneet työmaalta muura
reilta hyvin positiivista palautetta. Lakan 
raskasbetoniharkolle on haettu sekä malli
suojaa että hyödyllisyysmallisuojaus, Kak
konen jatkaa. 

SUJUVAA MUURATA,  
LYHYT KUIVUMISAIKA
Ympäriponttaus nopeuttaa muurausta ja  
tukevoittaa rakennetta. Pontit toimivat 
muurauksen ohjurina ja piilosauman ansi
osta seinään ei jää näkyviä laastisaumoja. 
Harkot voi asentaa ilman pystylaastia. 

Raskasbetoniharkot valmistetaan val
votuissa olosuhteissa maakosteasta be
tonimassasta tuotekoneella valumuottiin 
tiivistäen. Tämä takaa harkkojen mittatark
kuuden ja tasalaatuisuuden. Ohutsauma
muuratun harkkorakenteen kuivumisaika 
työmaalla on merkittävästi lyhyempi ver
rattuna paikallavaluun. 

– Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
rakenteen suuri oma paino runkorakenteis
sa. Harkkosaumojen limityksessä ja muu
rausdetaljeissa tulee noudattaa valmistajan 
ohjeistusta. Sinänsä raskasbetoniharkkojen 
käyttö ei tuo rakennesuunnitteluun mitään 
erityisiä haasteita, Sami Kolari kertoo.

SAIRAALA NOVASSA  
20 000 HARKKOA
KeskiSuomen keskussairaalan alueelle 
Kukkumäkeen valmistuu tänä vuonna täy

Keski-Suomen keskussairaalan Sairaala  
Novan sädehoitoyksikön seinärakenteissa  
on käytetty noin 20 000 raskasbetoni-
harkkoa. Säteilysuojarakenteiden paksuus  
ja muoto voitiin optimoida raskasbetonin  
ja -harkkojen yhdistelmällä. 

sin uusi sairaala, Sairaala Nova. Suurin osa 
tiloista tulee erikoissairaanhoidon käyttöön 
ja pienempi osa Jyväskylän kaupungin  
perusterveydenhuollon käyttöön.

Sairaala Novan sädehoitoyksikön sei
närakenteissa on käytetty noin 20 000 
raskasbetoniharkkoa. Sami Kolari toimii 
projektissa rakennesuunnittelijana.

– Suomen mittakaavassa suurempia 
sädehoitoyksiköitä rakennetaan harvoin. 
Sairaala Nova oli ensimmäinen kohde, 
jossa päädyimme toteutusvaiheessa käyt
tämään raskasbetonia. Säteilysuojaraken
teiden paksuus ja muoto voitiin optimoida 
raskasbetonin ja harkkojen yhdistelmällä. 
Seinien paksuudessa säästettiin parhaassa 
tapauksessa metri, Sami Kolari toteaa. 

Sairaala Novan rakennuttajana on Keski 
Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
Projektinjohtourakoitsijana toimii SRV. 
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Raskasbetoniharkon ympäriponttaus nopeuttaa muurausta 
ja tukevoittaa rakennetta. Pontit toimivat muurauksen 
ohjurina ja piilosauman ansiosta seinään ei jää näkyviä 
laastisaumoja. Harkot voi asentaa ilman pystylaastia. 

”Raskasbetoniharkkojen 
etuna on myös muunto-
joustavuus.”
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Teksti Vesa Tom
puri Kuvat Pasi Leino

Kun tilaa on vähän ja uusi hissi pitää silti saada, valuharkko on mainio  
vaihtoehto. Turun Wiklundin talona tunnetun arvokiinteistön remontin yhtey
dessä taloon asennettiin uusi hissi, jonka kuilu tehtiin harkkorakenteisena. 

Turun Wiklundin  
talo sai harkkohissin
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Nykymääräysten ja asiakaslähtöisen ajat
telutavan mukaisesti nykyaikainen hissi 
on itsestäänselvyys kaikissa kolmikerrok
sisissa ja sitä korkeammissa rakennuk
sissa. Etenkin vanhoissa taloissa uuden 
hissin asentaminen voi joskus olla vaativa 
operaatio. Parhaiten se käy päinsä, kun 
talossa muutenkin tehdään korjauksia tai 
laajennuksia. 

Turun kauppatorin arvokiinteistöistä yksi 
on Wiklundin talo, joka tunnetaan paitsi ta
varatalotoiminnasta, myös hotelli ja ravinto
latoiminnasta. Heinäkuussa 2019 valmistu
neessa 15 kuukauden mittaisessa urakassa 
kahdeksankerroksista rakennusta korotettiin 
yhdellä kerroksella, jossa jo vappuna, hieman 
ennen koko talon remontin valmistumista 
avattiin uusi Rooftopnäköalaravintola. 

Talossa jo olevien hissien lisäksi tarvit
tiin kellarikerroksesta uuteen kattoravinto
laan asti kulkeva hissi, jolle oli rakennettava 
porrashuone. Ylemmissä kerroksissa sa
malla puolella olevaa hätäpoistumistietä ei 
voinut käyttää, vaan se oli siirrettävä uuden 
hissin ja sen porrashuoneen tieltä. Uudesta 
porrashuoneesta oli järkevää avata kulku
yhteys hissiin myös hotellin asukkaille. 

LOGISTIIKKA VAATIVAA
Porrashuoneen rakentaminen ahtaalla ton
tilla oli kuitenkin helpommin päätetty kuin 
toteutettu. Etenkin työmaalogistiikassa riit
ti haasteita. 

– Materiaalin toimittamisen työmaan 
eri työpisteisiin keskellä kaupunkia tavara
talon toiminnan jatkuessa normaalisti on 
tapahduttava täsmälleen suunnitellusti ja 
oikeaaikaisesti. Logistiikka piti olla täysin 
hallinnassa, koska työmaalla ei ollut neliö
senttimetriäkään ylimääräistä tilaa, koros 
taa vastaava mestari Petri Salmenoja 
kohteen pääurakoineesta TKURakennus 
Oy:stä.

Tilanahtaus oli päällimmäisenä huolena 
myös hissiä rakennettaessa. Uudelle por
rashuoneelle oli suunnitelmien mukaisesti 
varattuna tilaa 8 x 3,5 metriä, mikä merkitsi 
sitä, ettei kovin järeää kalustoa saatu sinne 
mahtumaan. 

– Tällainen tilanne on omiaan valuhark
korakenteille. Niissä tilaa tarvitaan mahdolli
simman vähän, koska ladottu harkkoraken
ne toimii samalla valumuottina. Perinteiseen 
laudoitettuun paikallavaluun verrattuna yksi 
työvaihe jää pois, koska ei ole purettavia 
muotteja, kertoo markkinointi ja kehitys
päällikkö Markus Inkiläinen työmaalle 
valuharkot toimittaneesta Lammin Betoni 
Oy:stä. 

TKU-Rakennus Oy:n vastaava mestari  
Petri Salmenoja on päässyt ”harkkohissillä” 
Wiklundin ylimpään kerrokseen.

”Logistiikka piti olla täysin  
hallinnassa, koska työmaalla  
ei ollut neliösenttimetriäkään 
ylimääräistä tilaa.”

Valuharkkorakenteen perusidean mu
kaisesti ontot muottiharkot pumpattiin 
työmaalla täyteen betonia. Näin saatu 
rakenne on itse asiassa yhtenäinen teräs
betonirakenne, jonka tekemiseen ei kuiten
kaan tarvita lauta eikä muutakaan tavan
omaista muotitusta.

Myöskään betonielementtirakenne ei 
tässä tapauksessa olisi ollut mahdollista, 
koska hissikuilun kantavia rakenteita olisi 
pitänyt purkaa tavalla, jota rakennerunko 
ei olisi kestänyt. Elementtien nostoon olisi 
tarvittu enemmän tilaa kuin ahtaassa por
rashuoneessa olisi ollut käytettävissä. 

Maisemahissillä voi nousta kellarista  
kattoravintolaan.
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Espoon Suviniittyyn on rakennettu  
kolme asumis oikeustaloa, joiden ajaton  
ja palkittu tiiliarkkitehtuuri on  
erityisen onnistunut. 

Ajatonta ja kaunista 
tiiliarkkitehtuuria

Teksti Dakota Lavento Kuvat M
iika Ullakko / Arkkitehtitoim

isto Jukka Turtiainen Oy
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Suviniityn vielä muutaman vuoden raken
tuva uusi asuinalue näyttää muodostuvan 
omaleimaiseksi uudeksi asuinalueeksi, jos
ta varmasti käydään ottamassa oppia niin 
läheltä kuin kaukaa.

Erityisen viehättävä kokonaisuus val
mistui syksyllä 2018 Espoon keskukseen 
Reviisorinkatu 6:een. Arkkitehtitoimisto 
Jukka Turtiainen Oy:n TAAsumisoikeus 
Oy:lle suunnittelemat kolme asumisoikeus
taloa vaikuttavat keskieurooppalaisilta kat
tolyhtyineen, monimuotoisine kattoraken
teineen, ranskalaisine parvekkeineen ja 
punatiilijulkisivuineen.

Reviisorinkatu 6 on hieno kokonaisuus ja 
palkittiinkin viime vuonna Espoon rakennus
lautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen 
HURRAAtunnustuspalkinnolla. Se myön

netään vuosittain ajankohtaiselle, erityisen 
ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, 
rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. 

Espoon rakennuslautakunnan puheen
johtaja Janne Tähtikunnaksen mukaan 
kohde ansaitsi palkinnon ajattomalla ark
kitehtuurillaan ja erityisen onnistuneella 
toteutuksellaan.  

Syksyllä 2018 valmistuneissa taloissa 
on 58 asumisoikeusasuntoa yksiöistä neljän 
huoneen perheasuntoihin. Kerroksia taloissa 
on kolmesta viiteen. Asukkaiden käytössä 
on yhteistiloja, joihin lukeutuu muun muas
sa kaksi talosaunaa vilvoitteluterasseineen 
sekä pesula kuivaushuoneineen. Viihtyisä ja 
suojaisa pihaalue on yhteiskäytössä naa
puritontin kanssa. Autopaikat on toteutettu 
Suviniityn yhteiseen pysäköintitaloon.

YKSITYISKOHTAINEN KORTTELI
SUUNNITELMA
Suviniityssä asuinrakennusten kaupunki
kuvaan eli julkisivumateriaaleihin ja katto
muotoihin sekä korttelien sisäpihojen viih
tyisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota 
jo varhaisessa vaiheessa ennen kaavoituk
sen käynnistymistä. Espoon kaupungilla 
oli tavoitteena luoda Suviniityn alueesta 
yhtenäinen, omaleimainen ja kaupunki
kuvallisesti laadukas asuinalue.

– Lähtökohtana suunnittelulle oli  
Espoon kaupungin tekemä hyvin yksityis
kohtainen korttelisuunnitelma. Sillä tavoi
teltiin perinteisillä julkisivumateriaaleilla ja 
kattomuodoilla toteutettua modernia, aikaa 
kestävää arkkitehtuuria, Reviisorinkatu 6:n 
projektipäällikkö, DI Hannele Vainio TA 
Rakennuttaja Oy:stä kertoo.  

Kaupunkikuvallisia tavoitteita olivat 
selkeät muurimaiset julkisivupinnat, si
säänvedettyine parvekkeineen, pääjulkisivu

Reviisorinkatu 6:ssa on elävä tiilijulki- 
sivu ja sen monimuotoinen katto  

on todella viides julkisivu.
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materiaalina poltettu, puhtaaksimuurattu 
tiili. Kussakin rakennuksessa oli käytettävä 
kahta erilaista muuraustapaa: perusmuu
rausta ja tehostemuurausta. Jyrkkää harja
kattoa tuli rikastuttaa ullakkohuoneistojen 
ikkunoilla, parvekkeilla ja piipuilla. 

– Tiukka kaava ehtoineen tuki tässä 
tapauksessa kohteen suunnitteluratkaisua, 
kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastannut 
arkkitehti (SAFA) Jukka Turtiainen kiittää. 

Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että 
rakennusvalvonnassa riitti kuitenkin joustoa 
antaa ullakkokerrokseen enemmän raken
nusoikeutta kuin kaava oli määritellyt. Näin 
rakennusrunkoa saatiin hieman kapeam
maksi ja rakennusmassaa hänen mukaansa 
sopusuhtaisemmaksi ja kauniimmaksi.

NÄYTTÄVÄ TIILIJULKISIVU
Kohteessa oli siis käytettävä julkisivumate
riaalina poltettua, puhtaaksimuurattua tiil
tä ja kahta muuraustapaa. Julkisivutiileksi 
Jukka Turtiainen valitsi erityisen näyttävän 
käsin lyödyn Wienerberger Pastorale tiilen 
(NF 24x11,5x7,1 cm). Pastorale on sävyil
tään luonnollisesti vaihteleva tiili, josta 
tehty julkisivu tuo mieleen vanhat ruukki 
miljööt. 

Hannele Vainio sanoo olevansa erityi
sen ihastunut Reviisorinkatu 6 tiilijulkisivuun 
ja muurausjälkeen. – Se on onnistunut ja 

Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n 
TA-Asumisoikeus Oy:lle suunnittelema  
Reviisorinkatu 6 muodostuu kolmesta  
asumisoikeustalosta. Suojaisa piha-alue  
on yhteinen naapuritontin kanssa. 

Pastorale on hieno tiili. Se antaa kivan, vaih
televan ulkoseinän pinnan. Alueellahan on 
yksivärisiäkin pintoja.

Jukka Turtiainen sanoo, että tiilellä muu
raaminen on sinänsä ihan perusrakentamis
ta, hieman tavanomaisesta poikkeavaa tiil
tä ja muuraustapaa käytettäessä saadaan 
vaihtelua. 

– Tiili antaisi enemmänkin mahdolli
suuksia kuin rakennuttajat usein – kustan
nussyistä tai varovaisuudesta – ovat tai
puvaisia käyttämään. Tiili materiaalina toki 
myös vaatii suunnittelijoilta paneutumista 
ja huolellista suunnittelua, jotta sen kaikki 
mahdollisuudet ilmeen luomisessa saadaan 
käytettyä hyväksi.

– Nykyisin valmistajilla on hyviä, erilaisia 
julkisivutiiliä. Reviisorinkatu 6:n kaltaisissa 
kohteissa on tärkeää, että tiili on riittävän 
matala, jotta saadaan mittakaavaa. Tiilellä 
julkisivulle voidaan tehdä paljon, kun käyte
tään erilaisia limityksiä ja pieniä ulokkeita. 

ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ
Vaikka rakennuttajat usein kritisoivat tiukko
ja alueellisia julkisivumateriaalimääräyksiä, 
Jukka Turtiaisen mukaan ne ovat kuitenkin 
usein hyväksi, kun halutaan yhtenäinen, 
omaleimainen alueellinen ilme tai kaupunki
kuva. – Esimerkiksi Suviniityn alueelle tiili
julkisivut antavat selvän identiteetin. 

Hannele Vainionkaan mielestä kaavo
jen rajoittavaa vaikutusta ei kannata liikaa 
murehtia.

– Tiukoillakin reunaehdoilla on mahdol
lista toteuttaa arkkitehtonisesti hieno koko
naisuus sekä viihtyisää ja kohtuuhintaista 
asumista, hän painottaa.  

PALKITTUA RAKENTAMISTA
TAAsumisoikeus Oy omistaa noin 13 500 
asumisoikeusasuntoa noin 40 paikkakun
nalla eri puolilla Suomea. 

Yhtiön rakennuttamia kohteita on pal
kittu aikaisemminkin. Esimerkiksi Helsin
gin EteläKivikon Primääripihit kerrostalot 
rakennushanke sai kansainvälisen arkki
tehtuurin alan World Architecture News 
tunnustuspalkinnon sarjassa Affordable 
housing vuonna 2018 ja Helsingin Jätkäsaa
ressa sijaitseva Vihreistä vihrein kerros
talokortteli Pohjoismaisen The Scandina
vian Green Roof Award palkinnon samana 
vuonna sekä vuotta aiemmin Helsingin kau
pungin myöntämän Rakentamisen Ruusu 
palkinnon. 

 AS OY REVIISORINKATU 6 

 Sijainti: Espoo Suviniitty
 Rakennusvuosi: 2017/2018
 Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto  
Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy

 Pääurakoitsija: Jatke Oy Uusimaa Oy
 Julkisivu-urakoitsija/Polar-Muuraus Oy
 Tiilivalmistaja: Wienerberger Oy Ab
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Suomalaisten maatilojen koko on tällä vuo
situhannella kasvanut merkittävästi. Viime 
aikoina ovat yleistyneet myös useamman 
maatilayrittäjän yhteisyritykset, joista yksi 
tuore esimerkki on saarijärveläisten Jari 
Valkolan, Jukka Ruunaniemen ja Heikki 
Hiirosen kolme vuotta sitten perustama 
HRV Farm Oy. 

Yrityksen perustaminen oli Jari Valkolan 
mukaan välttämätöntä, jotta edessä ollut 
iso navettainvestointi voitaisiin hoitaa järke
västi. Navetta valmistui joulukuussa 2018.

Navetan erikoisuutena on 50 yhtaikaa 
lypsettävälle lehmälle mitoitettu lypsykaru
selli, jollaisia on Valkolan mukaan käytössä 
vain muutamia Suomessa. Yhteensä nave

tassa on 600 lehmää, joiden hyvinvoinnille 
on tärkeää, että niin laitteet kuin rakenteetkin 
on valittu mahdollisimman tarkoituksen
mukaisesti. Yksi keskeinen rakennevalinta 
oli päätös tehdä lantakuilut ja väliseinät 
valuharkoista. Ne valmisti jyväskyläläinen 
HBBetoniteollisuus Oy.  

– Valuharkkoja on käytetty maatalous
rakentamisessa jo pitkään. Saarijärven toi
mitus on kuitenkin kooltaan ja rakenteiden 
monimuotoisuudeltaan poikkeuksellinen, 
kertoo avainasiakaspäällikkö Petri Tornberg.

MONIMUOTOISIA KUILUJA 
Tornberg muistuttaa valuharkkoratkaisun 
joustavuudesta: koska kyseessä on vakio 

tuote, jonka yhdistelmät vaihtelevat työ
maakohtaisten suunnitelmien mukaan, 
kaikkea ei välttämättä tarvitse lyödä luk
koon etukäteen. 

– Myös logistiikka on joustavaa: valu
harkkotoimitus saadaan perille helposti 
jokaiselle työmaalle, eikä tuotteita tarvitse 
varastoida työmaalla, koska tavaraa saa 
helposti tehtaan vakiotuotannosta lisää, 
Tornberg sanoo. 

Rakennuttaja halusi lantakuilut ja väli 
seinät rakennettavaksi valuharkoista. Kui
luissa keskeinen syy oli Jari Valkolan mu
kaan kuilurakenteiden mutkikkuus, kun taas 
väliseinissä ratkaisevaa oli asennuksen 
helppous. Se oli oleellista, sillä kaikkiaan va
luharkkoja asennettiin noin 40 000 kappalet
ta kahdeksaan navetan pituussuuntaiseen, 
1,6 metriä syvään lantakuiluun sekä hieman 
syvempiin poikittaissuuntaisiin kuiluihin.

– Koko navettaurakka vei meiltä noin 
puoli vuotta, kertoo toimitusjohtaja Rynno 
Mahl, jolla on vuosien kokemus myös suo
malaisesta maatalousrakentamisesta. 

Saarijärveläinen kolmen karjatilallisen yhteisyritys HRV  
Farm Oy rakennutti lähes hehtaarin laajuisen navetan.  
Valuharkko valikoitui väliseinä ja kuilurakenneratkaisuksi  
erityisesti siksi, että harkkojen avulla mutkikkaatkin  
rakennemuodot ovat toteutettavissa vaivattomasti.

Valuharkko istuu  
navettarakenteisiin

Teksti Vesa Tom
puri Kuvat Petteri Kivim

äki

Navetan väliseinät ja lantakuilut oli  
järkevää rakentaa valuharkoista, joita  
asennettiin noin 40 000 kappaletta. 
Harkot kestävät hyvin kovissakin  
ympäristörasituksissa.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Lam

m
i

Kivitalo sai uuden muodon nuorten suunnittelijoiden kilpailutöissä.

Lammi antoi puheen- 
vuoron nuorille

Katve, Alto ja Lyhty sekä 43 muuta nuorten 
suunnittelijoiden tekemää ehdotusta otti 
osaa Kivitalon uusi muoto suunnittelu
kilpailuun. Lammin Betonin järjestämä kil
pailu oli suunnattu  rakennusarkkitehti ja 
arkkitehtiopiskelijoille.

– Sekä vastausten määrä että korkea 
taso pääsivät yllättämään. Lähes kaikki eh
dotukset olivat kunnianhimoisia ja pitkälle 
harkittuja. Kärki kuitenkin erottui eli palkitut 
ja kunniamaininnan saaneet suunnitelmat 
ovat lähes toteuttamisvalmiita,  toteaa Lam
min Betoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Markus Inkiläinen.

– Omakotiasuminen on suomalaisten 
suosituin asumismuoto. Nuoret aikuiset 
ja lapsiperheet haaveilevat omakotitalos
ta, jossa on oma piha, ja joka on lähellä 
luontoa. Innokkaimpia muuttamaan ovat 
18–34vuotiaat nuoret aikuiset, joista 66 %  
suunnittelee muuttoa, siteeraa Lammin  
Betoni Oy:n markkinointi ja viestintäpääl
likkö Marjo Mäki tuoretta tutkimusta.

– Niinpä annoimme puheenvuoron nuo
rille. Miten asuminen muuttuu, ja millaisia 
muotoja ja ratkaisuja se tuo kaupunkipien
taloihin sekä tulevaisuuden pientaloihin? 
Ratkaisut syntyvät tulevaisuuden tekijöiltä. 
Kivitalon uusi muoto suunnittelukilpailun 
tavoitteena oli löytää ennakkoluulottomia 
näkemyksiä suomalaiseen pientaloraken
tamiseen.

AINUTLAATUINEN MAHDOLLISUUS
Kilpailussa ensimmäisen palkinnon voitti
vat Anni Marttinen ja Eevi Lindroth eh
dotuksellaan Katve.

– Tämä kilpailu oli meille ainutlaatui
nen mahdollisuus. Saimme näyttää, mitä 
osaamme ja samalla pääsimme tutustu
maan käytännön suunnitteluun työelämäs
sä. Harkko oli meille materiaalina uusi ja 
vaikka mitoitus olikin hieman haasteellista, 
saimme nähdä harkkorakentamisen mah
dollisuudet. Siitä on meille varmasti hyötyä 
työelämässä, Anni Marttinen totesi.

Kilpailussa oli kaksi kategoriaa: kaupun
kitalo ja tulevaisuuden talo. Katve edustaa 
jälkimmäistä.

– Ihmiset haluavat asua kaupungeissa 
palvelujen äärellä. Tontit ovat pieniä, joten 
talossa pitää olla kompakti, mutta toimiva 
pohjaratkaisu.

– Toisaalta luonnon läsnäolo on entistä 
tärkeämpää. Luontoon on yhteys niin ikku
noista kuin parvekkeilta ja terassiltakin. Talon 
yläkerros on omassa rauhassaan, mutta ei 
eristyksissä, Marttinen ja Lindroth kuvaavat.

Katvetalo muuntuu helposti myös yksi
kerroksiseksi kaupunkitaloksi ja vapaaajan 
asunnoksi.

TULEVAISUUS ON TALON SISÄLLÄ
Osanottajat olivat myös kommentoineet 
pientaloa ja sen tulevaisuutta. Tässä pari:

– Tulevaisuuden kivitalon ei tarvitse olla 
futuristinen tai pröystäilevä. Tulevaisuus on 
talon sisällä, ja ulkoasun on kestettävä ai
kaa. Tulevaisuuden talo huomioi perinteet 
lisäten niihin hillittyä nykyajan rakennustek
niikan mahdollistamaa ilmettä.

– Pientalo parhaimmillaan antaa asuk
kaalle mahdollisuudet omannäköiseen elä
mään. Tämä tuo tarpeen asunnolle muok
kautua eri asumistilanteisiin ja antaa sen 
elää asujansa mukana. Yksilöllinen pientalo 
syntyy yksinkertaisista raameista, jotka an
tavat rajattomat mahdollisuudet tehdä siitä 
itselle oman, yksilöllisen kodin. 

Suunnittelukilpailun voittajat Anni Marttinen ja Eevi Lindroth ottivat iloisina palkinnon 
vastaan palkintolautakunnalta, vasemmalta Markus Inkiläinen Lammin Betonilta, Saana 
Piitulainen Studio Piitulaiselta ja Jirka Sauros Ida Fram Oy:stä.
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Anni Marttisen ja Eevi Lindrothin ”Katve” (Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö). ”Halusimme jotain selkeästi uutta, siksi toim-
me puun voimakkaana elementtinä kokonaisuuteen. Talo ja katos muodostavat muotokieleltään aidosti yhtenäisen kokonaisuuden.”

Stina Virran ja Aku Heiskasen ”Alto” (Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin 
yksikkö). ”Ideamme oli sovittaa isollekin perheelle mukavan kokoi-
nen omakotitalo normaalia kapeammalle tontille. Kuorikiven käytöllä 
kokeilimme rakennukselle veistoksellisempaa muotoa”.

Roosa Tissarin ”Lyhty” (Metropolia AMK, Rakennusarkkitehtuuri). 
”Tavoittelin lontoolaisen townhouse-arkkitehtuurin tunnelmaa, mutta 
halusin siitä pelkistetymmän ja Suomeen sopivamman version.”

1. PALKINTO

2. PALKINTO 3. PALKINTO
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Näin oli kirjattu ensimmäisen Kivestä Muuraamalla -lehden kanteen. 
Tavoite on edelleen sama, vaikka vuosien myötä esiin nostetut  
aiheet ovatkin vaihdelleet.

Viihtyisiä ja kestäviä 
asuinympäristöjä

KIVESTÄ MUURAAMALLA -LEHTI 15 VUOTTA

Kytketyt pientalot käyvät kasvukeskusten 
suuntaukseksi. Näin julistettiin KMlehden 
toisessa numerossa ja pienimuotoista 
kaupunkirakentamista onkin käsitelty eri 
tavoin kaikki nämä vuodet. Tampereen Ra
holasta ja Helsingin Krogiuksen rannasta 
(2006) on kuljettu muun muassa Helsingin 
Alppikylään (2010) ja Kalasataman Town
house kortteliin (2014).

On käyty katsomassa myös mallia 
maailmalta, kuten Belgian Brygge (2006), 
Hollannin Brandevoorf (2014) ja Norjan 
Vokshagen (2018).

ENERGIATEHOKKUUS KESTOAIHE
Massiivirakenteen energiatehokkuus on 
yksi kivirakentamisen eduista, joka nousee 
esiin lähes joka numerossa.

Vuonna 2007 kerrottiin TTY:n ja TTK:n 
tutkimuksesta, jonka mukaan kivirakenteis

ten pientalojen ilmanpitävyys on lähes puo
let parempi kuin puurunkoisissa taloissa.

Seuraavana vuonna kansiotsikkona 
oli ”Ajankohtainen passiivitalo”. Sisäsivuil
la kerrottiin, miten energiataloudellinen 
talo syntyy kivestä. Turkuun oli rakenteilla 
passiivitalon periaattein Lakka Kivitalo ja 
tiiliteollisuuden ratkaisut esitettiin selkeästi 
tiilisen passiivienergiatalon ulkoseinäraken
teen havainnekuvilla.

Vuonna 2010 arkkitehti Asko Takala 
muistutti haastattelussaan, että energia
tehokkuuteen on tähdättävä, mutta sen 
varjolla ei saa tinkiä asuntojen laadusta.

KIERTOTALOUS NOUSEE ESIIN
Kivirakenteen muuntojoustavuus on ollut 
lehden kantavia teemoja alusta alkaen. Jo  
vuonna 2008 esiteltiin, miten vanhat teol
lisuusrakennukset olivat saaneet uuden  

elämän: Waasan Willatavaratehdas, Hämeen
linnan Verkatehdas ja Hyvinkään Wanha 
Villatehdas.

Vuonna 2015 otetaan iso askel eteen
päin, kun lehden teemaksi nousee kierto
talous. ”Kiertotalous tuo kilpailukykyä” otsi
kon alla johtaja Mari Pantsar Sitrasta sanoo 
kiertotalouden olevan globaali trendi, jolla 
on valtava taloudellinen merkitys.

Kierrätetty kiviaines on arvokasta ma
teriaalia jutussa todetaan nyt olevan aika 
korjata kierrätysmateriaaleihin kohdistuvia 
asenteita ja lainsäädäntöä. Kiertotalous 
on yksi nykyhetken megatrendeistä ja sitä 
koskevat jutut edelleen hyvin ajankohtaisia.

HUOMIO SISÄILMAAN
Terveellisen ja turvallisen rakentamisen 
merkitys on vahvistunut vuosi vuodelta ja 
se näkyy myös lehden sisällössä. 
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 PÄÄTOIMITTAJALLA ON OLLUT SANOTTAVAA

Lehden päätoimittajana on koko sen ilmestymisen  
ajan toiminut Tiina Kaskiaro. Hän on pääkirjoituksissaan 
nostanut esiin ajankohtaisia ja oleellisia kysymyksiä:

 Kestävyys on tärkeä osa ekologista asumista, 2009
 Kestävä kehitys on taloudellista, ekologista ja  
sosiaalista kehitystä, 2010

 Päästöt voivat kääntyä säästöiksi, 2013
 Miten pienimuotoinen kaupunkirakentaminen  
sopii Suomeen, 2014

 Arvokas on eri asia kuin kallis, 2014
 Kivirakennus kestää monta elämää, 2015
 Kaupungistuminen vaatii uusia ratkaisuja, 2016
 Ilmastonmuutos muuttaa myös rakentamista, 2019

”Sisäilma kuntoon, meluhaitat ku
riin” vaadittiin vuoden 2017 lehdessä. 
Sen jälkeen on esitelty useita koulu tai 
päiväkotikohteita, joissa kosteusvauri
oiden ja sisäilmaongelmien ehkäisyyn 
on kiinnitetty erityistä huomiota. 

”Kivi ei haise”, luki takakannen ilmoi
tuksessakin.

Rakennuksen ääneneristys on en
tistä tärkeämpää sekä viihtyvyyden että 
terveellisyyden kannalta.

– Meluhaitta on terveysriski, toteaa 
meluntorjunnan dosentti Valtteri Hon-
gisto 2017.

Terveelliset tilat ja hyvä sisäilma 
oli laajana teemana 2019, jolloin muun 
muassa nostettiin esiin koulurakenta
minen ja matalaalkaliset tasoitteet.

MONIKANAVAISESTI  
NYKYAIKAAN
RTT:n Muuratut rakenteet yritysryhmä  
avasi lehden rinnalle kivitalo.fi -verkko
sivuston vuonna 2008. 

”Kivikausi on nykyaikaa, klikkaa 
kiveä” kehotettiin lehden lukijoita. Ki
vestä Muuraamalla lehti on ollut luet
tavana sivustolla alusta alkaen, ensin 
pdftallenteena ja nykyisin selailtavana 
versiona.

Lehden materiaalia hyödynnetään 
nyt monikanavaisesti RTT:n hallinnoi
milla verkkosivuilla ja sosiaalisen me
dian alustoilla. 

Ote pääkirjoituksesta 15 vuotta sitten: ”Lehtemme sivuilla ammattilaiset kertovat kivirakentamisen kokemuksistaan. Kivirakenteella on 
kiistatta etuja, jotka korostuvat pieni muotoisessa kaupunkirakentamisessakin. Mikään materiaali ei kuitenkaan korvaa suunnittelijoiden tai 
rakentajien ammatti taitoa. Laadukas lopputulos syntyy vain huolella ja taidolla tehden.” Tämän voi hyvin julkaista uudelleen.
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Tiilet, harkot sekä laasti- ja rappaustuotteet antavat monipuoliset mahdollisuudet  
suunnitella ja rakentaa laadukas, ilmeikäs sekä kestävä ympäristö. 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet

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

JÄSENYRITYKSET: 

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

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

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

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

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

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

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

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

TIILERITEHTAAT 
Puh. 02 484 300 
www.tiileri.fi

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

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

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


